
EUROTEST 

 
Nome:        Idade:  Data: 

 

1.- Primeira Parte (Coñecemento/Nomeamento) 
“¿Lémbrase de canto son as  moedas que temos agora? Fíxese que lle pregunto polas 
moedas e non polos  billetes” (Máximo un minuto) 
Ctmos:  1     2      5      10       20      50     Euros     1     2  

 Outras (especificar):   Total correctas:  Intrusións: 

 

 “¿Lémbrase de canto son os  billetes que temos agora?”. (Máximo un minuto) 
Euros:  5       10        20        50         100        200        500  

 Outros (especificar):    Total correctas:       Intrusións:         

 

 

 
2.- Segunda Parte (Cálculo) 
Poña diante do suxeito as moedas (2 dun 1 euro, 1 de 50 ctmos, 3 de 20 ctmos y 5 de 10 ctmos) e pídalle 
de forma consecutiva as seguintes tarefas. En caso de que a resposta sexa errónea, fágallo saber e déalle 
sómente un novo intento. Algúns ítems teñen varias solucións, todas elas son válidas. Conceda un máximo 
dun minuto por cada ítem e pase ó seguinte se non respostase correctamente neste tempo ou esgotara os  
dous intentos. 

 “¿Cántas moedas hai aquí?” (11) 
  Correcto       Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“¿Quere trocarme  esta moeda por outras mais pequenas?”   
(retirar as 2 moedas de 1 euro e amosarlle soio unha) 
   Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“¿Cánto diñeiro hai aquí en total?” (3.60 euros) (de novo todas-las moedas) 
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“Por favor, reparta estas moedas en dous montóns que teñan o mesmo diñeiro”  
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

“Idem, en tres montóns que teñan o  mesmo diñeiro” (1.20 euros) 
  Correcto        Correcto segundo intento      Incorrecto 

 

 

 

 
3.- Tarefa de distracción: Fluencia Verbal Semántica 

“Quero que me diga todos os nomes de animais que se lle ocorran, xa sexan de  terra,   mar ou aire, do 
monte ou da  casa, ¡¡todos os que se lle ocorran!!” 

 

 

 

 

 

 
4.- Terceira Parte (Recordo) 
“Para rematar, quero que faga un derradeiro esforzo e trate de recordar”: 

“¿Cántas moedas lle amosei denantes?” (11) 
Resposta:     Correcto      Incorrecto 

 

 
“¿Cánto diñeiro había en total?” (3.60 euros) 
Resposta:                            Correcto      Incorrecto  

 

“¿Lembra qué moedas había exactamente?”  
    Cantidade   Moeda     Intrusións 

 __ 5   de  10 ctmos __   Total 1 ctmo   __     Total 
 __ 3   de 20 ctmos __  Acertos    2 ctmos   __  Intrusións 
 __ 1   de  50 ctmos __   5 ctmos   __  
 __ 2   de     1 euro   __   ____ 2 euros   __    ____ 

 

  

TOTAL (1 + 2 + 3) 
 

Observacións:  

 

 

Modificado de: Carnero Pardo, C. y  M. Montoro Rios (2004). "Evaluación preliminar de un nuevo test de cribado de 
demencia (EUROTEST)." Revista de Neurologia 2004; 38 (3): 201-209. 
Traducido por: Manuel Arias Gómez, Neurólogo 
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