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resumo 
 

 

O reconhecimento de objetos está presente em tudo o que nos rodeia. De 
entre inúmeras classes de objetos existentes encontram-se as faces, sendo 
que o seu reconhecimento é extremamente importante no papel social do ser 
humano. Os estudos sugerem que o desempenho em aspetos cognitivos (por 
exemplo, a memória utilizada nos processos de reconhecimento) pode ser 
influenciado pela hora-do-dia e pelo ritmo circadiano. O ritmo circadiano é uma 
característica individual que se traduz, entre outras coisas, em diferentes 
cronótipos (matutino, intermédio, vespertino). O que diferencia estas três 
tipologias é o momento do dia em que o indivíduo atinge o seu pico de 
energia/atividade. Quando existe sincronia entre o pico de ativação circadiana 
individual e a hora-do-dia em que o indivíduo desempenha determinadas 
atividades cognitivas, observa-se um efeito de sincronia, sendo que os 
matutinos tendem a exibir um desempenho melhor de manhã e os vespertinos 
da parte da tarde.  
A presente investigação objetivou analisar o impacto da hora-do-dia no 
reconhecimento de faces e de carros e a sua relação com o cronótipo, 
apontando como hipótese que a performance do individuo deverá ser 
otimizada quando a hora-do-dia em que a tarefa é realizada e o cronótipo do 
indivíduo correspondem. Isto devido ao efeito de sincronia que se verifica ao 
nível da memória (domínio cognitivo avaliado nesta investigação). Procurou-se 
também verificar se a hora-do-dia tem um efeito sobre o desempenho 
independentemente do cronótipo. Deste modo, 40 participantes realizaram o 
Cambridge Face Memory Test (CFMT) e o Cambridge Car Memory Test 
(CCMT), divididos por quatro horários ao longo do dia. Os resultados sugerem 
que não existem diferenças significativas nas percentagens de respostas 
corretas, nos diferentes horários. Em contrapartida, no que concerne aos 
tempos de resposta, observa-se um efeito da hora de realização da sessão na 
fase 1 do CFMT e do CCMT. Observa-se ainda uma correlação significativa 
negativa forte entre a pontuação num questionário de cronótipo (MEQ) e a 
percentagem de respostas certas na fase 2 do CFMT, no horário das 11h30 às 
14h. Estes resultados sugerem que a hora-do-dia em que a tarefa é realizada 
parece ter mais impacto no desempenho das tarefas do que propriamente o 
cronótipo, ou seja, o seu efeito parece sobrepor-se ao efeito do cronótipo. 
Esta investigação proporciona um contributo relevante acerca do impacto da 
hora-do-dia sobre o reconhecimento facial e de objetos, sobretudo ao perceber 
qual a relação desta variável com o cronótipo. Mesmo tendo uma amostra 
pequena, os resultados deste estudo deixam em aberto a existência de um 
possível efeito de assincronia no desempenho deste tipo de tarefas, servindo 
como base para estudos futuros sobre este tema. 
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abstract 

 
Object recognition is present in everything around us. Faces are among the 
various classes of existing objects, and their recognition is extremely important 
for the social role of the human being. Studies suggest that performance on 
cognitive tasks (e.g., memory used in the recognition processes) may be 
influenced by the time of the day and the circadian rhythm. The circadian 
rhythm is an individual characteristic that manifests itself, among other things, 
in the different chronotypes (morning-type, intermediate-type, evening-type). 
What differentiates these three types is the moment of the day when individuals 
reach their peak energy/activity. When there is synchrony between the 
individual circadian peak activation and the time of day when individuals 
perform certain cognitive activities, a synchrony effect is observed, with 
morning types performing better in the morning and the evening types 
performing better in the afternoon/evening. 
The present investigation aimed to analyze the impact of time of day on face 
and car recognition and its relationship with chronotype, hypothesizing that the 
individual's performance will be optimized when the time of day when the task 
is performed matches the individual's chronotype. This is due to the synchrony 
effect that is verified at the memory level (a cognitive domain assessed in this 
investigation). We also aimed to verify if the time of day affects task 
performance independently of chronotype. Thus, 40 participants took the 
Cambridge Face Memory Test (CFMT) and the Cambridge Car Memory Test 
(CCMT), divided into four groups tested on different hours of the day. Results 
suggested that there are no significant differences in the percentage of correct 
responses at different times. However, regarding response times, an effect of 
session time was observed on phase 1 of the CFMT and CCMT. Also, there 
was a significant negative correlation between the score on a chronotype 
questionnaire (MEQ) and the percentage of correct responses on phase 2 of 
the CFMT, for the timeframe 11:30 to 14:00. These results suggest that the 
time of day when the task is performed seems to have more impact on 
performance than chronotype itself, i.e., the effect of time-of-day seems to 
superimpose on the effect of chronotype. 
This research provides a relevant contribution regarding the impact of time of 
day on facial and object recognition, mainly by providing some evidence about 
its relationship with chronotype. Even having a small sample, the results from 
this study open the possibility of an asynchrony effect on the performance of 
these tasks, serving as a basis for future studies on this topic. 
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Introdução 

 

 Reconhecimento de objetos e de faces 

 No decorrer dos anos, e contemplando as mais diversas áreas cientificas, os 

investigadores têm vindo a tentar compreender quais os processos que estão subjacentes ao 

reconhecimento visual de objetos (Wang, Gauthier, & Cottrell, 2016). Esta investigação é 

motivada pela importância que o reconhecimento de objetos ocupa no dia-a-dia dos seres 

humanos, uma vez que este se vê sempre rodeado por eles. Quando esta capacidade de 

reconhecimento se encontra afetada, os sujeitos apresentam o diagnóstico de agnosia 

(Heutink, Indorf & Cordes, 2019).  

 Existem dois níveis de processamento inerentes ao reconhecimento de objetos: 

discriminação e, posteriormente identificação. A discriminação refere-se à identificação da 

categoria a que o objeto pertence (por exemplo, saber que o objeto que se observa é um 

pássaro) e a identificação é uma diferenciação mais a nível individual (por exemplo, saber a 

que espécie o pássaro pertence) (Hagen & Tanaka, 2019). 

 De entre as inúmeras classes de objetos existentes passíveis de ser identificados, uma 

das que tem recebido mais atenção por parte da comunidade cientifica são as faces humanas 

(Wang et al., 2016), tornando o seu reconhecimento um dos aspetos da cognição mais 

estudados (Duchaine & Nakayama, 2006). Uma das possíveis causas apontadas para esta 

relevância científica poderá advir da extrema importância que o reconhecimento facial ocupa 

no quotidiano dos seres humanos. Esta importância fundamenta-se no papel central deste 

processo para a comunicação interpessoal, visto que, de forma geral, socialmente 

identificamos as pessoas recorrendo fundamentalmente à sua face (Wagner, Kashyap, 

Diekelmann, & Born, 2007; Wang et al., 2016). Esta habilidade que o ser humano possui 

encontra-se excecionalmente adaptada (Priscilla, Mukudi & Hills, 2019), tornando-os 

especialistas no que diz respeito à discriminação de faces, quando comparado à discriminação 

de outros objetos (Wang et al., 2016).  

 Assume-se que o processo de reconhecimento facial está ligado à área fusiforme para 

faces no cérebro do ser humano, particularmente no hemisfério direito (Wang et al., 2016). 

Entre outras evidências, a literatura revela que indivíduos com esta área afetada apresentam o 

diagnóstico de prosopagnosia, isto é, perda da capacidade de reconhecer faces (Bruce & 

Young, 1986).  
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 A literatura tem apontado também a área fusiforme para faces como possível 

mediadora no processo de reconhecimento de objetos não faciais em que o indivíduo é 

especializado, isto é, objetos em que o individuo se especializa de forma deliberada e através 

da prática extensiva - exemplo: um observador de pássaros (Hagen & Tanaka, 2019; Wang et 

al., 2016). Ressalva-se que quando o sujeito não é especializado no reconhecimento de um 

determinado objeto, esta associação entre o processamento desse objeto e a área fusiforme 

para faces do cérebro não se observa (Wang et al., 2016).  

 Não há unanimidade na literatura relativamente a se o reconhecimento de um objeto 

em que o sujeito é especializado ocorre da mesma forma que o reconhecimento de qualquer 

outro objeto. Contudo existe consenso no que diz respeito ao processo subjacente ao 

reconhecimento de faces diferir do processo subjacente ao reconhecimento de objetos não 

especializados  (Hagen & Tanaka, 2019). 

 Posto isto, torna-se importante explicar os dois mecanismos neurais que suportam as 

ideias divergentes supramencionadas. De um lado temos o modular account apoiando a 

existência de dois sistemas que trabalham de forma exclusiva e independente (Hagen & 

Tanaka, 2019). Assim, de acordo com este modelo, existem dois mecanismos neurais 

diferentes, sendo que um está encarregue do reconhecimento de faces (isto é, dedica-se 

exclusivamente ao processamento dos estímulos faces) e ainda, em simultâneo, outro 

mecanismo neural que processa o reconhecimento de objetos, ou seja, que processa todos os 

estímulos não faciais (inclusive os objetos que pertencem a categorias de especialização dos 

indivíduos) (Hagen & Tanaka, 2019). Do outro lado é apresentado o expertise account. Esta 

teoria defende também a existência de dois sistemas de processamento diferenciados. No 

entanto, neste modelo assume-se a existência de um mecanismo neural que apoia o 

reconhecimento de objetos em geral, e um mecanismo neural que está encarregue do 

processamento de faces e de objetos que pertencem a categorias de especialização dos 

indivíduos (Hagen & Tanaka, 2019). 

