
QUESTIONÁRIO DE DIFICULDADES COMUNICATIVAS 

 
 

Data aplicação:  D N:     Região: Gênero: F (   ) M (   ) 

Idade mãe: Escolaridade: Idade cuidador: Escolaridade: 

Idade pai: Escolaridade: Posição na família: 

Diagnóstico: 

   

Questões 

Concordo 

completamente 

 

Concordo 
 

Discordo 
Discordo 

completamente 

1 Eu não sei como agir com alguns comportamentos do meu 

filho. 

    

2 Eu tenho dif iculdade em me comunicar com meu filho     
3 Eu tenho a impressão de que as pessoas não entendem o 

que meu filho deseja comunicar. 

    

4 Eu tenho dif iculdade em me comunicar com meu filho 

quando estamos somente nós dois. 

    

5 Eu tenho a impressão de que meu filho não compreende o 

que eu digo. 

    

6 Eu tenho dif iculdade  em me comunicar com meu filho 

quando tem outras pessoas no mesmo ambiente. 

    

7 Eu pego todos os objetos que meu filho aponta.     
8 Eu tenho dif iculdade em brincar com meu filho.     
9 Eu tenho a impressão de que as pessoas zombam do meu 

filho quando ele deseja comunicar algo. 

    

10 Eu tenho dif iculdade em entender o que meu filho quer     
11 Eu tenho a impressão de que meu filho não compreende o 

que as outras pessoas dizem. 

    

12 Eu tenho dif iculdade em entender o que meu filho sente     
13 Eu sempre converso com meu filho, mesmo que ele não 

converse comigo. 

    

14 Eu não sei como agir quando meu filho não me entende ou 

quando eu não o entendo. 

    

15 Eu tenho a impressão de que as pessoas evitam meu filho.     
16 Eu não me sinto à vontade em lugares públicos com meu filho.     
17 Eu percebo que meu filho fala/faz coisas que não têm a ver 

com o momento e/ou assunto. 

    

18 Eu me preocupo com o futuro do meu filho.     
19 Eu não consigo ensinar coisas novas para meu filho.     
20 Eu fico chateado quando percebo que meu filho não inicia 

a comunicação. 

    

21 Eu percebo que os outros estranham meu filho.     
22 Eu fico incomodada com a apatia/ agitação do meu filho.     
23 Eu tenho a impressão de que meu filho tem poucos amigos     
24 Eu gostaria de ter mais informações sobre como me 

comunicar com meu filho. 
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