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TPD3   Teste de padrão de duração de três sons  

TPD4   Teste de padrão de duração de quatro sons 

G1        Grupo sem alteração fonoaudiológica 

G2        Grupo com alteração fonoaudiológica 

m          metro 

ms        milissegundo        
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Resumo 
 
 
 
 

Objetivo: Caracterizar e discutir o desempenho de escolares nos testes de 
padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração em situação ideal de 
testagem e na presença de ruído ambiental. Metodologia: Trata-se de estudo 
experimental transversal, com amostra de conveniência, composta por 70 
estudantes, na faixa etária de 10 a 15 anos, sendo 28 do sexo masculino e 42 
do sexo feminino de uma escola da rede pública de ensino. Cada estudante 
respondeu a um formulário que teve como temas: mapeamento dos locais 
ruidosos e escala visual analógica de quantificação da interferência do ruído, 
assim como a sua percepção e causas. O nível de ruído da escola foi avaliado 
por meio de medições físicas com decibelímetro. Os estudantes foram 
submetidos à  avaliações (fala, motricidade orofacial, linguagem e simplificada 
do processamento auditivo) e distribuídos em dois grupos (G1 sem alteração 
fonoaudiológica e G2 com alteração fonoaudiológica). Os estudantes 
realizaram também os testes de padrão tonal de frequência e duração (silêncio 
e ruído). Resultados: O nível de pressão sonora da escola  variou de 56,9 
dB(A) na sala de informática a 99 dB(A) no pátio da escola, durante o recreio. 
Quanto ao formulário, os estudantes classificaram o barulho proveniente do 
pátio da escola e da própria sala de aula como os mais intensos. Segundo os 
estudantes, o que mais interfere em suas atividades é o barulho de conversas 
durante a aula e o ruído presente na escola foi avaliado como alto por 77,63% 
dos entrevistados. Quanto aos testes de padrão tonal de frequência (TPF) e 
duração (TPD), observamos que a média de acertos no ambiente silencioso foi 
maior que no ambiente ruidoso. O G1 apresentou melhor desempenho no TPD 
e TPF que G2. No ruído houve piora no desempenho dos dois grupos (G1 e G2) 
nos testes. Verificamos ainda que houve correlação entre a percepção da 
interferência do ruído e piora da performance nos testes realizados. Conclusão: 
Desse modo, podemos concluir que a avaliação objetiva confirma os dados 
encontrados na avaliação subjetiva, sendo essa importante para determinar o 
grau de percepção/interferência do ruído no cotidiano acadêmico dos 
estudantes. Os níveis de pressão sonora da escola encontram-se elevados e 
fora do padrão recomendado pelas normas nacionais. Observamos que a 
maior proporção dos achados com significância estatística foram em ambiente 
silencioso, evidenciando que nesse local de testagem houve correlação entre o 
desempenho nos testes realizados e os grupos de estudo. No ruído houve 
piora no desempenho dos testes nos dois grupos estudados. Ou seja, mesmo 
sujeitos sem alteração fonoaudiológica tem pior desempenho no ruído, 
demonstrando a grande interferência de níveis sonoros elevados no 
processamento da informação sonora via audição.



 INTRODUÇÃO 
 
 

 A poluição sonora é um problema ambiental que tem se destacado pela 

grande influência na saúde física e emocional do indivíduo (WHO, 1980). O 

ruído é um poluente invisível que prejudica a qualidade de vida da população 

(Lacerda et al., 2005; Araújo et al., 2007). No ambiente escolar, em específico, 

pode ocasionar danos ao processo de ensino-aprendizagem, por interferir na 

realização de atividades (WHO, 1999; Walkefield, 2002; Santos, Schochat, 

2003; Dreossi, Momensohn-Santos, 2005). 

 Os estudantes e os professores são prejudicados por elevados níveis 

sonoros em sala de aula. Desse modo, atividades escolares que exigem uma 

maior concentração são difíceis de serem realizadas em ambiente ruidoso.  

 Para que a aprendizagem seja efetiva, o ambiente deve ser propício ao 

desenvolvimento global do indivíduo, com boa acústica, iluminação, ventilação. 

Características que nem sempre estão presentes no meio acadêmico. 