 Em 1986, Bruce e Young propuseram um modelo de reconhecimento de faces. De 

acordo com esse modelo, podem ser considerados oito componentes/etapas no processamento 

e reconhecimento de faces (Bruce & Young, 1986; Eysenck & Keane, 2017): 

1) Codificação estrutural. Nesta componente são extraídas diversas informações 

estruturais das faces. 

2) Análise da expressão. Aqui os sujeitos analisam as características emocionais da face 

apresentada. 
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3) Análise facial da fala. Presença ou não de movimentos dos lábios da pessoa, o que vai 

levar à perceção da fala.  

4) Processamento visual dirigido. De forma seletiva são processadas informações 

específicas da face, que poderão permitir fazer outras inferências. 

5) Unidades de reconhecimento de faces. Abarcam informações estruturais sobre faces 

familiares, principalmente as menos mutáveis, e encontram-se a um nível abstrato. 

6) Nódulos de identidade pessoal. É nesta componente que estão armazenadas as 

informações específicas sobre os indivíduos. 

7) Geração de nomes. Armazena o nome da pessoa. 

8) Sistema cognitivo. Armazenamento de outras informações que podem ser relevantes 

para o reconhecimento do indivíduo (ex., profissão). 

 O processamento de faces resulta de diferentes combinações de dois tipos de 

processamento diferentes. A identificação pode ser fundada holisticamente – incorporando as 

informações relativas à face como um todo, ou pode ser baseada em características – 

incorporando informações mais localizadas da face, como o tamanho do nariz, a posição dos 

olhos, etc. (McKone, Martini, & Nakayama, 2001). Em condições normais, o reconhecimento 

facial emprega preferencialmente a identificação holística (i.e., ocorre como um todo e não 

parte a parte) (McKone et al., 2001). 

 A variação de fatores como a luminosidade e o contexto em que as faces são 

apresentadas afetam de forma negativa o desempenho a nível de reconhecimento das mesmas 

(Johnston & Edmonds, 2009). Estas mudanças têm mais impacto no reconhecimento de faces 

não familiares do que familiares (Johnston & Edmonds, 2009).  

 As faces familiares são as faces pertencentes a pessoas que nós conhecemos, quer na 

nossa vida social – por exemplo, faces de pessoas de família - quer as que não temos contacto 

na vida social – por exemplo, faces de famosos, e as faces não familiares são as 

correspondentes a faces de pessoas desconhecidas (Johnston & Edmonds, 2009). Os estudos 

publicados relativamente aos processos de reconhecimento associados a estes dois tipos de 

faces, sugerem diferentes graus de ativação cerebral em diversas áreas, como por exemplo em 

regiões pré-frontais (Johnston & Edmonds, 2009). As faces familiares são mais rápidas de 

reconhecer comparativamente às não familiares devido à identificação de feições internas 

(i.e., olhos, nariz e boca) (Johnston & Edmonds, 2009). 
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 Ritmo circadiano e cronótipo 

 O ritmo circadiano é um processo fisiológico importante para manter a homeostase do 

ser humano (Li, Cao, Xia, & Xia, 2017). Este ritmo sincroniza-se com o ciclo sono-vigília e o 

ciclo natural do dia-noite (i.e., seguem um intervalo temporal de aproximadamente de um dia 

terrestre- 24 horas), funcionando quase como um relógio circadiano (Schmidt, Collette, 

Cajochen, & Peigneux, 2007).  

 Existem fatores individuais (como o género e a idade) e fatores ambientais (como a 

latitude/altitude da zona de residência e fotoperíodo perinatal) que parecem influenciar o 

ritmo circadiano (Adan et al., 2012). Uma vez que o ritmo circadiano é influenciado por todos 

estes fatores, revela-se uma característica individual que se expressa de diferentes formas 

entre os indivíduos, podendo ser classificado através de diferentes cronótipos: matutino, 

vespertino e intermédio. O que diferencia estas três tipologias de cronótipo é o momento do 

dia em que o indivíduo atinge o seu pico de energia/atividade. Se este pico de desempenho 

mental e físico ocorrer nas primeiras horas do dia, o sujeito é classificado como matutino; se 

este pico ocorrer a horas tardias do dia, o indivíduo é categorizado como vespertino; e se, por 

outro lado, o pico ocorrer a meio do dia ou não existir uma preferência clara, então a pessoa 

pertence ao tipo intermédio (Adan et al., 2012). Estas preferências resultam na tendência para 

os matutinos se deitarem cedo e se levantarem igualmente cedo. Já com os vespertinos há 

tendência a observar-se o contrário, isto é, deitarem-se tarde e levantarem-se tarde (Horne, 

Marr-phillips, Jawaid, Gibson, & Norbury, 2017). Os indivíduos com cronótipo intermédio 

têm uma rotina intermédia entre os cronótipos mencionados anteriormente (Horne et al., 

2017).   

 Uma vez discriminados os diferentes cronótipos, torna-se interessante perceber como é 

que os fatores acima referidos os influenciam. Primeiramente, e relativo aos fatores 

individuais, a literatura sugere que indivíduos do sexo masculino têm maior tendência a serem 

vespertinos em comparação com o sexo feminino (Rodrigues et al., 2018; Vagos et al., 2019). 

No que diz respeito à idade, o cronótipo parece não ser estanque ao longo da vida no mesmo 

individuo, assim, este pode apresentar diferentes propensões de vespertinidade-matutinidade 

em variados momentos da vida. Sabe-se que na adolescência (12-17 anos) o ser humano 

apresenta uma tendência para os indivíduos se tornarem vespertinos, sendo que com o avançar 

da idade se observa o efeito inverso, isto é mais tendência para a matutinidade (Adan, et al., 

2012; Vagos et al., 2019). Já relativamente aos fatores ambientais, como a latitude/altitude da 

zona de residência, parecem existir mais matutinos na zona leste, zona norte e em zonas rurais 

(Adan et al., 2012). Observa-se também que pessoas que nascem no Outono ou Inverno 
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(fotoperíodo pequeno) tendem a ser matutinos e, em contrapartida, pessoas que nascem na 

Primavera ou Verão (fotoperíodo grande) tendem a ser mais vespertinos (Adan et al., 2012).  

 Estas diferenças nos cronótipos individuais evidenciam-se através de flutuações 

fisiológicas e mentais (Vagos et al., 2019). Neste seguimento observa-se que o cronótipo 

corresponde ao período do dia pelo qual um sujeito tem preferência para desempenhar tarefas 

e no qual é passível a observação de oscilações referentes a capacidades mentais e funções 

fisiológicas (Adan et al., 2012). Este construto pode ser medido/identificado através de 

diversos métodos, como por exemplo questionários de autorrelato, medições de temperatura, 

melatonina e actimetria (Adan, et al., 2012; Vagos et al., 2019). 

 

 Efeito de sincronia e desempenho cognitivo 

 Evidências mostram que os sujeitos obtêm melhor performance quando ocorre um 

efeito de sincronia, isto é quando existe sincronia entre o pico de ativação circadiana 

individual e a hora-do-dia em que o individuo desempenha atividades cognitivas (Berdynaj et 

al., 2016; Loureiro & Garcia-marques, 2015). Contudo, apesar da literatura referenciar este 

efeito de sincronia como robusto, existem investigações onde não se observou este efeito em 

todas as condições, como por exemplo o estudo de Yang, Hasher, & Wilson (2007). Estes 

investigadores pretenderam perceber qual o efeito da hora-do-dia na recuperação automática e 

controlada em participantes matutinos. Os resultados deste estudo refutaram a presença do 

efeito de sincronia na recuperação automática, apesar de este se verificar na recuperação 

controlada. Os processos cognitivos parecem ser influenciados principalmente quando ocorre 

a quebra do efeito de sincronia, ou seja, quando os indivíduos realizam as tarefas fora do seu 

período ótimo, de acordo com o seu cronótipo (por exemplo sujeitos vespertinos obrigados a 

começar o seu trabalho entre as sete e as nove da manhã) (Berdynaj et al., 2016). 

 A complexidade das tarefas, a expetativa em relação às mesmas ou o grau de 

motivação do participante, podem interagir com os níveis de desempenho nas tarefas, 

mascarando um possível efeito de sincronia (Schmidt et al., 2007). Assim sendo, a variação 

do cronótipo individual parece influenciar diversas funções cognitivas, das quais são exemplo 

a atenção, memória e funções executivas (Horne et al., 2017; Li et al., 2017; Schmidt et al., 

2007). 

 Em 2016, Berdynaj e colaboradores demonstraram que o processamento emocional é 

influenciado pelo cronótipo. Os resultados do estudo sugerem que o processamento cognitivo 

é marcado por um viés negativo no reconhecimento de emoções relativamente a indivíduos 

vespertinos. Isto é, indivíduos com este cronótipo reconhecem significativamente mais faces 
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com emoções negativas comparativamente a indivíduos com cronótipo matutino e com 

cronótipo intermédio. Descobriram ainda que os vespertinos apresentam uma maior 

vulnerabilidade a desenvolver uma perturbação depressiva, possivelmente explicada por este 

viés negativo de reconhecimento de emoções (Berdynaj et al., 2016). 

 Indivíduos com cronótipo vespertino, que preferem deitar e acordar tarde, como já 

referido, podem ter de desempenhar uma tarefa com exigência cognitiva no período da 

manhã, devido à forma como as atividades sociais atuais estão organizadas. Esta discrepância 

existente entre o cronótipo individual e os tempos para dormir impostos socialmente 

denomina-se de jet lag social (Wittmann et al., 2006). Nos casos anteriormente relatados é 

possível observar que os vespertinos apresentam uma duração de sono menor que a normal, 

com um elevado jet lag social e ainda, verifica-se que a qualidade do sono é afetada 

negativamente (Juda, Vetter, & Roenneberg, 2013). Consequentemente, os indivíduos 

poderão experienciar sensações semelhantes à privação de sono.  

