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REEL-3 (Bzock, 2003) 

Teste de Linguagem Emergente ao nível expressivo e receptivo - 3ª Edição (tradução para estudo)
1
 

Secção 1. Indentificação 

Nome:___________________________________________________________________________ 

Feminino  ___       Masculino ___ 

Informante (Pais ou cuidadores) _______________________________________________________ 

Instituição de Ensino ________________________________________________________________ 

Residência ________________________________________________________________________ 

Língua falada em casa/instituição de ensino _______________________________________________ 

Examindador:______________________________________________________________________ 

                                                                                  Ano                       Mês                       DIa 

      Data do Teste                        _____                    ______                   ______ 

                  Data de Nascimento             _____                    ______                   ______ 

       Idade Cronológica                _____                      ______                  ______ 

   Idade Corrigida                     _____                    ______                   ______ 

                  Idade em Meses                   _____                    ______                   ______                                                 

 

Secção 2. Cotação Obtida 

                                                        Resultado      Idade              Pontuação       Percentil       Intervalo    

                                                             bruto     equivalente             total                  %               de conf. 

Linguagem Receptiva                   ______                                                                                      ______ 

Linguagem Expressiva                 ______                              +                                                      ______ 

Soma das pontuações obtidas   na Linguagem 

Receptiva e Expressiva                                                           =                 

                                    Pontuação Global                                                                 _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 
1
 Versão experimental traduzida e adaptada por Alter-Rega com autorização para fins de investigação. Lisboa 2012 

REEL-3 Descrição Percentagem incluída na 
distribuição de Bell-Shaped 

<130 Muito superior 2.34 

121-130 Superior 6.87 

111-120 Acima da média 16.12 

90-110                        Média 49.51 

80-89 Inferior à média 16.12 

70-79 Pobre 6.87 

< 70 Muito pobre 2.34 
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Secção 3. Orientações para Interpretação do REEL-3 

Instruções: O examinador deve começar por colocar as questões indicadas na secção 1. (Identificação). Continuar com a 

entrevista (secção 4), até que a resposta obtida seja “não” em cinco itens consecutivos. Se o nível basal não for obtido, o 

examinador deve voltar ao inicio de cotação e entrevistar os pais/cuidadores até ser atingido cinco respostas “sim” 

consecutivas. 

Nível basal: 5 respostas consecutivas “sim” 
Nível tecto: 5 respostas consecutivas “não” 
 

Secção 4  Itens de Desempenho 

Inicio de 
cotação 

 Sim Não Linguagem Expressiva  Sim Não Linguagem Receptiva 
(Rodear 

c/circulo) 
(Rodear 

c/circulo) 

0-6 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 S N O seu bebé chora bastante e numa 
voz clara e audível? 

1 S N O seu bebé responde a ruídos 
fortes inesperados, com piscar de 
olhos, abanar a cabeça ou com o 
corpo todo e depois volta ao 
estado normal? 

2 S N Para além de chorar o seu bebé 
começa a fazer outro tipo de sons? 

2 S N O seu bebé  pára a sua actividade 
durante algum tempo quando 
ouve sons inesperados? 

3 S N Quando o seu bebé chora ou faz 
sons, são na sua maioria 
semelhantes a “a-a-a”  como  em 
agora; ou “i-i-i” , como em Inês , ou 
“e-e-e” como em levar 

3 S N Quando o seu bebé está agitado, 
fica calmo rapidamente quando 
ouve uma voz familiar ou 
simpática? 

4 S N Consegue saber se o seu bebé está 
com fome, pela forma como chora? 

4 S N Quando o seu bebé ouve sons 
novos, em geral olha em direcção 

a esses sons? 

5 S N O seu bebé faz sons que mostram o 
seu contentamento quando alguém 
o está a alimentar, ou após ser 
alimentado? 

5 S N Quando seu bebé está bem 
acordado e alguém está a falar, 

em geral olha em direcção a 
esses sons? 