 A Fonoaudiologia, enquanto ciência, investiga os danos ocasionados 

pelo ruído à saúde auditiva da população e também os seus efeitos na 

comunicação humana. Um processo comunicativo eficiente exige que a 

mensagem seja compreendida, e quando existe falha nessa recepção, estamos 

diante de possíveis alterações de linguagem e do processamento da 

informação sonora. 

 O que fazemos com o que ouvimos é denominado processamento 

auditivo (Katz, Wilde, 1999). A percepção dos estímulos sonoros de maneira 

adequada é importante para um bom desempenho escolar. A avaliação das 

habilidades do processamento auditivo tem fornecido uma grande contribuição 

na identificação e intervenção em crianças com dificuldades escolares (Neves 

e Schochat, 2005). 

 Crianças e adolescentes são mais vulneráveis à interferências em seu 

processo de aprendizagem, visto que se encontram em processo de 

desenvolvimento das habilidades auditivas e também no período de aquisição 

e desenvolvimento da linguagem oral e escrita (Eniz, 2006).  

 Os testes do processamento auditivo denominados de padrão tonal de 

frequência e padrão tonal de duração avaliam habilidades importantes para o 



  2 
 
 

 

desenvolvimento da leitura e escrita e, consequentemente, para um bom 

desempenho escolar. 

 Estudar a influência do ruído ambiental no processo de ensino-

aprendizagem é importante para fundamentar a prática fonoaudiológica em 

escolas. Precisamos investigar os fatores que podem interferir no aprendizado 

de escolares. Baseado nesses conhecimentos, podemos realizar intervenções 

mais efetivas e propor programas de conservação auditiva em escolas. 

 Na prática clínica fonoaudiológica, frequentemente atendemos escolares 

com queixas de aprendizagem, que podem ser agravadas ou ocasionadas pela 

exposição diária a ruídos em sala de aula.  

 Diante do exposto e em decorrência da escassez de investigações que 

correlacionem a influência do ruído ambiental no processamento da informação 

auditiva no ambiente escolar, este trabalho torna-se relevante para embasar a 

prática clínica fonoaudiológica e pesquisas futuras sobre o tema. Esse estudo 

poderá contribuir também para a reflexão da prática escolar, bem como a 

adoção de medidas de promoção da saúde em escolas. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Caracterizar e discutir o desempenho de escolares nos testes de padrão tonal 

de frequência e padrão tonal de duração em situação ideal de testagem e na 

presença de ruído ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conhecer a percepção dos estudantes acerca da interferência do ruído 

no ambiente escolar. 

2. Medir o ruído ambiental de uma escola de ensino fundamental da rede 

pública de Belo Horizonte. 
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3. Comparar o desempenho dos escolares nos testes de padrão tonal de 

frequência e padrão tonal de duração segundo a situação de testagem, 

no silêncio e no ruído. 

4. Correlacionar a presença de alterações fonoaudiológicas e o 

desempenho de escolares nos testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração segundo a situação de testagem, no silêncio e 

no ruído. 

5. Verificar a associação entre o desempenho nos testes de padrão tonal 

de frequência e padrão tonal de duração com a percepção dos 

estudantes quanto ao ruído no ambiente escolar. 
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2. REVISÂO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Ruído: Conceito e características 
 
 

 
 O ruído pode ser definido como qualquer som, rumor, um som comprido 

e prolongado (Ferreira, 2000). 

 Fisicamente falando, o ruído é um som complexo, resultante da 

superposição desarmônica de sons provenientes de várias fontes. Seu 

espectro sempre será uma confusa composição de harmônicos sem qualquer 

classificação ou ordem de composição. Normalmente seu espectro é de banda 

larga (de freqüências), compacto e uniforme, sendo comum aparecer uma 

maior predominância de uma faixa de frequências (graves, médias ou agudas) 

(Fernandes, 2002). 

 Os ruídos são quaisquer sinais que têm a capacidade de reduzir a 

inteligibilidade de uma informação sonora, de uma imagem ou de dados (Filho, 

Dalcastagnê, 2002). 