No âmbito da literatura, constata-se que o conhecimento relativo à forma como o 

reconhecimento facial é afetado pelo sono é reduzido (Wagner, Kashyap, Diekelmann, & 

Born, 2007). Um dos estudos existentes sobre o assunto remete aos investigadores Killgore, 

Balkin, Yarnell e Capaldi que publicaram uma investigação em 2017 relacionando a privação 

de sono com o reconhecimento de emoções através de expressões faciais. Os resultados 

mostram que a privação de sono afeta o reconhecimento de faces tristes e faces felizes, 

diminuindo a taxa de acerto (Killgore et al., 2017). 

 Wagner e colaboradores (2007) confirmam uma influência dos padrões de sono no 

desempenho de uma tarefa de reconhecimento de faces. No seu estudo era permitido a metade 

dos participantes dormirem normalmente na noite subsequente à fase de aprendizagem, sendo 

que a outra metade foi privada do sono. Os resultados mostraram que o grupo que dormiu 

normalmente teve um melhor desempenho na identificação de faces previamente vistas (total 

de 30) de entre um grupo de 60 faces, comparativamente ao grupo com privação de sono.  Um 

outro estudo da autoria de Mograss, Guillem e Stickgold (2010) vem confirmar uma 

influência dos padrões de sono individuais (curto, médio ou longo - dependendo do número 

de horas que a pessoa dorme efetivamente durante a noite) na capacidade de reconhecer faces 

não-familiares. No entanto, neste estudo, verificou-se que pessoas que tendem a dormir mais 

apresentam uma menor percentagem de acerto numa tarefa de reconhecimento de caras. Os 

autores avançam como possível justificação para estes resultados a tendência de indivíduos 

com um ciclo de sono curto apresentarem um sono mais profundo, sendo que existe uma 

acumulação de ondas lentas, não REM, no início da noite. Estas ondas não REM permitem a 
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existência de uma rápida eliminação de informação não relevante na primeira parte do ciclo 

do sono aumentando a eficácia do processo de discriminação num segundo momento (i.e., 

mais qualidade no processo de consolidação dos traços relevantes na rede neural), melhorando 

a capacidade de memória do individuo. 

 

 Paradigmas experimentais utilizados no estudo de ritmos circadianos 

 No que diz respeito aos paradigmas utilizados em investigações com incidência no 

efeito do cronótipo e da hora-do-dia no desempenho cognitivo são referidos três na literatura: 

dessincronização forçada, investigação baseada na rotina constante e investigação baseada no 

cronótipo.  

 A dessincronização forçada consiste no isolamento de indivíduos em ambiente 

controlados expondo-os, ao longo de semanas, a um horário de sono-vigília artificial, díspar 

do que seguimos normalmente (i.e., dias mais curtos com duração de 19h ou dias mais longos 

com duração de 28h). Deste modo é forçada uma dessincronização de forma progressiva do 

ciclo sono-vigília artificial relativamente ao ciclo circadiano endógeno, começando o 

individuo a seguir o seu próprio ritmo (Schmidt et al., 2007). A investigação baseada na rotina 

constante tem como objetivo minimizar ao máximo quaisquer pistas ambientais capazes de 

“mascarar” a duração do verdadeiro ritmo circadiano de cada individuo, consequentemente 

qualquer ritmo que permaneça apresenta uma origem endógena. Para tal os sujeitos são 

isolados e mantidos acordados durante 24 horas sob condições constantes (i.e., mesma 

postura, luz ambiente, temperatura e ingestão de alimento) (Schmidt et al., 2007). Finalmente, 

na investigação baseada no cronótipo, as tarefas são administradas numa hora ótima ou não 

ótima do dia do participante, tendo por base a sua pontuação em questionários de avaliação do 

cronótipo, baseando-se na hipótese de existir um efeito de sincronia (Schmidt et al., 2007). 

 Nesta investigação o paradigma utilizado será o terceiro: investigação baseada no 

cronótipo. Foi eleita a utilização deste paradigma uma vez que é o mais aproximado à 

realidade sem requerer isolamento ou manipulação dos hábitos do dia-a-dia e por ser o 

indicado por Schmidt e colaboradores (2007) como o mais apropriado dos três para estudar a 

influencia do relógio biológico na variação de desempenho referente a tarefas cognitivas em 

função da hora-do-dia. 

 

 Objetivos 

 No decorrer da revisão da literatura pode-se constatar resultados inconsistentes no que 

diz respeito a estudos que relacionam a hora-do-dia e o cronótipo com o desempenho em 
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tarefas cognitivas. Para além disso, parece ainda não existir literatura, ou pelo menos não nos 

foi possível encontrar, sobre os possíveis efeitos do cronótipo e da hora-do-dia no 

reconhecimento facial e de objetos, o que justificou a realização desta investigação. No que 

concerne às implicações práticas de estudos realizados no campo da cronopsicologia, as suas 

conclusões têm uma aplicação ampla, nomeadamente no desempenho académico, no 

desempenho laboral (Blatter & Cajochen, 2007) e na saúde (ex., perturbações psiquiátricas) 

(Adan et al., 2012; Berdynaj et al., 2016). Mais precisamente, no que diz respeito ao 

processamento de faces, as implicações das conclusões retiradas são igualmente importantes 

no contexto forense (ex., testemunho ocular), ou ainda num contexto mais clínico (ex. 

avaliações clínicas de casos de lesão cerebral, que poderão também ser influenciadas por 

variáveis cronobiológicas). 

 Explanado isto, o objetivo principal desta investigação é, utilizando o paradigma de 

investigação baseada no cronótipo, averiguar o efeito da hora-do-dia e a sua relação com o 

cronótipo na realização de uma tarefa de reconhecimento de objetos (Cambridge Car Memory 

Test) e numa tarefa de reconhecimento facial (Cambridge Face Memory Test). Neste sentido, 

em primeiro lugar será explorado o efeito da hora-do-dia no desempenho, controlando o efeito 

do cronótipo. Seguidamente explorar-se-á a relação entre a pontuação numa escala de 

avaliação do cronótipo (ou seja, a tendência dos indivíduos para serem mais matutinos ou 

mais vespertinos) e o seu desempenho nas tarefas, nos diferentes horários. Finalmente apurar-

se-á o impacto da hora-do-dia no desempenho das tarefas supramencionadas em função do 

cronótipo. Hipotetiza-se, tendo em conta o que as evidências indiretas sugerem, que a 

performance do individuo deverá ser otimizada quando a hora-do-dia em que a tarefa é 

realizada e o cronótipo do indivíduo correspondem. Isto devido ao efeito de sincronia que se 

verifica ao nível da memória (domínio cognitivo avaliado nesta investigação, no que diz 

respeito ao reconhecimento).  

Métodos 

 

Participantes 

 Os participantes foram recrutados na Universidade de Aveiro, através de divulgação 

presencial e nas redes sociais ligadas à instituição. Os critérios de inclusão foram apenas ter 

mais de 18 anos. Assim, participaram no estudo 40 pessoas que responderam afirmativamente 

ao pedido. A visão de todos os participantes era corrigida ou normal, sendo que todos eram 

caucasianos. Todos os participantes eram fluentes em português e entenderam as instruções 
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que lhe foram transmitidas. O estudo era de caracter voluntário, não apresentava qualquer 

risco para os participantes e os mesmos não receberam qualquer tipo de recompensa 

monetária pela sua participação. Todavia, alguns dos participantes desta investigação 

obtiveram créditos em unidades curriculares pela sua participação. 

 Em função da sua disponibilidade, os participantes foram divididos por quatro grupos 

de 10 participantes, que diferiam entre si na hora-do-dia em que as tarefas eram realizadas: 

grupo das 09h às 11h30; grupo das 11h30 às 14h; grupo das 14h às 16h30 e grupo das 16h30 

às 19h. 

As características demográficas da amostra, em função dos grupos horários, estão 

expostas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Características demográficas da amostra 

 9h-11h30 11h30-14h 14h-16h30 16h30-19h Total 
N=40 

Sexo 

• Masculino [n(%)] 4 (40%) 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 13 (32.5%) 

• Feminino [n(%)] 6 (60%) 7 (70%) 6 (60%) 8 (80%) 27 (67.5%) 

Idade (anos) 

• Min-máx 19-22 20-27 20-21 18-20 18-27 

• Média 19.90 22.10 20.20 18.80 20.25 

• Desvio-padrão 1.20 2.13 .42 .79 1.736 

Habilitações literárias 

• Secundário [n(%)] 8 (80%) 
 

3 (30%) 7 (70%) 7 (70%) 25 (62.5) 

• Licenciatura [n(%)] 2 (20%) 7 (70%) 3 (30%) 3 (30%) 15 (37.5) 

Pontuações no MEQ 

• Vespertino [n(%)] 7 (70%) 3 (30%) 6 (60%) 4 (40%) 20 (50%) 

• Intermédio [n(%)] 3 (30%) 7 (70%) 4 (40%) 4 (40%) 18 (45%) 

• Matutino [n(%)] 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 2 (5%) 

 

 Após a divisão dos participantes pelos grupos, verificou-se que não existiam 

diferenças significativas entre o número de participantes do sexo masculino e feminino, 

distribuídos pelos diferentes grupos, χ2 = 1.36, p = .879. 

O cronótipo dos participantes foi avaliado com um instrumento de auto-resposta (a 

versão portuguesa do Morningness-Eveningness Questionnaire, de Horne e Ostberg (1976) – 

ver abaixo), verificou-se a seguinte distribuição na amostra global, em função do cronótipo: 

20 participantes moderadamente vespertinos, 18 intermédios e 2 moderadamente matutinos. O 
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grupo vespertino agregou 12 mulheres e oito homens, com idade média de 20.30 anos (DP = 

1.895, variando entre 18 e 27 anos); o grupo intermédio integrou 14 mulheres e quatro 

homens, com idade média de 20.44 anos (DP= 1.50, variando entre 18 e 23 anos); e o grupo 

matutino compunha-se de uma mulher e um homem, com idade média de 18 anos (DP = 0).  