6 S N Pode dizer que o seu bebé está feliz 
apenas pelos sons que faz? 

6 S N Quando alguém está a falar, o 
seu bebé olha na sua direcção e 

sorri? 

7 S N Quando o seu bebé ouve vozes, 
alguma vez vocalizou em resposta? 

7 S N Quando alguém está a falar, o 
seu bebé geralmente olha 
directamente para face do 
falante? 

8 S N Quando alguém brinca com o seu 
bebé, este responde rindo ou 
fazendo outro tipo de sons que 
revelam estar contente? 

8 S N O seu bebé olha com 
regularidade para quem está a 
falar à sua volta, mesmo que não 
seja para ele? 

9 S N O seu bebé faz mais sons quando 
está face a face com as pessoas que 
o estão a cuidar, do que quando 
está sozinho ? 

9 S N Quando alguém está a falar o seu 
bebé olha frequentemente para a 
boca ou lábios em vez de olhar 
para toda a face? 

10 S N O seu bebé faz novos sons como 
“U-U-U” , como em uva. 

10 S N O seu bebé vira a cabeça e olha  
na direcção de quem está a falar? 

11 S N Os sons do seu bebé variam de 
forte para fraco e de agudo para 
mais grave ? 

11 S N Quando o seu bebé ouve pessoas 
a falar mas que não consegue 
visualizar imediatamente, tenta 
encontrar a pessoa que está a 
falar? 

12 S N O seu bebé faz sons como,  /pa/, 
/ba/ ou /ma/ ? 

12 S N Quando o seu bebé ouve uma 
voz zangada, fica perturbado e 
com medo? 

13 S N Quando o seu bebé brinca com 
brinquedos, ou objectos é 

13 S N O seu bebé consegue identificar 
rapidamente  a fonte sonora/de 
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7-12 Meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frequente rir ou “tagarelar”? onde vem uma voz ? 

14 S N O seu bebé consegue dizer-lhe que 
está infeliz ou zangado, fazendo 
sons que não sejam o chorar? 

14 S N O seu bebé mostra sinais de 
interesse quando ouve o seu 
próprio nome ? 

15 S N O seu bebé por vezes faz o mesmo 
som repetidamente, como “aaa-

aaa” ou “ iii-iii” 

15 S N Actualmente o seu bebé pára de 
chorar quando ouve uma voz 
simpática e reconfortante que 
lhe é dirigida? 

16 S N Quando o seu bebé vê ou sente 
alguém começa a palrar ou 
tagarelar directamente para essa 
pessoa? 

16 S N As acções, gestos ou expressões 
faciais do seu bebé mostram 
sinais de que reage de forma 
distinta a vozes “ameaçadoras” 
“zangadas” ou simpáticas? 

17 S N O seu bebé faz combinações de 
sons tais como pa-da; ta-co; ba-da? 

17 S N O seu bebé mostra sinais de que 
sabe o significado das palavras 
Papá, Mamã; ou Adeus? 

18 S N O seu bebé palra ou tagarela 
plenamente? 

18 S N O seu bebé, na maioria das vezes, 
pára ou muda de direcção 

quando alguém lhe diz: Não! ou 
Pára!  ? 

19 S N Quando o seu bebé acorda, ou 
quando está ocupada, o seu bebé 
chama ou  grita em vez de chorar 
para chamar atenção? 

19 S N Quando menciona um nome de 
um membro da família, que não 
está na sala, o seu bebé reage 

mostrando que reconhece essa 
pessoa de quem falou? 

20 S N Quando chama o seu bebé pelo 
nome, por vezes ele responde 
vocalmente ? 

20 S N Quando diz palavras como “Upa”, 
“Adeus” o seu filho levanta os 

braços ou acena com as mãos em 
resposta? 

21 S N O seu bebé usa palavras- 
“expressões tipo” , parecendo que 
está a nomear coisas numa língua 

própria ? 

