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Quociente de Perceção Sensorial para Adultos (QPS) 
Adaptação Portuguesa de Nuno Barbosa Rocha PhD1, Mónica Alves BSc1 e Susana Rocha MSc2 

 
Segue-se uma lista de afirmações. Leia cada uma cuidadosamente e assinale em que medida está 
ou não de acordo, selecionando a opção apropriada para cada afirmação. 
 

  Concordo 
Totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

1 Eu daria conta se alguém adicionasse 5 grãos de 
sal ao meu copo de água. 

    

2 Eu seria capaz de distinguir diferentes pessoas 
pelo seu cheiro. 

    

3 Eu não repararia se alguém adicionasse uma 
colher de açúcar ao meu chá. 

    

4 Eu não teria medo de me magoar caso caísse da 
minha bicicleta a alta velocidade. 

    

5 Eu não seria capaz de detetar o movimento das 
hélices de uma ventoinha em movimento, 
mesmo na velocidade mínima. 

    

6 O som de um piano e de um violino a tocar a 
mesma nota parecem-me muito semelhantes. 

    

7 Eu seria capaz de reparar se um morango está 
maduro apenas pelo seu cheiro. 

    

8 Eu seria capaz de distinguir chocolate de leite e 
chocolate negro apenas pelo seu sabor. 

    

9 Eu não consigo tolerar banhos quentes (acima 
dos 40º). 

    

10 Eu não necessitaria de anestesia para fazer um 
tratamento dentário, tal como o tratamento de 
uma cárie. 

    

11 Eu teria de esperar 10 minutos para que uma 
bebida quente arrefecesse antes de a ingerir, 
caso contrário estaria muito quente para mim 

    

12 Eu seria capaz de detetar visualmente uma 
mudança de brilho numa luz, cada vez que a sua 
intensidade fosse alterada. 

    

13 Eu não seria capaz de visualizar objetos grandes 
com nitidez, como um carro estacionado numa 
noite escura. 

    

14 Eu daria conta se alguém acrescentasse 5 gotas 
de sumo de limão no meu copo de água. 

    

15 Eu seria a última pessoa a detetar se algo se 
estivesse a queimar. 

    

16 Eu não seria capaz de sentir as vibrações de 
uma musica alta se estivesse sentado ao lado 
das colunas (por exemplo, num concerto). 

    

17 Eu não seria capaz de sentir uma pequena 
variação no volume de uma música pela 
diferença da vibração na minha pele. 

    

																																																													
1 Polytechnic Institute of Porto, Health School, Center for Rehabilitation Research (nrocha@ess.ipp.pt), Portugal 
2 Polytechnic Institute of Porto, School of Accounting and Administration, Portugal	



2	
	

18 Eu não consigo ouvir a televisão quando está 
muito baixa, mesmo quando as outras pessoas 
conseguem. 

    

19 Eu seria capaz de ouvir uma folha a mexer-se, 
se ela fosse levada pelo vento numa rua 
silenciosa. 

    

20 Eu não seria capaz de diferenciar o sabor de dois 
pedaços diferentes de chocolate negro. 

    

21 Eu seria capaz de sentir a diferença entre duas 
marcas de batatas fritas de pacote. 

    

22 Quando as pessoas estão a falar as palavras 
parecem misturar-se umas com as outras. 

    

23 Eu apenas consigo olhar para cores brilhantes 
por um curto período de tempo. 

    

24 Eu perderia facilmente o equilíbrio se estivesse 
de olhos fechados, apoiado num só pé. 

    

25 Eu não seria capaz de sentir o cheiro de 
churrasco a 20 metros de distância. 

    

26 Eu não consigo girar sobre mim mesmo sem 
cair. 

    

27 Eu não notaria uma diferença de 10 graus na 
temperatura ambiente. 

    

28 Eu sou capaz de beber chá ou café simples, sem 
necessidade de adicionar leite ou açúcar. 

    

29 Eu não consigo ouvir os baixos (tons graves) de 
uma música. 

    

30 Eu seria capaz de distinguir pelo cheiro relva 
recém-cortada de relva não-cortada. 

    

31 Eu não seria capaz de sentir as etiquetas da 
roupa mesmo que pensasse nisso. 

    

32 Eu consigo ouvir o ruído da eletricidade nas 
paredes. 

    

33 Eu consigo reparar na cintilação do ecrã de um 
computador mesmo quando está a funcionar 
corretamente. 

    

34 Eu não seria capaz de detetar se o leite está 
estragado apenas pelo cheiro. 

    

35 Eu seria capaz de identificar uma pequena 
diferença (por exemplo, 1 grau) na temperatura 
ambiente. 

    

36 Eu seria capaz de sentir um corte de um 
milímetro na minha pele. 

    

37 Eu seria capaz de ver individualmente as hélices 
de uma ventoinha, mesmo se estivessem na 
velocidade máxima de rotação. 

    

38 Eu conseguiria detetar a diferença de peso entre 
duas moedas de tamanhos diferentes colocadas 
na minha mão estando de olhos fechados. 

    

39 Eu não ficaria tonto num carrossel mesmo em 
alta velocidade. 
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40 Eu não consigo ver palavras escritas numa 
página que outras pessoas conseguem ver. 