       

Materiais 

 Para a realização desta investigação utilizou-se um consentimento informado (Anexo 

A), um questionário sociodemográfico (Anexo B) – para recolha de dados como a idade, o 

sexo, as habilitações literárias e o grau de conhecimento de carros - e o Morningness-

Eveningness Questionnaire. Os participantes realizaram ainda duas tarefas computorizadas de 

reconhecimento de faces e carros (Cambridge Face Memory Test – CFMT, e Cambridge Car 

Memory Test - CCMT). 

 

Morningness- Eveningness Questionnaire (MEQ) 

 O questionário MEQ foi inicialmente elaborado por Horne e Ostberg em 1976, sendo 

posteriormente adaptado para a população portuguesa por Silva e colaboradores em 2002. 

Este questionário é uma medida de autorrelato que permite determinar o grau de 

matutinidade-vespertinidade de um indivíduo.  

A versão portuguesa é constituída por 16 itens (ao contrário da original que contém 19 

itens), sendo que em doze dos itens o participante tem de escolher entre quatro opções de 

resposta e nos restantes itens tem de preencher uma escala de tempo. Relativamente à forma 

de cotação, o grau de matutinidade-vespertinidade é determinado através da soma de todos os 

itens, previamente cotados de acordo com as instruções dadas no estudo de validação (cf. 

Silva et al., 2002), variando entre 13 (definitivamente vespertino) e 73 (definitivamente 

matutino). 

De acordo com a investigação de Silva e colaboradores (2002), foram utilizados os 

percentis 5, 25, 75 e 95 para definir os vários cronótipos. Assim, os valores inferiores a 31 

correspondem a definitivamente vespertino, valores entre 31 e 42 equivalem a 

moderadamente vespertino, pontuações entre 43 e 53 correspondem a intermédio, resultados 

entre 54 e 59 indicam um cronótipo moderadamente matutino e uma pontuação total superior 

a 59 equivale a individuos definitivamente matutinos. 

O tempo de aplicação desta escala é breve, aproximadamente 10 minutos. Segundo a 

literatura o MEQ apresenta boas propriedades psicométricas (α = .75) (Rodrigues et al., 2016; 

Silva et al., 2002), sendo que nesta investigação o alfa de Cronbach obtido foi de α= 0.69. 



11 
 

 

Cambridge Face Memory Test (CFMT) 

 O CFMT (Duchaine & Nakayama, 2006) é uma tarefa computorizada estandardizada 

que avalia o reconhecimento facial. Esta tarefa revela-se mais vantajosa comparativamente a 

outros testes de reconhecimento usualmente empregues (como o Benton Facial Recognition 

Test (BFRT)1 e o Recognition Memory Test for Faces (RMF)2, uma vez que é mais sensível à 

deteção de indivíduos com prosopagnosia e apresenta menos informação não facial, como 

cabelo e imperfeições discriminatórias (Duchaine & Nakayama, 2006). 

 Esta tarefa apresenta níveis de dificuldade variados, sendo os estímulos faces do sexo 

masculino, com faixa etária compreendida entre os 20 e os 30 anos. Todas os estímulos 

apresentados exibem uma expressão neutra e são similares no que concerne à postura e 

luminosidade. 

 Nas três fases que constituem esta tarefa (introdução/imagens iguais, imagens novas, 

imagens novas com ruido) é apresentado um estimulo-alvo e de seguida é requerido ao 

participante que identifique o mesmo de entre um conjunto de três faces, pressionando a tecla 

“1”, “2” ou “3”. Inicialmente existe uma fase de treino a fim de o participante se familiarizar 

com o procedimento. Posteriormente inicia-se a fase 1 do CFMT. Esta fase consiste na 

apresentação individual de um estimulo-alvo em três perspetivas diferentes (1/3 perfil 

esquerdo, perfil frontal e 1/3 do perfil direito) durante 3 segundos cada face, sendo 

posteriormente solicitado ao participante que identifique o estímulo-alvo entre um conjunto de 

três imagens apresentadas simultaneamente. No total esta fase contem seis estímulos-alvo e 

para cada estímulo-alvo apresentado segue-se a fase de reconhecimento do mesmo, com um 

conjunto de três imagens, antes de o próximo estímulo-alvo ser exibido. Na fase 2 do CFMT 

são apresentados simultaneamente seis estímulos-alvo, com perspetiva frontal, durante 20 

segundos. Posteriormente é solicitado ao participante que identifique um desses seis 

estímulos-alvo entre um conjunto de três imagens de cada vez, ao longo de 30 ensaios 

consecutivos. Os estímulos apresentados na fase do reconhecimento são novos, variando a 

luminosidade, a postura ou ambas. A última fase (fase 3) é constituída pelos mesmos seis 

estímulos-alvo, que são apresentados de forma simultânea, numa perspetiva frontal, durante 

20 segundos. De seguida é solicitado novamente ao participante que identifique um dos 

estímulos-alvo num conjunto de três imagens, ao longo de 24 ensaios consecutivos. Nesta 

fase são apresentadas novas imagens e os estímulos contêm diferentes níveis de ruído 

 
1 Elaborado por Benton, Silvan, Hamsher, Varney e Spreen, 1983. 
2 Elaborado por Warrington, 1984.   
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Gaussiano. A inserção deste ruído apresenta dois propósitos. O primeiro é aumentar o nível de 

dificuldade do reconhecimento e evitar valores de teto uma vez que, a esta altura, o 

participante já viu várias vezes os estímulos-alvo. O segundo motivo é forçar os participantes 

a utilizar os mecanismos do reconhecimento facial dos quais dependeriam numa situação 

normal (Duchaine & Nakayama, 2006). A figura 1 apresenta um exemplo dos estímulos para 

cada fase da tarefa. 

 

Figura 1. Modelo explicativo das diferentes fases do CFMT. 

 

 Ao longo da tarefa o estímulo-alvo não é simultaneamente utilizado como estímulo 

distrator, e ainda não é facultado qualquer tipo de feedback ao participante sobre o seu 

desempenho. O CFMT apresenta uma duração que varia entre 10 e 15 minutos e permite obter 

dados relativos a percentagens de acerto e tempos de resposta em cada fase da tarefa. 

 A especificidade deste teste (proporção que traduz a capacidade do teste detetar 

corretamente os indivíduos que não possuem a doença - prosopagnosia) é de 100 % e a 

sensibilidade (capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que possuem a 

doença - prosopagnosia) é de 75%. O CFMT apresenta um α = .88 (Bowles et al., 2009; 

Dennett et al., 2012). 

 

Cambridge Car Memory Test (CCMT) 

O CCMT (Dennett et al., 2006) é uma tarefa computorizada estandardizada que avalia 

o reconhecimento não facial. Esta tarefa apresenta uma acuidade superior comparativamente a 

outros testes de reconhecimento não facial usualmente utilizados, como o Abstract Art Test3. 

 
3 Elaborado por Wilmer, Germine, Chabris, Chatterjee, Williams, Loken, Nakayama e Duchaine, 2010. 
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O CCMT apresenta um formato idêntico ao CFMT, com diversos níveis de 

dificuldade. Contudo, nesta tarefa, os estímulos utilizados são carros ao invés de faces. As três 

fases nesta tarefa seguem exatamente o mesmo procedimento descrito no CFMT. 

Inicialmente é apresentada uma fase de treino a fim de o participante se familiarizar 

com o procedimento. Posteriormente inicia-se a fase 1 que consiste na apresentação individual 

de um estimulo-alvo em três perspetivas diferentes (perspetiva lateral, perspetiva lateral com 

uma rotação aproximada de 30° para o lado esquerdo e perspetiva lateral com uma rotação 

aproximada de 30° para o lado direito), durante três segundos para cada imagem, sendo 

posteriormente solicitado ao participante que identifique o estímulo-alvo entre um conjunto de 

três imagens apresentadas simultaneamente. No total esta fase contem seis estímulos-alvo e 

para cada estímulo-alvo apresentado segue-se a fase de reconhecimento do mesmo, com um 

conjunto de três imagens, antes de o próximo estímulo-alvo ser exibido. Na fase 2 do CFMT 

são apresentados simultaneamente seis estímulos-alvo (carros), com perspetiva lateral, 

durante 20 segundos. Posteriormente é solicitado ao participante que identifique um desses 

seis estímulos-alvo entre um conjunto de três imagens de cada vez, ao longo de 30 ensaios 

consecutivos. Os estímulos apresentados na fase do reconhecimento são novos, variando a 

luminosidade, a perspetiva ou ambas. A fase 3 é constituída pelos mesmos seis estímulos-

alvo, que são apresentados de forma simultânea, numa perspetiva lateral, durante 20 

segundos. De seguida é solicitado novamente ao participante que identifique um dos 

estimulos-alvo num conjunto de três imagens, ao longo de 24 ensaios consecutivos. Nesta 

fase são apresentadas novas imagens e os estímulos contém diferentes níveis de ruído 

Gaussiano com o objetivo de aumentar o nível de dificuldade da tarefa e de impedir o 

reconhecimento de carros através das suas características. A figura 2 apresenta um exemplo 

dos estímulos para cada fase da tarefa. 
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Figura 2. Modelo explicativo das diferentes fases do CCMT. 

