
Recomendações C-Pen ExamReader 

Como digitalizar e ouvir? 

 

Função Leitor de Texto 

Pressionar botão “ok” para entrar; 

1. A C-Pen ExamReader está pronta para digitalizar sempre que estiver 

no modo Leitor de Texto; 

2. Existe uma “espécie” de mola automática, na frente do dispositivo, 

que ativa a digitalização quando esta é pressionada em direção ao 

papel; 

3. Acende-se uma luz para iluminar o texto e também para confirmar 

que a digitalização está em curso; 

4. A ponta da janela transparente, na frente do dispositivo, é utilizada 

para delimitar o início do texto e o fim do texto; 

5. A digitalização funciona tanto da esquerda para a direita, como da 

direita para a esquerda, em textos impressos num tipo e tamanho de 

letra comuns (utilizados nos livros de estudo, em testes ou exames); 

6. Durante a digitalização deve exercer-se uma pressão regular sobre o 

papel. 

 

Pressionar botão “MENU” para entrar nas Definições de leitura e poder 

definir: 

Modo de adição (como o texto é gerido no ecrã - permite optar entre 

acrescentar ou substituir texto) 

1. Acrescentar  

Permite que cada linha de texto digitalizada, exibida no ecrã, seja 

acrescentada à linha anteriormente digitalizada; 

Ideal para a leitura de frases ou de parágrafos completos 

2. Substituir 

Permite que cada linha de texto digitalizada, exibida no ecrã, seja 

substituída pela linha anteriormente digitalizada.  

Ideal para a leitura de palavras ou de frases curtas 

Pressionar botão “ok” ou botão “voltar” para sair do Modo de adição 

 



Definições de leitura (como o texto é lido – permite selecionar a 

velocidade e o volume de leitura, entre outros. Pressionar botões para a 

direita e para a esquerda para selecionar) 

1. Atraso na leitura 

Permite programar o tempo da digitalização até à leitura, que pode ser 

imediata ou após alguns segundos 

Ideal para aumentar o foco na leitura 

2. Velocidade (lenta/média/rápida) e Volume de leitura  

(pré-definido para velocidade média) 

3. Pausa de palavra 

Permite programar o tempo de pausa adicional entre palavras 

4. Pausa de pontuação 

Permite programar o tempo de pausa adicional após sinais de pontuação 

Pressionar botão “ok” ou botão “voltar” para sair das Definições de leitura 

Pressionar botão “voltar” para sair do MENU; 

 

Outras recomendações 

Para voltar a ouvir uma frase digitalizada, mover o cursor para a direita e 

pressionar “ok”; 

Para voltar a ouvir parte de uma frase digitalizada, mover o cursor até 

qualquer posição e pressionar “ok”; 

Para voltar a ouvir uma palavra digitalizada, colocar o cursor sobre a 

palavra e pressionar, durante alguns segundos, o botão “ok”. 