 O ruído é aperiódico, e em uma onda sonora aperiódica não é possível 

identificar padrões de forma de onda em um intervalo de tempo, a partir do 

conhecimento prévio de suas características em outro intervalo de tempo. O 

movimento vibratório é aleatório e imprevisível. Para a avaliação dos níveis de 

ruído, utiliza-se os medidores de nível sonoro (decibelímetros e dosímetros) 

que normalmente utilizam os chamados “filtros de ponderação” em suas 

medidas. Esses filtros de ponderação são utilizados para reproduzir a resposta 

humana a diferentes níveis de intensidade. Os resultados destes medidores 

sempre são dados em uma escala de decibels relacionada ao filtro utilizado. 

Dessa maneira, podemos ter resultados em dB(A), dB(B) ou dB(C) (Menegotto, 

Couto, 2003). 

 O ruído é uma sensação, a avaliação deve englobar, além dos aspectos 

quantitativos, a subjetividade envolvida na tradução do estímulo sonoro (Nunes, 

2005). 
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2.2 Ruído e efeitos adversos 

 

São efeitos adversos do ruído à saúde humana: perda auditiva, distúrbio 

do sono, alterações fisiológicas e cardiovasculares, irritabilidade, efeitos na 

saúde mental e no comportamento (WHO, 1980). 

Dentre os efeitos críticos do ruído em escolares e pré-escolares estão: a 

interferência na comunicação, distúrbio na extração da informação, 

compreensão, aquisição da leitura e irritabilidade. Para a mensagem falada em 

sala de aula ser ouvida e compreendida, o nível de pressão sonora não pode 

exceder 35 dB(A) durante as aulas. E durante o recreio, no pátio da escola, o 

nível de ruído não pode ultrapassar 55 dB(A). Crianças com perda auditiva 

necessitam de níveis sonoros ainda mais reduzidos no ambiente escolar (WHO, 

1999). 

 Um ambiente ruidoso prejudica a capacidade de aprendizagem dos 

estudantes (Walkefield, 2002). 

A exposição a níveis elevados de ruído, por um longo período de tempo, 

pode determinar comprometimentos físicos, mentais e sociais no indivíduo. 

Inúmeros são os problemas causados pelo ruído, ressalta-se a falta de 

concentração, baixa produtividade, interferência na comunicação e dificuldade 

na aprendizagem de crianças e adolescentes (Eniz, 2004). 

A percepção da população da cidade de Curitiba-PR, em relação à 

poluição sonora, foi avaliada por meio de um questionário composto de 

questões fechadas, abrangendo aspectos demográficos e psico-sociais 

referentes ao ruído ambiental. A amostra foi composta de 892 indivíduos, 

sendo 487 do sexo feminino e 405 do sexo masculino, com idade entre 18 e 65 

anos. As principais fontes de ruído citadas pelos moradores como causadoras 

de incômodo foram: o tráfego de veículos e o barulho proveniente dos vizinhos. 

As principais reações psico-sociais encontradas foram irritabilidade e baixa 

concentração. Quando os indivíduos foram questionados se o barulho da rua 

onde moravam os incomodava, 250 dos indivíduos (28%) responderam que 

sim, 232 (26%) responderam que não e 410 (46%) dos entrevistados 
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responderam que às vezes se sentiam incomodados com os barulhos da rua. 

Os resultados mostraram que a poluição sonora influencia a qualidade de vida 

de uma população urbana, gerando reações psico-sociais efetivas, podendo 

interferir na saúde e no bem estar dos indivíduos (Lacerda et al., 2005). 

  A análise comparativa de avaliações subjetivas de habitantes é uma 

estratégia de pesquisa que permite correlacionar os efeitos orgânicos sentidos 

e a percepção individual ao ruído no contexto das regiões urbanas. Além disso, 

pode ser corroborada pela avaliação objetiva do nível de ruído ambiental 

existente por meio de medições físicas (Paz et al., 2005). 

O ambiente ruidoso acarreta danos à saúde humana. Atualmente, vivemos 

em um mundo permeado de ruído. Ele está presente em casa, nas escolas e 

nos ambientes de lazer (Ribas, Tozi, 2005). 

O ruído gera também perda de concentração e atenção que afetam a 

realização de tarefas cotidianas, aumentando o número de erros, reduzindo a 

quantidade e a qualidade de produção das mesmas (Miranda, 2006). 