 

 Ao longo do CCMT, tal como no CFMT, o estímulo-alvo não é simultaneamente 

utilizado como estímulo distrator, e ainda não é facultado qualquer tipo de feedback ao 

participante sobre o seu desempenho. O CCMT apresenta uma duração que varia entre 10 e 

15 minutos e permite obter dados relativos a percentagens de acerto e tempos de resposta em 

cada fase da tarefa. O CCMT apresenta uma boa validade interna (α = .84) (Dennett et al., 

2012). 

 Visto que um elevado grau de conhecimento de carros poderia permitir aos 

participantes utilizar recursos que os que têm um baixo conhecimento não possuem, 

ajudando-os, subsequentemente, no reconhecimento do estímulo, foi incluída no questionário 

sócio-demográfico uma questão sobre o grau de conhecimento de carros de cada participante. 

Posteriormente foram realizadas análises de correlação entre este grau de conhecimento e o 

desempenho nas diferentes fases do CCMT (Anexo C). Estas correlações evidenciaram-se não 

significativas, podendo assim excluir-se o grau de conhecimento de carros como uma possível 

variável parasita nesta investigação. 

 

Procedimento 

 As tarefas foram realizadas em condições controladas de som e luz, num laboratório 

do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, equipado com seis 

computadores e monitores Dell de 22”. Num primeiro momento, os participantes 

preencheram o consentimento informado, seguido do questionário sociodemográfico e do 

MEQ. Subsequentemente foram realizadas as tarefas computorizadas (CFMT e CCMT). Os 
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participantes foram instruídos a sentar-se de forma confortável e à distância de 80 cm do 

computador. A distribuição dos participantes pelos diversos horários ocorreu conforme a sua 

disponibilidade. 

 Para além dos instrumentos e tarefas referidas acima, o protocolo completo incluiu 

ainda os questionários Morningness-Eveningness-Stability-Scale improved (MESSi)4, 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)5, Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-

20)6, e duas tarefas de rotação mental, com cubos e com faces. Contudo estes instrumentos 

não foram utilizados no âmbito da presente dissertação de mestrado, e não serão mais 

referidos. 

 

Análise de Dados 

 No que diz respeito às tarefas experimentais, para cada participante foi calculada a 

percentagem de acertos e o tempo de resposta médio em cada fase de cada uma das tarefas 

realizadas, sendo estas as variáveis dependentes nas análises estatísticas. A percentagem de 

acerto define um valor entre 0% e 100% indicando a percentagem de identificações corretas 

de faces ou carros em cada condição experimental. O tempo de resposta baseia-se no tempo 

que decorre desde a apresentação do estímulo (face ou carro) até o participante dar a sua 

resposta.  

 O programa IBM SPSS Statistics versão 25.0 serviu de recurso para efetuar todas as 

análises estatísticas necessárias para o tratamento de dados, sendo que o nível de significância 

estatístico foi fixado em p < .05. 

 Em primeiro lugar, foram realizadas análises de covariância (ANCOVA), para todas a 

variáveis dependentes do estudo, utilizando como covariável a pontuação total no MEQ, e 

como variável independente o grupo horário (com 4 níveis). Para a realização da ANCOVA 

foram analisados os seguintes pressupostos: a normalidade dos dados, a homogeneidade de 

variância, a ausência de efeito da variável independente sobre a covariável e a existência de 

homogeneidade dos parâmetros de regressão (Field, 2009). Todos estes parâmetros se 

verificam à exceção do pressuposto de normalidade em algumas das fases das tarefas do 

CFMT e do CCMT. No entanto, segundo o critério estabelecido por Kline (1998, cit in 

Maroco, 2014), a realização de análises utilizando modelos lineares generalizados não se 

 
4 Versão original de Randler, Díaz-Morales, Rahafar e Vollmer, 2016; adaptada por Rodrigues, Vagos, 

Pandeirada, Marinho, Randler e Silva, 2018. 
5 Versão original de Zigmond e Snaith, 1983; adaptada por Pais-Ribeiro, Silva, Ferreira, Martins, Meneses e 

Baltar, 2007.   



16 
 

considera problemática caso os valores absolutos de assimetria e de kurtose sejam inferiores a 

3 e a 7, respetivamente. Deste modo apenas para a percentagem de respostas certas na fase 1 

do CFMT, no horário 9h-11h30, seria necessário fazer um teste não paramétrico. Contudo, 

uma vez que o teste de Kruskal-Wallis não pode incluir uma covariável, optou-se por realizar 

mesmo assim uma ANCOVA. Apenas para efeito de controlo, realizou-se também um teste 

de Kruskal-Wallis para o efeito principal nesta condição, para verificar se os resultados eram 

concordantes.  

 De seguida, realizaram-se análises de correlação bivariada com o coeficiente de 

Spearman, para cada grupo horário em separado, de forma a averiguar se existia alguma 

relação entre a pontuação no MEQ e o desempenho nas diferentes fases das duas tarefas. Por 

último, realizaram-se testes de Kruskal- Wallis para comparar o desempenho nos diferentes 

horários, separadamente para participantes vespertinos e intermédios. 

Resultados 

 

Efeito da hora em que a sessão é realizada, controlando o efeito do cronótipo 

   

 Cambridge Face Memory Test (CFMT) 

 No que concerne à percentagem de respostas certas na fase 1 do CFMT (Figura 3), 

não se verificaram efeitos significativos no que diz respeito ao cronótipo, F(1,35) = 1.834, p = 

.184, η2
p = 0.050. A hora a que a sessão foi realizada também não apresentou efeitos 

significativos, F(3,35) = 1.865, p = .154, η2
p = 0.138.  

 

 

Figura 3. Percentagem média de respostas certas na fase 1 do CFMT, por horário. 

 

 Uma vez que, como anteriormente mencionado, nesta fase do CFMT se verificou uma 

violação da normalidade referente ao horário das 9h às 11h30, procedeu-se à realização de um 

 
6 Versão original de Bagby, Parker e Taylor, 1994; adaptada por Nina Prazeres, James Parker e Graeme Taylor, 

2000.    
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teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados confirmam que não há efeito da hora a 

que a sessão foi realizada sobre a percentagem de respostas certas nesta fase do CFMT, X2 (3) 

= 1.612, p = .657. Assim, verifica-se que os resultados são congruentes com os da ANCOVA 

anteriormente realizada. 

 No que diz respeito à percentagem de respostas certas na fase 2 do CFMT (Figura 

4), não se verificaram efeitos significativos no que diz respeito ao cronótipo, F(1,35) = .580, p 

= .451, η2
p = .016. Também não foram encontrados efeitos significativos relativamente à hora 

da sessão em que a tarefa foi realizada, F(3,35) = .246, p = .864, η2
p = .021. 

 

 

Figura 4. Percentagem média de respostas certas na fase 2 do CFMT, por horário. 

 

 Quanto à percentagem de respostas certas na fase 3 do CFMT (Figura 5), os efeitos 

de cronótipo e da hora da sessão a que a tarefa foi realizada revelaram-se não significativos, 

F(1,35) = .430, p = .516, η2
p = .012 e F(3,35) = 1.881, p = .151, η2

p = .139, respetivamente. 

 

 

Figura 5. Percentagem média de respostas certas na fase 3 do CFMT, por horário. 

 

 Em relação aos tempos médios de resposta (TRs) na fase 1 do CFMT (Figura 6), 

verificou-se que o efeito do cronótipo não foi significativo, F(1,35) = .971, p = .331, η2
p = 

.027. Contudo o efeito da hora de realização da sessão revelou-se significativo, F(3,35) = 

3.163, p = .037, η2
p = .213. De modo a explorar este efeito, realizaram-se comparações 

múltiplas com correção de Bonferroni. Verificou-se que os participantes do horário 16h30-
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19h apresentam um tempo médio de resposta marginalmente mais longo (p = .054), quando 

comparado com o tempo médio de resposta dos participantes do horário das 14h-16h30. 

 

 

Figura 6. Tempo médio de resposta na fase 1 do CFMT, por horário. 

 

No que se refere aos TRs na fase 2 do CFMT (Figura 7), não se observaram efeitos 

significativos quer do cronótipo, F(1,35) = .011, p = .918, η2
p < .001, quer da hora da sessão, 

F(3,35) = .449, p = .720, η2
p = .037. 

 

 

Figura 7. Tempo médio de resposta na fase 2 do CFMT, por horário. 

 

 No que concerne aos TRs na fase 3 do CFMT (Figura 8), observou-se que os efeitos 

de cronótipo e hora da sessão não são significativos, F(1,35) = 1.655, p = .207, η2
p = .045 e 

F(3,35) = .409, p = .748, η2
p = .034, respetivamente. 

 

 

Figura 8. Tempo médio de resposta na fase 3 do CFMT, por horário. 
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Cambridge Car Memory Test (CCMT) 

 Relativamente à percentagem de respostas certas na fase 1 do CCMT (Figura 9), 

verificou-se, através da análise efetuada, que os efeitos do cronótipo e da hora da sessão a que 

se realizou a tarefa não foram significativos, F(1,35) = .10, p = .75, η2
p = .003 e F(3,35) = 

.306, p = .821, η2
p = .026, respetivamente. 

 

 

Figura 9. Percentagem média de respostas certas na fase 1 do CCMT, por horário. 

 

     No que diz respeito à percentagem de respostas certas na fase 2 do CCMT (Figura 10), 

não se verificaram efeitos significativos do cronótipo, F(1,35) = .398, p = .532, η2
p = .011. 

Não foram ainda encontrados efeitos significativos relativamente à hora da sessão em que a 

tarefa foi realizada, F(3,35) = .057, p = .982, η2
p = .005. 

 

 

Figura 10. Percentagem média de respostas certas na fase 2 do CCMT, por horário. 