21 S N Quando o seu filho ouve musica 
ou ouve cantar, revela interesse? 

22 S N O seu bebé faz sons mesmo 
quando está  quieto ? 

22 S N O seu bebé pára com frequência 
o que está a fazer e parece 
escutar a conversa entre as 
pessoas? 

23 S N O seu bebé ás vezes gosta de jogos 
do tipo: “bater as “palminhas” ou 

“Cucu”  ? 

23 S N Se a sua criança se está a mover 
ou a brincar, pára 
frequentemente se alguém a 
chama pelo nome? 

24 S N O seu bebé  ás vezes utiliza as suas 
próprias palavras  ou sons para 

cantar em conjunto com canções 
que lhe são familiares ? 

24 S N Quando fala com o seu bebé e   
diz um nome de um objecto 
familiar,  ele  olha com 
frequência na direcção desse 
objecto? 

25 S N O seu bebé tenta imitar o que ouve 
de si ou de outras pessoas  á sua 

volta? 

25 S N O seu bebé responde a ordens 
simples ou pedidos como: “vem 

cá”, “vamos embora” ? 

26 S N Mesmo que o seu bebé não use 
palavras “verdadeiras”, parece-lhe 
que ás vezes ele fala usando frases 
completas? 

26 S N Na maior parte das vezes que diz  
“Não”, ou Pára, o seu bebé pára 
pelo menos momentaneamente? 

27 S N Quando o seu bebé faz sons do tipo  
“ooo” ou “aaa”, por vezes começa 
por outros sons como “t-aa”, “n-
aa”, “p-aa” e “k-aa”? 

27 S N O seu bebé fica sentado e 
consegue escutar  durante  um 
minuto, uma pessoa  que lhe está 
a mostrar e a nomear desenhos 
ou coisas familiares? 

28 S N O seu bebé usa o mesmo tipo de 
palavras consistentemente, sendo 
por si reconhecidas em 
determinadas situações. Por 
exemplo, quando o bebé quer 
água, ou um boneco? 

28 S N O  seu bebé gosta de ouvir 
palavras que designam objectos 
familiares ?  

29 S N O seu bebé usa exclamações como 
“ah-ah”, “oh-oh” 

29 S N Quando alguém está a falar, o 
seu bebé consegue normalmente 
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13-18 
Meses 

escutar sem se distrair por outros 
? 

30 S N O seu bebé usa palavras para lhe 
dizer quando quer ou não quer 
uma coisa?,por exemplo “Não” 
quando não quer um comida em 
particular? 

30 S N O seu bebé geralmente dá 
brinquedos ou outras coisas, 
quando as pessoas lhe pedem? 

31 S N O seu bebé por vezes começa jogos 
do tipo: “Bater palminhas” ou 

“Cucu” 

31 S N O seu bebé em geral obedece 
quando dá um ordem simples do 

tipo: Põe isso aí!”, “Vem cá!” 

32 S N Quando o seu bebé vocaliza, a 
maioria dos sons expressam mais 
contentamento ou felicidade, do 
que zanga ou frustração? 

32 S N Quando as pessoas colocam 
questões que começam por 
“Onde”, do tipo : “Onde está o 
papá?”, ou “Onde está a bola?”, 
o seu bebé age como se 
entendesse o que lhe é pedido? 

33 S N Quando o seu bebé quer que vá 
buscar alguma coisa ou faça 
alguma coisa, usa o gesto e uma 
voz firme em vez de gemer ou 
gritar? 

33 S N Quando o seu bebé ouve música 
com ritmo, tenta mover-se ao 
ritmo dessa música? 

34 S N Além de Mamã ou Papá, a sua/seu 
filha/filho diz algumas palavras da 
mesma forma, em cada momento, 
de modo que a maioria das pessoas 
que a ouvem consegue perceber o 
que essas palavras significam? 