 O ruído é um poluente invisível, o qual lentamente, vai agredindo os 

indivíduos, causando-lhes danos tanto auditivos, psíquicos e em todo o 

organismo (Araújo et al., 2007). 

 Essa propagação quase universal do ruído, nos ambientes sociais e de 

trabalho, gera maior preocupação quando se considera que o dano auditivo 

dele decorrente é irreversível, e que a exposição produz outros distúrbios: 

orgânicos; fisiológicos e psicoemocionais, resultando em uma evidente 

diminuição da qualidade de vida e de saúde da população. A sensação que o 

ruído oferece de agradável/desagradável é subjetiva e depende da 

susceptibilidade individual; porém, o risco oferecido pelo ruído é objetivo e 

independe do grau de conforto/desconforto estabelecido individualmente 

(Gonçalves, Adissi, 2008). 

 

 

2.3 Comunicação e ruído 
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A inteligibilidade da fala é influenciada pelo nível de fala, a reverberação e 

o ruído de fundo. A importância desses três fatores depende da distância do 

ouvinte da fonte sonora, pois os níveis sonoros direto e refletido e o ruído de 

fundo sofrem variações. Quando a fonte sonora deixa de produzir som, a 

energia sonora não desaparece instantaneamente. A energia dimininui 

gradativamente sempre que o som bater nas superfícies e, além disso, é 

absorvido pelo ar. Eventualmente, o som já não pode ser detectado. Esse 

processo de declínio da energia sonora é denominado reverberação. Em um 

local fechado, a reverberação está sempre presente. Os efeitos globais do 

ruído na percepção de fala podem ser deduzidos a partir de uma relação fala-

ruído (F/R) expressa em dB. O reconhecimento de fala é alto quando a relação 

F/R é alta e baixo quando essa relação é baixa (Nábelek, Nábelek, 1999). 

Vale destacar a individualidade de cada ser humano quando colocado em 

uma situação de escuta desfavorável. Cada indivíduo se refere a um mesmo 

ruído competidor de diferentes formas (Dreossi, Momensohn-Santos, 2005). 

 Se o ruído estiver misturado com a fala, algumas partes se tornarão 

inaudíveis, ou mascaradas por ele. Os efeitos globais do ruído na percepção da 

fala-ruído (F/R) são expressas em dB. As pontuações de reconhecimento da 

fala são geralmente altas quando a relação F/R é alta e baixa quando a relação 

F/R é baixa. Os sons da fala, recebidos distantes da fonte sonora, diferem dos 

sons recebidos próximos à fonte. Os seguintes aspectos do som dependem da 

distância: o Nível de Pressão Sonora (NPS), a relação F/R e a relação entre 

energia das fala direta e refletida. Todos os três aspectos podem influenciar na 

percepção da fala (Gonçalves et al., 2006). 

Os sons da fala que chegam ao ouvido raramente estão livres de 

interferências, uma vez que a maioria dos ambientes é reverberante e contem 

ruídos de fundo que se misturam a eles. O efeito exato destes fatores que 

interferem na percepção de fala depende de parâmetros como o nível de ruído, 

a reverberação e as condições da audição do sujeito (Soncini, Costa, 2006). 

Para haver um processo de comunicação eficiente são necessários três 

elementos: emissor, mensagem e ouvinte. No entanto, a compreensão da 

mensagem é muitas vezes, prejudicada pela presença de ruído competitivo 

(Henriques et al., 2008). 
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2.4 Ambiente escolar, aprendizagem e ruído 

 

 

A norma brasileira NBR 10.152, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, estabelece os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico 

em diversos ambientes. Nas escolas, para os ambientes internos das 

bibliotecas, salas de música e salas de desenho, o nível sonoro pode variar de 

35 dB(A) a 45 dB(A). Em outros ambientes, como salas de aula e laboratórios, 

os níveis de pressão sonora podem variar entre 40 dB(A) e 50 dB(A) e nas 

áreas de circulação de 45 dB(A) a 55 dB(A) (ABNT, 1987). 

