


As provas
do

capitao

BOA
VISTA



Como todos os anos, o capitão Boa Vista realiza testes para participar de sua 
equipe de super-heróis capazes de as missões mais secretas em todo o mundo. 
Responda ás perguntas que capitão preparou para você e descubra como estão os 
seus superpoderes.



Quando você le, escreve ou passa a tarde brincando com seus 
amigos.... Seus olhos ardem ou tem dor de cabeça?1.

SIM
NAO



Quando você lê, você se aproxima do papel ao seu 
rosto, que parece que você irá comer o papel?

2.

NAO
SIM



Você esfrega os olhos com frequência?3.

NAO
SIM



Seus olhos ficam vermelhos como um tomate?

NAO

4.

SIM



Quando está lendo sua história favorita, você para na metade por 
que os seus olhos ficam cansados?5.

NAO
SIM



Quando vê a tela do computador, você tem a sensação de ter 
um tijolo em sua cabeça?

NAO

6.

SIM



Depois de passar um tempo jogando bola, brincando no com-
putador ou jogando videogame e depois vai estudar, você vê as 
letras do livro borrados ou duplas? 

7.

NAO
SIM



Mesmo que pareça algo raro. Você tem percebido que se sente 
melhor lendo com um olho fechado que com os dois 
abertos?

NAO

8.

SIM



Quando está lendo, você tem o costume de seguir o texto com 
o dedo da mão? 9.

NAO
SIM



Você consegue ver bem tudo que a professora escreve na 
lousa?

NAO

10.

SIM



Se estiver lendo e levanta os olhos, durante um momen-
to tem a sensação de ver tudo confuso para longe e acon-
tece o mesmo quando volta a olhar para perto.

11.

NAO
SIM



NAO

12. Se você tampa um olho pra se fazer de pirata e 
logo tampa o outro para comprovar qual fica melhor, você vê 
bem com os dois olhos?

12.

SIM



NAO

Se você vai ao cinema assistir um filme em 3D, sua ca-
beça e os olhos doem e tem vontade de que o filme 
acabe logo?

13.

SIM



NAO

Ao ler um livro e os textos da sua história em quadrinhos 
preferida, você perde as palavras e linhas do texto e não 
entende nada do que leu?

14.

SIM



Se você respondeu SIM para qualquer uma das perguntas, não se preocupe por que 
os seus super poderes estão salvos, procure um profissional óptico para que seja 
examinado.

Entregue este teste para o seus pais ou professores para que também possam analisar 
como andam os seus super poderes.

FIM



 
1. Os olhos coçam ou sentem dor de cabeça ao escrever ou usar o computador.

2 Se esfrega os olhos constantemente.

3 A criança apresenta irritação nos olhos.

4 Não aguenta mais de meia hora de leitura sem reclamar.

5 Quando está muito cansado e tem dificuldades para ler.

6 Ao ler segue o texto com o dedo.

Uma criança precisa se consultar com médico quando:
TESTE PARA PAIS E PROFESSORES



Pergunta várias vezes para seu colega o que o professor escreveu na lousa.

Demora a enxergar tanto para perto quanto para longe.

Não vê bem com cada olho separadamente.

Ao olhar para um filme em 3D não mostra sinais de interesse, queixa-se de 
desconforto ou prefere filmes convencionais.

Confunde palavras ao ler, pula linha e não entendo o que você lê.
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