    

41 Eu seria capaz de distinguir duas laranjas 
diferentes apenas pelo sabor. 

    

42 Eu não seria capaz de distinguir uma pessoa 
conhecida de um estranho apenas pelo cheiro. 

    

43 Eu não consigo perceber se o pão é atrasado 
apenas pelo seu cheiro. 

    

44 Não consigo perceber se as minhas roupas 
estão limpas ou sujas apenas pelo cheiro. 

    

45 Eu conseguiria detetar o som de um aspirador a 
partir de qualquer divisão de um edifício de dois 
andares. 

    

46 Eu não distinguiria um piso liso de um piso 
irregular ao passar de carro estando sentado no 
banco de trás. 

    

47 Eu conseguiria beber um copo de água a ferver 
logo após sair da chaleira. 

    

48 Eu não conseguiria separar dois tipos de maçãs 
verdes exclusivamente pela sua cor. 

    

49 Eu sou capaz de distinguir um livro antigo de um 
livro novo pelo seu cheiro. 

    

50 Eu conseguiria ler um sinal de trânsito a uma 
distância de 30 metros. 

    

51 Eu não consigo identificar se os carros que 
passam por mim numa rua vão a velocidades 
diferentes. 

    

52 Eu seria capaz de reparar se alguém adicionasse 
5 grãos de açúcar no meu copo de água. 

    

53 Eu teria dificuldade em ver claramente uma 
única folha numa árvore mesmo que estivesse 
perto de mim. 

    

54 Eu não conseguiria sentir o sabor se alguém 
adicionasse uma colher de chá de sal no meu 
copo de água. 

    

55 Eu conseguiria sentir o elástico das minhas 
meias se eu parasse para pensar nisso. 

    

56 Eu não consigo diferenciar o sabor entre fruta 
madura e fruta verde. 

    

57 Eu conseguiria estar apoiado(a) apenas num pé 
durante 15 segundos sem me desequilibrar. 

    

58 Eu seria capaz de detetar a diferença de sabores 
entre dois doces aparentemente semelhantes. 

    

59 Eu reparo no peso e na pressão de um chapéu na 
minha cabeça. 

    

60 Eu sentiria se um fio de cabelo tocasse nas 
costas da minha mão. 

    

61 Se eu estivesse a caminhar seria capaz de sentir 
as vibrações de um camião que estivesse a 
passar mesmo que estivesse de olhos fechados. 
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62 Eu seria capaz de identificar uma pequena fuga 
de gás a partir de qualquer divisão da casa. 

    

63 Eu não notaria pelo cheiro se alguém trocasse 
de perfume. 

    

64 Eu consigo perceber quando o elevador começa 
a movimentar-se. 

    

65 Eu consigo ouvir com muita facilidade os apitos 
para cães no parque. 

    

66 Eu não identificaria a diferença de sabor entre 
dois tipos diferentes de alface. 

    

67 Eu não sentiria o sabor de duas fatias limão 
colocadas no meu copo de água se estivesse a 
beber com os olhos fechados. 

    

68 Eu não consigo sair à rua quando está sol sem 
óculos de sol. 

    

69 Eu seria capaz de ler letras pequenas impressas, 
como o número de série de um DVD, a uma 
distância de 3 metros. 

    

70 Eu enjoo facilmente (por exemplo a andar de 
carro ou de barco). 

    

71 Eu seria capaz de sentir a diferença de 
temperatura de uma chávena de café após um 
minuto de repouso. 

    

72 Eu não consigo ouvir sons com frequências 
muito baixas como por exemplo sussurros. 

    

73 Eu seria o primeiro a ouvir uma mosca numa 
divisão. 

    

74 Se eu visse numa loja um monte de camisolas 
azuis feitas para serem idênticas seria capaz de 
identificar as diferenças entre elas. 

    

75 Eu não detetaria rapidamente um cheiro novo na 
minha casa antes de outras pessoas. 

    

76 Eu tenho um “bom ouvido”: por exemplo, seria 
capaz de reproduzir um som musical sem 
qualquer pista ou ajuda. 

    

77 Eu conseguiria morder um limão sem qualquer 
problema. 

    

78 Eu não preciso de vestir um casaco no inverno, 
mesmo quando estão zero graus no exterior. 

    

79 Eu não seria capaz de combinar a cor de uma 
camisola que está na loja com a cor das minhas 
calças em casa. 

    

80 Eu não consigo ouvir todas as notas ao ouvir 
uma música. 

    

81 Eu consigo distinguir o cheiro entre a maioria 
dos homens e das mulheres. 

    

82 Eu prefiro vestir cores suaves.     
83 Eu ouço música com um volume mínimo.     
84 Eu conseguiria distinguir cada nota musical de 

um acorde mesmo que tivesse 10 notas. 
    

85 Eu fecho as cortinas para evitar a luz intensa.     
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86 Eu não seria capaz de ouvir as diferenças no 
som se um mesmo instrumento tocasse a 
mesma nota em momentos diferentes. 

    

87 Eu seria capaz de distinguir duas marcas de café 
diferentes pelo cheiro mesmo com os meus 
olhos fechados. 

    

88 Eu consigo ver as partículas de poeira no ar na 
maioria dos ambientes. 

    

89 Eu não seria capaz de identificar a diferença de 
sabores entre duas marcas de molho de tomate 
com diferentes concentrações de sal. 

    

90 Eu seria capaz de sentir o cheiro de algo a 
queimar-se, mesmo que apenas um pouco, a 
partir de qualquer divisão da casa. 

    

91 Se o meu telemóvel estivesse a vibrar no meu 
bolso eu rapidamente o sentiria. 

    

92 Eu acho difícil ver cada estrela individualmente 
mesmo numa noite sem nebulosidade. 

    

 


