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RESUMO 

O autismo é um diagnostico que está presente em crianças de todo o mundo, 
mas ainda existem barreiras para realizações de avaliações inclusivas, que incluem 
desde questões sociais, avaliativas até as tecnológicas empregadas. Diante disso, a 
presente pesquisa objetivou avaliar um banco de itens informatizado construído 
segundo os princípios da Testagem Universal para avaliação das Funções 
Executivas em crianças com e sem autismo. Na busca pelo aprimoramento o 
aprimoramento do software, foi realizada uma Avaliação Heurística de Usabilidade 
em conjunto com a aplicação da escala System Usability Scale. Os resultados 
obtidos demonstram algumas violações de usabilidade e a necessidade de correção 
do software. Além disso, o trabalho demonstra as ferramentas que foram utilizadas 
para análise e quais as próximas ações que serão realizadas no software em 
desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

Autism is a diagnosis that is present in children all over the world, but there are 
still barriers to consideration of inclusive issues, which include everything from social 
and social issues evaluated to technological employees. Therefore, the present 
research aims to evaluate a computerized item bank built according to the principles 
of Universal Testing for the assessment of Executive Functions in children with and 
without autism. In the search for the improvement of the software, a Heuristic 
Usability Assessment was carried out together with an application of the System 
Usability Scale. The results presented and presented as they were used for usability 
corrections and the need for software analysis. 
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