 

     Quanto à percentagem de respostas certas na fase 3 do CCMT (Figura 11), os efeitos de 

cronótipo e da hora da sessão revelaram-se não significativos, F(1,35) = .074, p = .787, η2
p = 

.002 e F(3,35) = .855, p = .473, η2
p = .068, respetivamente. 
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Figura 11.  Percentagem média de respostas certas na fase 3 do CCMT, por horário. 

 

     Em relação aos tempos de resposta (TRs) na fase 1 do CCMT (Figura 12), o efeito do 

cronótipo afigurou-se não significativo, F(1,35) = .511, p = .479, η2
p = .014. Contudo o efeito 

da hora da sessão a que a tarefa foi realizada revelou ser significativo, F(3,35) = 3.524, p = 

.025, η2
p = .232. De modo a explorar este efeito, realizaram-se comparações múltiplas com 

correção de Bonferroni. Verifica-se que os participantes do horário 16h30-19h apresentam um 

tempo de resposta significativamente superior (p = .023), quando comparados com os tempos 

de resposta dos participantes do horário das 14h-16h30. 

 

 

Figura 12. Tempo médio de resposta na fase 1 do CCMT, por horário. 

 

     No que se refere aos TRs na fase 2 do CCMT (Figura 13), não se observaram efeitos 

significativos quer do cronótipo, F(1,35) = .175, p = .678, η2
p = .005, quer do horário a que a 

sessão foi realizada, F(3,35) = 1.614, p = .204, η2
p = .122. 

 

Figura 13. Tempo médio de resposta na fase 2 do CCMT, por horário. 
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     No que concerne aos TRs na fase 3 do CCMT (Figura 14), observou-se que os efeitos de 

cronótipo e da hora da sessão não foram significativos, F(1,35) = .274, p = .604, η2
p = .008 e 

F(3,35) = .666, p = .579, η2
p = .054, respetivamente.  

 

 

Figura 14. Tempo médio de resposta na fase 3 do CCMT, por horário. 

 

Relação entre o cronótipo e o desempenho nas tarefas 

 Com o objetivo de explorar mais diretamente a relação entre o cronótipo e o 

desempenho nas diversas fases das tarefas CFMT e CCMT, nos diferentes horários do dia, 

realizaram-se análises de correlação de Spearman. Os resultados dessas análises encontram-se 

nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2: Correlações de Spearman entre a pontuação no MEQ e a percentagem de respostas 

corretas e tempos de resposta, em cada uma das fases do CFMT. 

 F1_% de 
acerto 

F2_% de 
acerto 

F3_% de 
acerto 

F1_RT F2_RT F3_RT 

9h-11h30 - .525 
(p = .119) 

.155 
(p = .668) 

- .175 
(p = .629) 

- .012 
(p= .973) 

- .305 
(p= .392) 

- .207 
(p= .565) 

11h30-
14h 

.132 
(p= .717) 

- .748* 
(p= .013) 

- .401 
(p= .250) 

.275 
(p= .441) 

.098 
(p= .788) 

.214 
(p= .553) 

14h-
16h30 

.282 
(p= .430) 

.422 
(p= .224) 

.130 
(p= .721) 

- .413 
(p= .235) 

- .559 
(p= .093) 

- .188 
(p= .602) 

16h30-
19h 

.434 
(p= .210) 

.452 
(p= .190) 

.517 
(p= .126) 

- .043 
(p= .907) 

.340 
(p= .336) 

.492 
(p= .148) 

     * p < .05 

 

 Ao analisar as correlações de Spearman referentes ao CFMT, observa-se uma 

correlação significativa negativa forte entre a pontuação no MEQ e a percentagem de 



22 
 

respostas certas na fase 2 do CFMT (rs = -.748; p = .013), no horário das 11h30 às 14h. Isto 

sugere que quanto menor a pontuação no MEQ (i.e., quanto mais vespertino o indivíduo), 

maior será a percentagem de respostas certas nesta fase da tarefa CFMT no horário referido. 

 Adicionalmente, e apesar de não se revelarem estatisticamente significativas, 

encontram-se também correlações de grande magnitude (rs > .5 definido por Cohen (1988, 

1992, citado por Field, 2009)), entre a pontuação no MEQ e a percentagem de respostas certas 

na fase 1 do CFMT no horário das 9h às 11h30 (rs = - .525; p = .119), entre a pontuação no 

MEQ e a percentagem de respostas certas na fase 3 do CFMT no horário das 16h30h às 19h 

(rs = .517; p = .126), e finalmente entre a pontuação no MEQ e o tempo de resposta na fase 2 

do CFMT no horário das 14h às 16h30 (rs = - .559; p = .093). Estas correlações negativas de 

grande magnitude sugerem que quanto menor a pontuação no MEQ (i.e., quanto mais 

vespertino o indivíduo) maior será a percentagem de respostas certas na fase 1, ou maior serão 

os tempos de respostas no caso da fase 2 da tarefa CFMT, nos horários referidos. Em 

contrapartida a correlação positiva apresentada na fase 3 do CFMT sugere que quanto menor 

a pontuação no MEQ (i.e., quanto mais vespertino o indivíduo), menor será a percentagem de 

respostas certas no horário referido. 

 Pareceu-nos importante referir estas correlações dada a sua elevada magnitude, apesar 

de não alcançarem a significância estatística, muito provavelmente devido ao reduzido poder 

do teste, uma vez que temos apenas 10 participantes em cada grupo horário. 

 

Tabela 3: Correlações de Spearman entre a pontuação no MEQ e a percentagem de respostas 

corretas e tempos de resposta, em cada uma das fases do CCMT. 

 F1_% de 
acerto 

F2_% de 
acerto 

F3_% de 
acerto 

F1_RT F2_RT F3_RT 

9h-11h30 .253 
(p= .480) 

- .246 
(p= .493) 

- .138 
(p= .704) 

- .110 
(p= .763) 

.006 
(p= .987) 

- .024 
(p= .947) 

11h30-14h - .081 
(p= .825) 

.037 
(p= .919) 

.066 
(p= .855) 

.080 
(p= .827) 

- .239 
(p= .507) 

.067 
(p= .853) 

14h-16h30 - .518 
(p= .125) 

- .522 
(p= .122) 

- .630 
(p= .051) 

- .292 
(p= .413) 

- .164 
(p= .650) 

.018 
(p= .960) 

16h30-19h .045 
(p= .902) 

- .241 
(p= .503) 

.217 
(p= .547) 

- .067 
(p= .854) 

.292 
(p= .413) 

.079 
(p= .828) 

      

 Ao analisar as correlações de Spearman referentes ao CCMT, não se encontra 

nenhuma correlação estatisticamente significativa. No entanto, é possível encontrar uma 

correlação negativa marginalmente significativa (rs = -.630; p = .051) entre a pontuação no 
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MEQ e a percentagem de respostas certas da fase 3 do CCMT, no horário das 14h às 16h30. 

Isto sugere que quanto menor a pontuação no MEQ (i.e., quanto mais vespertino o indivíduo), 

maior será a percentagem de respostas certas nesta fase da tarefa CFMT no horário referido. 

 Adicionalmente, da mesma forma que para o teste anterior, também nesta tabela se 

encontram correlações de grande magnitude (rs > .5), apesar de não atingirem significância 

estatística. Estas correlações observam-se entre a pontuação no MEQ e a percentagem de 

respostas certas na fase 1 do CCMT (rs = - .518; p = .125) e entre a pontuação no MEQ e a 

percentagem de respostas certas na fase 2 do CCMT (rs = - .522; p = .122), ambas no horário 

das 14h às 16h30. Isto sugere que quanto menor a pontuação no MEQ (i.e., quanto mais 

vespertino o indivíduo), maior será a percentagem de respostas certas nestas duas fases da 

tarefa CFMT nos horários referidos. 

 

Desempenho nas tarefas em função do cronótipo e hora do dia 

 Uma vez que a pontuação no MEQ permite dividir os participantes em função do seu 

cronótipo, nomeadamente em vespertinos, intermédios e matutinos, considerámos interessante 

realizar análises adicionais considerando esta classificação. Com estas análises pretende-se 

comparar o desempenho nos diferentes horários de realização das tarefas dos indivíduos de 

cada um dos cronótipos em separado. No entanto, apenas foi possível analisar o desempenho 

dos vespertinos e dos intermédios. Os resultados dos matutinos não foram alvo de análise, 

uma vez que apenas se encontraram dois matutinos na nossa amostra e as suas sessões foram 

realizadas no mesmo horário (16h30-19h), impossibilitando deste modo a comparação entre 

os diferentes horários. 

 Seguidamente serão apresentadas estatísticas descritivas relativas à percentagem de 

respostas certas e tempos médios de resposta nas tarefas CFMT e CCMT, em cada um dos 

horários, para os cronótipos vespertino e intermédio (Tabelas 4, 5, 6 e 7).  

 

Tabela 4: Médias e desvios-padrão das percentagens de respostas certas e dos tempos de 

resposta em cada uma das fases do CFMT, em cada horário, para os vespertinos. 

 F1_% de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_TR F2_TR F3_TR 

9h-11h30 
(7 participantes) 

100.0 
(0.0) 

72.9 
(11.5) 

58.9 
(14.3) 

1646.2 
(481.2) 

3485.3 
(1173.1) 

2923.4 
(1209.9) 

11h30-14h 
(3 participantes) 

98.1 
(3.2) 

92.2 
(10.7) 

75.0 
(8.3) 

1786.1 
(400.4) 

3006.6 
(1195.1) 

2619.9 
(663.4) 

14h-16h30 
(6 participantes) 

97.2 
(4.6) 

77.2 
(10.6) 

69.4 
(18.2) 

1516.4 
(376.6) 

2998.6 
(629.5) 

2867.2 
(244.1) 

16h30-19h 
(4 participantes) 

93.1 
(10.5) 

65.0 
(16.7) 

52.1 
(13.0) 

2324.8 
(809.3) 

3155.1 
(1267.1) 

2812.6 
(1145.2) 
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Tabela 5: Médias e desvios-padrão das percentagens de respostas certas e dos tempos de 

resposta em cada uma das fases do CCMT, em cada horário, para os vespertinos. 