34 S N Quando alguém pergunta/pede à 
sua/seu filha/filho para fazer 
coisas simples, do tipo: “dá cá 
mais cinco”, ou “mostra-me teu 
nariz !” ela/ele geralmente faz o 
que lhe é pedido? 

35 S N A sua/seu filha/filho tagarela 
algumas vezes  por um longo 
período, falando com bonecos e 
pessoas  ao longo do dia ? 

35 S N Quando alguém fala com a/o 
sua/seu filha/filho durante um 
período de tempo mais longo, 
ela/ele escuta e parece 
interessada/o? 

36 S N A sua/seu filha/filho responde 
frequentemente a canções e ritmos 
vocalizando ou tentando cantar 
também em conjunto ou falando? 

36 S N Quando alguém pede à sua/seu 
filha/filho para dizer  palavras  
que associamos a rotinas sociais, 
tais como: “diz adeus!”, 
“Consegues dizer olá ao avô?”, 
geralmente faz o que é pedido? 

37 S N Consegue dizer-me pelo tom de voz 
da sua  filha/filho soa, que ela/ele 
está a fazer uma pergunta? 

37 S N Parece que a sua filha /filho 
compreende novas palavras em 
cada semana ? 

38 S N A sua filha/filho combina palavras 
com gestos para lhe fazer saber o 
que ela/ele quer  ? 

38 S N Considera que a sua filha/filho 
consegue reconhecer o “estado 
de espírito” da maior parte dos 
falantes Ex: triste vs contente; 
sério vs brincalhão. 

39 S N Ás vezes consegue ouvir “palavras 
verdadeiras” enquanto a sua 
filha/filho está a falar? 

39 S N A sua filha/filho aponta para 
diferentes objectos ou desenhos 
de objectos quando alguém os 
nomeia? 

40 S N A sua filha/filho cumprimenta e diz 
adeus às pessoas, usando palavras 
como “Olá!”, “Adeus” ou com as 
suas próprias versões para tal? 

40 S N A sua filha/filho consegue 
cumprir ordens com dois 
pedidos, do tipo: “ Por favor vai 
ao teu quarto e traz  a fralda”,  
Agarra na tua bola e dá-ma”! 

41 S N Ás vezes não está a prestar atenção 
a um objecto, boneco, brinquedo, 
ou pessoa que a sua filha/filho quer 
que olhe.  Ele/ela faz alguma 
comentário para que passe a 
prestar atenção? 

41 S N Quando anuncia rotinas 
familiares tais como: “Hora do 
lanche !”, ou “hora do banho!”, 
parece-lhe que a sua filha/filho 
consegue antecipar o que vai 
acontecer? 

42 S N Quando a sua filha/filho fala com 
alguém, usa frequentemente 
“palavras verdadeiras” associadas 
com movimentos ou gestos? 

42 S N Quando alguém nomeia as partes 
principais do corpo humano, tais 
como as mãos , as pernas, os pés 
e o nariz, a sua filha/filho aponta 
para elas em si próprio? 
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19-24 
Meses 

43 S N Já se apercebeu de que a sua 
filha/filho por vezes repete ou 
imita palavras ouvidas numa 
conversa? 

43 S N Se falar sobre um brinquedo que 
está noutra sala, à sua filha/filho, 
acha que ela/ele sabe do que 
está a falar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-36 
Meses 

44 S N A sua filha/filho cria ou dá nomes  
para todos os seus brinquedos  
favoritos, alimentos, bonecos ou 
outros objectos? 

44 S N Quando alguém pergunta o nome 
de animais, brinquedos ou coisas 
para vestir à sua filha/filho, ela 
ou ele consegue dar exemplos 
específicos? 

45 S N A sua filha/filho repete ou pratica 
certas palavras que parece gostar? 

45 S N A sua filha/filho gosta de ouvir 
ritmos de lengalengas ou canções 

infantis? 

