Iniciando o Stroop Eletrônico
Objetivo do teste:
Obter a maior pontuação, isto é, pressionando o botão correspondente a cor
do LED aceso dentro de 20 segundos.
Lembre-se, só serão registrados como pontos os pressionamentos corretos.
Para iniciar o teste com o Stroop Eletrônico, ligue a chave “liga” na parte traseira do
equipamento (verifique também se a rede elétrica está de acordo coma chave
seletora, também na parte traseria do equipamento).
O display mostrará um “sinal de boas vindas”.
Voce verá primeiro a letra O depois L e em seguida A ....”Olá”.
Em seguida basta pressionar a primeira tecla (vermelha), então os 3 LEDs irão
acender juntos, apenas como apresentação, e as 3 cores serão apresentadas por
alguns segundos: Primeiro os 3 LEDs na cor vermelha em seguida os 3 LEDs na
cor verde e por último os 3 LEDs na cor laranja. Logo após a apresentação das cores
o teste é iniciado automaticamente.
Teste :
O LEDs irão acender um de cada vez, um dos LEDs acenderá (aleatório) com uma
das 3 cores: vermelho, verde ou laranja, e a pessoa deve pressionar a tecla com a
cor respectiva ao do LED aceso.Lembre-se, pressione a tecla correspondente a cor, e
não a da posição.
Como o sorteio das cores é aleatório, não é possível saber qual o LED ou qual a cor
que aparecerá, porém o importante é, assim que o LED acender, a tecla respectiva a
cor (e não a posição !!!) deve ser pressionada.
Pressione a tecla correspondente a cor do LED aceso o mais rápido possível,
e os acertos (pontuação) serão mostrados no display após 20 segundos.
Lembre-se, somente as teclas pressionadas de maneira correta serão registradas
como “acertos”(pontos).
Observação: Se caso a pontuação (acertos) for menor que 9, o resultado aparecerá
no display em uma única vez, e após alguns segundos o display se apagará.
Porém, se a pontuação for maior que 10, o resultado será mostrado 3 vezes.
Por exemplo, se apontuação atingida for 14, o display mostrará primeiro 1 e depois 4,
isso por 3 vezes e em seguida se apagará.
Após o display se apagar, basta pressionar a tecla vermelha novamente que
um novo teste será iniciado.
Obs. O Stroop Eletrônico não possui som.
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