 F1_% de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_TR F2_TR F3_TR 

9h-11h30 
(7 participantes) 

80.2 
(15.3) 

56.7 
(13.3) 

65.5 
(13.5) 

2991.1 
(1271.3) 

3616.4 
(1463.8) 

3331.9 
(1694.4) 

11h30-14h 
(3 participantes) 

85.2 
(8.5) 

50.0 
(16.7) 

62.5 
(0.0) 

2950.1 
(341.3) 

4369.2 
(1355.0) 

3358.4 
(659.5) 

14h-16h30 
(6 participantes) 

87.0 
(10.9) 

57.2 
(19.1) 

61.8 
(8.1) 

2845.5 
(764.5) 

4138.3 
(540.8) 

3542.4 
(707.5) 

16h30-19h 
(4 participantes) 

76.4 
(13.9) 

55.0 
(4.3) 

62.5 
(16.0) 

3996.6 
(960.6) 

4617.3 
(1738.8) 

4052.0 
(1846.0) 

 

Tabela 6: Médias e desvios-padrão das percentagens de respostas certas e dos tempos de 

resposta em cada uma das fases do CFMT, em cada horário, para os intermédios. 

 F1_% de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_TR F2_TR F3_TR 

9h-11h30 
(3 participantes) 

98.1 
(3.2) 

74.4 
(16.4) 

54.2 
(22.0) 

1635.4 
(428.5) 

2362.5 
(638.5) 

2023.1 
(595.4) 

11h30-14h 
(7 participantes) 

99.2 
(2.1) 

70.5 
(10.8) 

66.1 
(11.4) 

1957.6 
(518.7) 

3132.1 
(701.6) 

2815.7 
(797.2) 

14h-16h30 
(4 participantes) 

100.0 
(0.0) 

78.3 
(26.9) 

68.8 
(23.7) 

1377.8 
(148.0) 

2481.9 
(302.7) 

2528.4 
(713.8) 

16h30-19h 
(4 participantes) 

95.8 
(8.3) 

72.5 
(22.5) 

52.1 
(18.2) 

1756.9 
(252.2) 

2936.8 
(831.5) 

2774.9 
(915.8) 

 

Tabela 7: Médias e desvios-padrão das percentagens de respostas certas e dos tempos de 

resposta em cada uma das fases do CCMT, em cada horário, para os intermédios. 

 F1_% de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_TR F2_TR F3_TR 

9h-11h30 
(3 participantes) 

88.9 
(5.6) 

52.2 
(17.1) 

63.9 
(15.8) 

2638.4 
(716.1) 

3555.0 
(856.3) 

2949.1 
(364.1) 

11h30-14h 
(7 participantes) 

81.0 
(15.0) 

53.8 
(18.5) 

64.3 
(13.6) 

3214.2 
(1030.5) 

3782.2 
(1151.2) 

3172.6 
(750.0) 

14h-16h30 
(4 participantes) 

73.6 
(21.0) 

44.2 
(9.6) 

51.0 
(7.1) 

2378.2 
(559.1) 

3294.1 
(1517.1) 

3217.8 
(1388.9) 

16h30-19h 
(4 participantes) 

73.6 
(11.5) 

45.0 
(5.8) 

58.3 
(3.4) 

3596.8 
(429.3) 

4389.0 
(1680.2) 

2903.0 
(845.1) 

 

Do ponto de vista da estatística descritiva, os resultados observados parecem 

apresentar tendências contrárias àquilo que seria esperado. Concretamente, parece haver 
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alguma tendência para os participantes, tanto vespertinos como intermédios, apresentarem 

percentagens de acertos mais baixas e tempos de resposta mais longos nos horários mais 

tardios, com mais evidência na tarefa CCMT. No caso dos vespertinos, seria de esperar 

observar a tendência contrária. A fim de verificar se estas tendências são estatisticamente 

significativas realizaram-se testes de Kruskal-Wallis comparando o desempenho nos quatro 

horários, para os vespertinos e para os intermédios separadamente (Anexo D e anexo E). No 

entanto, os resultados revelaram que não existem diferenças estatisticamente significativas 

para nenhuma das variáveis. 

Discussão 

 

 A presente investigação teve como objetivo averiguar o impacto da hora-do-dia sobre 

o reconhecimento de faces e de carros, utilizando as tarefas CFMT e CCMT, respetivamente. 

Mais precisamente, pretendeu-se investigar o seu impacto na percentagem de respostas certas 

e no tempo de reação em cada uma das fases das tarefas. Pretendeu-se ainda averiguar a 

relação entre a pontuação numa escala de avaliação do cronótipo (ou seja, a tendência dos 

indivíduos para serem mais matutinos ou mais vespertinos) e o seu desempenho nas tarefas, 

nos diferentes horários. Por último, pretendeu-se apurar o impacto da hora-do-dia no 

desempenho na CFMT e CCMT, em função do cronótipo. Para este efeito foram realizadas 

analises dos dados obtidos pelos participantes vespertinos e intermédios ao longo dos 

diferentes horários. 

 Posto isto, no caso das percentagens de respostas corretas e dos tempos de resposta, 

em ambas as tarefas CFMT e CCMT, observou-se a ausência de efeito do cronótipo (avaliado 

pela pontuação no MEQ) e de interação deste com a hora em que a sessão foi realizada.  

 O mesmo não se verificou para o efeito da hora-do-dia, apurando-se diferenças 

estatisticamente significativas nos tempos de resposta relativos à fase 1 da tarefa CFMT e da 

tarefa CCMT controlando a pontuação no MEQ (i.e., cronótipo). Nomeadamente os 

participantes do horário das 16h30-19h apresentam um tempo de resposta marginalmente 

superior quando comparados com os tempos de resposta dos participantes do horário das 

14h-16h30 na tarefa do CFMT. No CCMT observa-se a mesma relação entre os horários 

anteriormente referidos, no entanto estas diferenças, referentes aos tempos de reação na fase 

1 da tarefa chegam a alcançar significância estatística. Tendo em conta que metade da 

população da amostra deste estudo é vespertina, os dados podem estar enviesados para 

corresponder ao conjunto de características deste tipo de população. Habitualmente os 

vespertinos atingem o seu pico de desempenho nos horários mais tardios (Adan et al., 2012), 
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deitando-se mais tarde e acordando também mais tarde (Horne et al., 2017). Contudo, devido 

às influências da atividade social, os vespertinos podem ser obrigados a acordar cedo para 

cumprir estas atividades socias. Consequentemente, a restauração da homeostase causada 

pelo sono é interrompida, impossibilitando a otimização de vários sistemas fisiológicos, o 

que se vai traduzir em oscilações nos seus picos de desempenho normais. Uma vez que a 

população deste estudo são estudantes, e visto que o horário escolar abarca maioritariamente 

as primeiras horas do dia para ter aulas, os participantes poderiam já estar cansados ao final 

do dia, sofrendo um efeito parecido à privação de sono encontrado por Killgore e 

colaboradores (2017), piorando a sua performance, mesmo realizando as tarefas na sua hora 

ótima. Assim a hora-do-dia em que a tarefa é realizada parece ter mais impacto no 

desempenho das tarefas do que propriamente o cronótipo, ou seja, o seu efeito parece 

sobrepor-se ao efeito do cronótipo. 

 Quando analisadas as correlações entre a pontuação no MEQ e a percentagem de 

respostas corretas e os tempos de resposta, em cada uma das fases do CFMT e, 

posteriormente do CCMT, apenas se aferiu a presença de uma correlação negativa e 

estatisticamente significativa na percentagem de respostas certas na fase 2 do CFMT (11h30-

14h). Estes resultados sugerem que quanto mais vespertino for o individuo, maior será a 

percentagem de respostas certas nesta fase da tarefa CFMT durante o período mencionado.  

 Apesar de não alcançarem a significância estatística, verificaram-se ainda correlações 

negativas de elevada magnitude, nomeadamente na percentagem de respostas certas da fase 1 

do CFMT (9h-11h30), da fase 1 do CCMT (14h-16h30) e da fase 2 do CCMT (14h-16h30); 

relativamente ao tempo de resposta, observaram-se correlações negativas de elevada 

magnitude na fase 2 do CFMT (14h-16h30) e uma correlação negativa marginalmente 

significativa na percentagem de respostas certas da fase 3 do CCMT (14h-16h30). No que 

concerne a relações positivas fortes, que não alcançam a significância estatística, apenas se 

verifica a presença de uma referente às percentagens de respostas certas na fase 3 do CFMT 

(16h30-19h), sugerindo que quanto mais vespertino for o indivíduo, menor será a 

percentagem de acerto na tarefa CFMT. O facto de estas correlações não alcançarem a 

significância estatística pode resultar da pequena quantidade de participantes por grupo, por 

este motivo revela-se importante tê-las em conta na análise dos resultados, dada a sua 

magnitude. Mais uma vez, as correlações encontradas não vão ao encontro do esperado, uma 

vez que, tendo em conta um possível efeito de sincronia, se esperava que estas correlações se 

concentrassem no horário mais matutino e no horário mais tardio e fossem na direção 

esperada. Contudo, verifica-se que a maior parte das correlações fortes (sem significância 
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estatística) ocorre no horário das 14h às 16h30, indicando que quanto menor a pontuação no 

MEQ (i.e., maior a vespertinidade), maior será a percentagem de acerto. Estes dados podem 

advir mais uma vez da influência das atividades sociais, como reportado acima. 