46 S N A sua filha/filho imita sons à volta 
dela/dele enquanto brinca, como 
sons  de carros ou de animais? 

46 S N A sua filha/filho faz pausas 
durante a conversação e espera 
pelo comentário da outra pessoa 
sobre o que ela/ele disse? 

47 S N Acha que a sua filha/filho diz cerca 
de 50 palavras? 

47 S N Quando alguém pede à sua 
filha/filho para fazer coisas e usa 
palavras de acção tais como 
pular, atirar, correr, rodar,  sem 
usar gestos, ela/ele consegue 
desempenhar as acções? 

48 S N Ouviu alguma vez a sua filha/filho 
usar duas palavras ou frase, do tipo 
“ manda a bola” “Papá embora” 

48 S N A sua filha/seu filho  segue 
instruções do tipo: “dá-lhe isso!;  
“Deixa-o ficar com isso”;  
“Mostra-lhe isso” ? 

49 S N  A sua filha/filho diz pelo menos 
duas novas palavras cada semana ? 

49 S N Quando alguém dá à sua 
filha/filho uma ordem com 3 
pedidos, ela/ele consegue 
completar as três tarefas? Por 
exemplo: Por favor vai ao teu 
quarto pega nos sapatos e traz-
mos! 

50 S N A sua filha/filho tenta dizer-lhe o 
que lhe aconteceu durante o dia, 
usando algumas “palavras 
verdadeiras” ? 

50 S N Nota que todos os dias  a sua 
filha/filho parece reconhecer  a 
significado de cada vez mais 
novas palavras? 

 

51 S N Já ouviu a sua filha/filho dizer 
palavras como : Eu, tu, meu/minha 
nas suas conversações? 

51 S N A sua filha compreende o 
significado  da maioria de 
objectos e acções acerca dos 
quais fala, ou lhe mostra em 
imagens? 

52 S N A sua filha/filho refere-se a si 
própria/o usando o seu próprio 
nome? 

52 S N Quando lhe pede para pegar num 
objecto de um grupo de 5 
objectos diferentes, tais como 
uma bola, um livro, um lápis, um 
boneco e uma caneta, a sua 
filha/filho em geral pega no 
objecto correcto? 

53 s N Quando a sua filha/filo não 
consegue fazer com que as pessoas 
entendam o que está a dizer, 
mostra sinais de frustração? 

53 S N  Quando alguém fala com 
a/o sua/seu filha/filho utilizando 
frases longas, acha que ela/ele 
compreende o significado global 
da frase em vez de algumas 
palavras chave? 

54 S N A  sua filha/filho utiliza forma 
verbal que traduz o passado? 
Exemplo: comi 

54 S N Quando a sua filha/filho ouve 
uma frase complexa, recorda-se 
do que significava? 
Exemplos: “Quando formos à 
loja, compro-te um gelado”, ou  “ 
queres ir passear e depois ir 
brincar nos baloiços do parque?” 

55 S N Quando a sua  filha/filho diz 
palavras , pronuncia os sons iniciais 
e finais dessa palavra? 
Exemplo: /g/ e /t/ em gato, ou /k/ 

55 S N Quando vêem em conjunto, 
livros ou revistas, a/o sua/seu 
filha/filho aponta para imagens 
envolvendo 5 acções simples, 
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e /m/ cama quando lhe faz perguntas do tipo: 
“Quem está a comer?” ou “ 
Consegues mostrar-me quem 
está a andar no baloiço ? 

 56 S N A/o  sua/seu  filha/filho diz-lhe que 
necessita de ajuda para coisas 
pessoais tais como: conseguir uma 
bebida, lavar as mãos, ir à casa de 
banho? 

56 S N A/o sua/seu filha/filho aponta 
para pequenas partes do corpo 
humano, quando questionada? 
Por exemplo: sobrancelha,  
umbigo, dedo do pé. 

57 S N A/o sua/seu filha/filho diz-lhe onde 
está uma coisa usando palavras do 

tipo, em, na, no? 

