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Nome da criança : ______________________________________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento : _______/________/________                                                   Idade : ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Source: C. Allison, S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, T. Charman, J. Richler, G. Pasco and C. Brayne (2008). The Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers): A Normally Distributed 

Quantitative Measure of Autistic Traits at 18-24 Months of Age: Preliminary Report. Journal of Autism and Developmental Disorders.  

http://www.autismresearchcentre.com/  
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Por favor responda às seguintes questões, assinalando com uma cruz (x) a opção que melhor se adequa à criança, considerando o seu comportamento 

habitual. Tente responder a todas as questões. 

1. A criança olha para si quando chama por ela pelo nome?   6. A criança aponta para chamar a sua atenção sobre algo que lhe interessa? 
□ Sempre 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Frequentemente  □ Algumas vezes por dia 
□ Às vezes  □ Algumas vezes por semana 
□ Raremente  □ Menos de uma vez por semana 
□ Nunca  □ Nunca 

 
2. É facil para si obter o contacto visual da criança?  

 7. Quanto tempo a criança consegue prestar atenção a um objeto que gira (p. ex. máquina de lavar 
a roupa, ventoinha, rodas de um carro de brincar) ? 

□ Muito fácil 

 

 □ Muitas horas 

 

□ Fácil  □ Meia-hora 
□ Difícil  □ Dez minutos 
□ Muito difícil  □ Dois minutos 
□ Impossível  □ Menos de um minuto 

 
3. Quando a criança está a brincar sozinha, ela costuma alinhar os objetos? 

  
8. Quantas palavras a criança consegue verbalizar? 

□ Sempre 

 

 □ Nenhuma, a criança ainda não fala 

 

□ Frequentemente  □ Menos de 10 palavras 
□ Às vezes  □ Entre 10 a 50 palavras 
□ Raremente  □ Entre 51 a 100 palavras 
□ Nunca  □ Mais de 100 palavras 

 
4. As pessoas conseguem entender facilmente a linguagem da criança? 

  
9. A criança brinca através de jogos de faz-de-conta (p.ex. brincar com bonecas ou falar 

□ Sempre 

 

 num telefone de brincar)? 
□ Frequentemente  □ Muitas vezes por dia 

 

□ Às vezes  □ Algumas vezes por dia 
□ Raremente  □ Algumas vezes por semana 
□ Nunca  □ Menos de uma vez por semana 
□ A criança não fala  □ Nunca 

 
5. A criança consegue apontar para mostrar que quer algo (p. ex. um brinquedo fora de alcance)? 

  
10. A criança consegue olhar para algo que você esteja a olhar? 

□ Muitas vezes por dia 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Algumas vezes por dia  □ Algumas vezes por dia 
□ Algumas vezes por semana  □ Algumas vezes por semana 
□ Menos de uma vez por semana  □ Menos de uma vez por semana 
□ Nunca 

 
 

 □ Nunca 
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11. A criança cheira ou lambe objetos inusuais? 

 16. A criança faz certas coisas de forma repetitiva (p.ex. abrir/fechar a torneira, ligar/desligar a luz, 
abrir/fechar a porta)? 

□ Muitas vezes por dia 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Algumas vezes por dia  □ Algumas vezes por dia 
□ Algumas vezes por semana  □ Algumas vezes por semana 
□ Menos de uma vez por semana  □ Menos de uma vez por semana 
□ Nunca  □ Nunca 

 
12. A criança costuma pegar na sua mão para a colocar em cima de um objeto, de forma a obter a 
sua ajuda para algo que ela quer (p.ex. puxador da porta ou brinquedo)? 

  
17. As primeiras palavras da criança foram: 

 

□ Muitas vezes por dia 

 

 □ Muito típicas 

 

□ Algumas vezes por dia  □ Típicas 
□ Algumas vezes por semana  □ Ligeiramente atípicas 
□ Menos de uma vez por semana  □ Muito atípicas 
□ Nunca □  □ A criança não fala 

 □   
 
13. A criança anda em bicos de pés? 

 18. A criança costuma repetir coisas que ouviu (p.ex. palavras ditas por si, excertos de músicas ou 
de desenhos animados, barulhos)? 

□ Sempre 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Frequentemente  □ Algumas vezes por dia 
□ Às vezes  □ Algumas vezes por semana 
□ Raremente  □ Menos de uma vez por semana 
□ Nunca  □ Nunca 

 
14. É fácil para a criança adaptar-se a mudanças de rotina ou quando os objetos se encontram 
fora do sítio habitual? 

  
 
19. A criança utilisa gestos simples (p.ex. acenar com a mão para dizer olá/xau)? 

□ Muito fácil 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Fácil  □ Algumas vezes por dia 
□ Difícil  □ Algumas vezes por semana 
□ Muito difícil  □ Menos de uma vez por semana 
□ Impossível  □ Nunca 

 
15. Se você ou alguém da família estiver visivelmente triste ou aborrecido, a criança tenta dar 
reconforto (p.ex. carícias, abraços)? 

  
 
20. A criança realiza movimentos estranhos com os dedos perto dos olhos? 

□ Sempre 

 

 □ Muitas vezes por dia 

 

□ Frequentemente  □ Algumas vezes por dia 

□ Às vezes  □ Algumas vezes por semana 

□ Raremente  □ Menos de uma vez por semana 

□ Nunca 
 
 
 
 

 □ Nunca 
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21. A criança costuma olhar de forma espontânea para a sua cara para observar a sua reação face 
a uma situação nova ou inusual? 

 

□ Sempre  

 

□ Frequentemente 

□ Às vezes 

□ Raramente 

□ Nunca 
 

22. Quanto tempo a criança consegue manter o seu interesse por um ou dois objetos? 

□ Todo o dia 

 

□ Varias horas 

□ Meia-hora 

□ Dez minutos 

□ Dois minutos 

23. A criança mexe com os dedos nos objetos de forma repetitiva (p.ex. fios, pedaços de corda)? 

□ Muitas vezes por dia 

 

□ Algumas vezes por dia 

□ Algumas vezes por semana 

□ Menos de uma vez por semana 

□ Nunca 
 

24. A criança parece hipersensível aos ruídos? 

□ Sempre  

 

□ Frequentemente 

□ Às vezes 

□ Raramente 

□ Nunca 
 

25. A criança fica com o olhar fixo no vazio, sem motivo aparente? 

□ Muitas vezes por dia 

 

□ Algumas vezes por dia 

□ Algumas vezes por semana 

□ Menos de uma vez por semana 

□ Nunca 

 

 