  Tendo em consideração o desempenho nas tarefas em função do cronótipo e hora do 

dia, relativamente aos vespertinos e intermédios, não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas para nenhuma das variáveis. Embora vários autores, como 

Loureiro e Garcia-Marques (2015) e Berdynaj e colaboradores (2016), tenham comprovado 

existir um efeito de sincronia robusto na realização de diferentes tarefas, os dados analisados 

no presente estudo refutam a presença deste efeito. Deste modo, os resultados da presente 

investigação convergem com os resultados de Yang, Hasher, & Wilson (2007), no que 

concerne à ausência deste efeito. Esta ausência de efeitos de sincronia poderá dever-se, mais 

uma vez, ao reduzido número de participantes nos diversos grupos, o que reduz o poder 

estatístico dos testes. Contudo, em termos de estatística descritiva, as tendências observadas 

vão no sentido de piores desempenhos ao final do dia, principalmente para os participantes 

vespertinos na tarefa CCMT, indicando que possivelmente estamos na presença de um 

possível efeito de assincronia para este tipo de tarefas, i.e. observar-se um melhor 

desempenho dos vespertinos durante a manhã, que corresponde à sua hora não ótima. Um dos 

estudos existentes sobre o efeito de assincronia remete aos investigadores May, Hasher e 

Foong que publicaram uma investigação em 2005 relacionando a hora-do-dia com o 

desempenho dos participantes numa tarefa de memória implícita e numa tarefa de memória 

explícita, tendo em conta o cronótipo. Os resultados mostram que os participantes obtiveram 

melhor desempenho numa hora não ótima em tarefas que implicavam memória implícita, 

contrastando com os resultados relativos a uma tarefa que implicava a memória explícita em 

que os participantes obtiveram melhor desempenho na sua hora ótima (May, Hasher, & 

Foong, 2005). Estes resultados sugerem que diferentes processos cognitivos utilizados para 

realizar tarefas com características diferentes (ex. requerer ou não processos estratégicos) 

parecem influenciar a hora-do-dia em que o desempenho do individuo é melhor, 

independentemente da tendência dos indivíduos para terem um melhor desempenho numa 

hora ótima congruente com os seus cronótipos individuais. 

 Apesar de se ter tentado executar da forma mais fiável possível o protocolo 

experimental, torna-se necessário apontar algumas limitações referentes ao presente estudo. 

Aponta-se como limitação a desigualdade de distribuição de participantes com o mesmo 

cronótipo, quer a um nível mais global da amostra, quer dentro de cada grupo referente às 

diversas horas-do-dia. Outro aspeto a apontar é resultante da amostra ser relativamente 
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pequena, 10 pessoas por grupo, o que resulta numa falta de poder estatístico. E por último, 

aponta-se com uma limitação o desenho experimental entre-sujeito utilizado neste estudo, 

traduzindo-se na impossibilidade do mesmo participante passar pelas diferentes condições 

experimentais (os quatros horários distintos). Desta forma o participante é impedido de 

desempenhar as mesmas tarefas numa hora ótima e numa hora não ótima, contrariamente ao 

que é preferencialmente defendido na literatura para este tipo de paradigma experimental. 

Estes últimos dois pontos dificultam a generalização dos resultados, devido à forte presença 

de características individuais, e tornam o paradigma menos sensível a pequenas variações 

intra-individuais que possam ocorrer em função da hora do dia. 

 Posto isto, afiguram-se ser necessárias mais investigações, parecidas a este estudo, 

mas com uma amostra mais ampla e que contenha participantes com cronótipos extremos, de 

modo a diminuir a influência de características individuais. Seria também importante que o 

mesmo participante pudesse realizar as tarefas na sua hora ótima e não ótima, de forma aos 

resultados serem mais robustos. 

 Este estudo revela-se inovador, essencialmente devido à existência de uma lacuna na 

literatura relativamente ao impacto da hora-do-dia sobre o reconhecimento facial e de 

objetos, sobretudo ao perceber qual a relação desta variável com o cronótipo. Deste modo 

esta investigação proporciona um contributo relevante acerca deste tema, sendo uma mais 

valia para a compreensão destas variáveis. Mesmo tendo uma amostra pequena, os resultados 

deste estudo deixam em aberto a possibilidade de existência de um possível efeito de 

assincronia no desempenho deste tipo de tarefas, servindo como base para estudos futuros 

sobre este tema.  
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Anexo A - Consentimento Informado 

 

Consentimento Informado 

 

O presente estudo realiza-se no âmbito do Mestrado em Psicologia da Saúde e Reabilitação 

Neuropsicológica da Universidade de Aveiro, com supervisão da prof.ª Doutora Isabel Santos. 

Este estudo tem como objetivo perceber como é que a hora do dia e a idade influenciam o 

desempenho em algumas tarefas de reconhecimento facial e não facial e de rotação mental. 

O estudo será constituído por apenas uma sessão cuja duração será de aproximadamente uma 

hora e trinta minutos. 

Para tal pedimos a sua colaboração voluntária, sendo que a sua participação não apresenta 

quaisquer riscos para si. Tem direito a não querer participar e poderá desistir a qualquer 

momento do estudo. Caso pretenda desistir, tal não terá quaisquer consequências para si e os 

dados já recolhidos serão de imediato destruídos. 

As informações fornecidas ao longo deste estudo serão mantidas em confidencialidade e 

usadas somente para fins de investigação. Os dados que iremos recolher serão tratados, 

analisados e divulgados de modo anónimo e apenas em grupo, nunca individualmente. 

Os dados recolhidos serão utilizados em duas dissertações de mestrado e poderão ser 

publicados em revistas científicas e apresentados em eventos científicos, sempre de forma 

anónima. 

Caso deseje obter informações adicionais sobre o trabalho poderá contactar as investigadoras 

responsáveis, que estarão disponíveis para esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionada 

com o estudo. 

Contacto das investigadoras: Kelly Silva (ksp@ua.pt) e Fátima Pita (fatimapita@ua.pt). 

Declaração de Consentimento Informado: 

Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos do estudo, sobre a natureza voluntária da 

minha participação e que posso desistir em qualquer momento. Tive oportunidade de colocar 

as minhas dúvidas, sendo que estas foram devidamente esclarecidas. Assim, aceito participar 

voluntariamente na investigação e aceito que os dados recolhidos sejam utilizados 

anonimamente para os fins descritos. 

_____________________________________ Data:  /  / 

(Assinatura do participante) 

______________________________________ Data:  /  / 

(Assinatura das investigadoras) 
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Anexo B - Questionário Sociodemográfico 

 

 

ID: ____ 

Data: ________ 

Hora: ________ 

 

Ficha sócio-demográfica 

 

Idade: ________ 

Sexo: feminino ___ masculino ___ 

Habilitações literárias: _________ Sabe ler/escrever? ________ 

Grau de conhecimento/interesse em carros (0-10): ___________ 

Tem algum problema visual? Se sim, está corrigido? ______________________________ 

Toma alguma medicação? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tem algum acompanhamento psiquiátrico/psicológico? ______________________________ 

Tem ou já teve alguma doença do foro mental? Se sim, qual? 

__________________________________ 
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Anexo C- Correlações de Spearman entre o grau de conhecimento de carros e a percentagem 

de respostas corretas e tempos de resposta, em cada uma das fases do CCMT. 

 

 

 F1_% de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_RT F2_RT F3_RT 

9h-11h30 - .138 
(p = .705) 

.224 
(p = .533) 

.224 
(p = .535) 

 .179 
(p= .621) 

.216 
(p= .549) 

 .407 
(p= .242) 

11h30-
14h 

.234 
(p= .515) 

.656 
(p= .069) 

- .401 
(p= .250) 

.431 
(p= .214) 

.784 
(p= .067) 

.363 
(p= .302) 

14h-
16h30 

.460 
(p= .181) 

.302 
(p= .397) 

.288 
(p= .421) 

.049 
(p= .893) 

<0.001 
(p= 1.000) 

- .197 
(p= .586) 

16h30-
19h 

-.190 
(p= .599) 

.157 
(p= .665) 

.152 
(p= .675) 

- .265 
(p= .458) 

-.327 
(p= .356) 

-.086 
(p= .812) 
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Anexo D – Testes de Kruskal-Wallis comparando o desempenho no CFMT nos quatro 

horários, para os vespertinos e para os intermédios separadamente. 

 

 

 

F1_% 

de 

acerto 

F2_% de 

acerto 

F3_% de 

acerto 
F1_RT F2_RT F3_RT 

Intermédio 

H de 

Kruskal-

Wallis 

1.57

5 
.720 3.236 5.336 3.251 2.675 

gl 3 3 3 3 3 3 

Significância .665 .869 .357 .149 .355 .445 

Vespertino 

H de 

Kruskal-

Wallis 

3.91

5 
6.533 4.995 4.073 .470 .759 

gl 3 3 3 3 3 3 

Significância .271 .088 .172 .254 .925 .859 
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Anexo E – Testes de Kruskal-Wallis comparando o desempenho no CCMT nos quatro 

horários, para os vespertinos e para os intermédios separadamente. 

 

 

 

F1_% 

de 

acerto 

F2_% 

de 

acerto 

F3_% 

de 

acerto 

F1_RT F2_RT F3_RT 

Intermédio 

H de Kruskal-

Wallis 
3.212 1.550 4.133 4.148 1.459 .604 

gl 3 3 3 3 3 3 

Significância .360 .671 .247 .246 .692 .895 

Vespertino 

H de Kruskal-

Wallis 
1.429 .657 .244 3.829 .764 .484 

gl 3 3 3 3 3 3 

Significância .699 .883 .970 .281 .858 .922 

 
 