57 S N A sua filha/filho consegue 
responder “sim” ou “não” a 
questões sobre colegas/amigos 
ou membros da família quando 
os menciona pelos nomes das 
relações familiares que lhe estão 
associadas? Por exemplo: “O 
Carlos têm alguma irmã, ou 
irmão ?” Conheceste a mãe da 
Inês (ou avó, ou tia) ?” 

58 S N A sua fila/filho geralmente refere-
se a mais do que uma coisa 
adicionando o /s/ no final, tal como 
em gatos, copos? 

58 S N A sua filha/filho conseguem dar 
exemplos específicos em 
resposta a questões que 
requerem o conhecimento do 
nome de coisas e de como 
podem estar associadas ? Por 
exemplo: Quando pergunta: “O 
que queres comer ao almoço?” 
ou “ Qual o boneco que queres 
que eu traga”, a sua filha /filho  
dá-lhe uma resposta específica? 

59 S N A sua filha/filho por vezes usa 
frases complicadas, tais como “ eu 
espero que este urso seja meu” ? 

59 S N A sua filha/filha compreende 
questões ou pedidos sobre coisas 
que diferem no tamanho ou na 
cor?. Por exemplo: “Qual é a 
boneca maior?” ou  “Vamos 
buscar a bola verde!” 

60 S N A sua filha/filho responde o quê, 

onde, quando e quem a perguntas,  
e não apenas  “sim” e  “não” ? 

60 S N A sua filha/filho parece entender 
episódios ou acontecimentos que 
tiveram lugar no passado, ou que 
irão acontecer no futuro? Por 
exemplo, quando diz: “ Nós 
estivemos lá ontem”, ou “Nós 
iremos ao circo amanhã” 

61 S N A sua filha usa palavras descrevem 
a cor e o tamanho? 

61 S N A sua filha/filho consegue seguir 
duas ordens não relacionadas 
entre si? Por exemplo: “Por favor 
tira o teu casaco e depois procura 
o cachorrinho” 

62 S N A maioria das pessoas compreende 
o que a sua filha/filho diz na maior 
parte do tempo? 

62 S N Quando os adultos  falam com a 
sua filha/filho em linguagem 
normal em vez de “fala à bebé”, 
acha que ela/ele compreende 
sobre o que estão a falar? 

63 S N A sua filha/filho usa diferentes tons 
de voz e palavras que mais lhe 
agrada, quando fala com pessoas 
de diferentes estatutos, tais como 
falar como outra criança versus 
falar com a avó. 

63 S N A sua filha compreende  a 
maioria das palavras que 
descrevem objectos ou pessoas? 
Por exemplo,  “O cão gordo”, o 
gatinho às pintinhas”, “o  quadro 
áspero”. 

64 S N A sua filha/filho reconta histórias 
de livros, da TV de filmes ou cria as 
suas próprias histórias? 

64 S N A sua filha/filho escuta as 
explicações sobre como as coisas 
funcionam? Por exemplo, “as 
calças andam às voltas dentro da 
máquina de lavar e depois o calor 
seca a água das calças” ou “ 
Temos de pôr o dinheiro na 
máquina para dar o sumo”. 
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65 S N A sua filha/filho  faz perguntas que 
comecem por O quê? Quando? Ou 

Onde? 

65 S N A sua filha/filho compreende 
palavras que descrevem posições 
relativas. Por exemplo, quando 
fala acerca de um objecto ou 
pessoa que está atrás da porta, 
ou em cima da mesa? 

 66 S N A sua filha/filho consegue manter o 
tópico de uma conversa, 
alternando a vez e comentando 
apropriadamente sobre o que a 
outra pessoa diz? 

66 S N  A sua filha/filho lembra-
se de acontecimentos e 
sequencias de histórias favoritas, 
de tal modo que consegue 
antecipar o que irá acontecer a 
seguir? 

 