Setenta e cinco estudantes, com idades entre 20 e 25 anos, foram 

submetidos a uma mesma tarefa em duas situações distintas: no silêncio e na 

presença de ruídos cotidianos, apresentados em campo livre. A tarefa consistia 

no resgate livre de listas com palavras categorizadas em três condições 

sonoras: silêncio, ruído ambiente entre 55dB(A) e 60dB(A); ambiente sonoro 

agradável, música clássica, entre 74dB(A) e 76dB(A); ambiente sonoro 

desagradável, com nível de ruído de 83dB(A) a 85dB(A). Para conhecer a 

opinião dos sujeitos acerca da agradabilidade dos sons experimentais, foram 

aplicados dois questionários: um pré-sessão experimental e outro após a 

realização das tarefas solicitadas. Os resultados obtidos mostraram uma 

tendência ao resgate de palavras a curto prazo nos sujeitos, melhor no silêncio 

do que na presença de qualquer um dos sons experimentais, embora as 

diferenças não sejam estatisticamente significativas. Quanto aos questionários, 

no pré-sessão, em primeiro e segundo lugar das preferências em 

agradabilidade estão a música clássica e o silêncio. Já no questionário pós-

sessão, a ordem de preferência foi invertida, sendo que 73% dos sujeitos 

escolheram o silêncio em primeiro lugar (Requena et al., 1994). 

Para avaliar a influência do ruído na focalização da atenção visual, oito 

universitários, sendo 3 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idade 

entre 22 e 34 anos, realizaram uma tarefa de atenção visual focalizada. A 

tarefa realizada pelos sujeitos consistia em identificar uma “letra objetivo” que 

aparecia no centro da tela de um monitor e responder pressionando os 
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cursores direito e esquerdo do teclado, de acordo com a letra que fosse 

apresentada na tela. Todos os sujeitos realizaram a mesma tarefa em duas 

condições sonoras: ruído a 75dB(A) e silêncio a 44dB(A). Os resultados 

mostraram que uma exposição prolongada ao ruído a um nível de intensidade 

de 75dB(A) prejudica a realização de uma tarefa de atenção focalizada, 

enquanto aumenta significadamente o número de erros (Peñaloza et al., 1999). 

 Os problemas da exposição ao ruído no ambiente escolar são os mais 

variados e dependem da origem das fontes de ruído e das atividades 

realizadas. Podem ser observadas diferentes respostas ao ruído que 

dependem da frequência de exposição, se é alta ou baixa. Estudantes do 7º ao 

9º ano responderam um questionário sobre a percepção do ruído no ambiente 

escolar. Para os escolares do 7º ano, a média de incômodo correspondeu a 

“razoavelmente chato – muito chato” e no 8º e 9º ano a “um pouco chato”. 

Mesmo os níveis sonoros estando elevados, os estudantes alegaram que eles 

são apenas moderadamente irritantes. As fontes sonoras mais citadas como 

irritantes pelos entrevistados foram: conversas em sala de aula e o arrastar de 

mesas e cadeiras (Lundquist et al., 2000). 

 A investigação dos níveis sonoros de algumas áreas de uma escola 

técnica, em Novo Hamburgo, e a percepção de ruído por servidores e 

estudantes, por meio de um questionário sobre conforto acústico e ambiental 

revelaram que o ruído elevado estava entre os elementos que mais 

prejudicavam a realização de quaisquer atividades. Esse ruído, segundo os 

entrevistados, tinha sua origem em conversas. Os resultados mostraram que o 

ruído acarretava a ocorrência de um ambiente agitado, mas que, de acordo 

com os entrevistados não prejudicava tanto a comunicação e nem o 

rendimento escolar. O nível médio de pressão sonora encontrado foi de 71,7 

dB(A), sendo o mínimo de 40,4 dB(A) e o máximo de 104 dB(A) (Hans, 2000).  

 Escolas próximas a aeroportos estão expostas ao ruído de aeronaves 

que pode interferir na aprendizagem de estudantes. O efeito crônico da 

exposição ao ruído aéreo na performance escolar foi avaliado em 123 escolas 

primárias de três municípios do entorno do aereporto de Heathrow em Londres. 

A exposição ao ruído foi significativamente relacionada com um pior 

desempenho na leitura e em atividades matemáticas (Haines et al., 2002). 
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O ruído em sala de aula é maior que o desejável e pode vir a favorecer a 

presença de dificuldade de aprendizagem. Com o objetivo de relacionar a 

dificuldade em ouvir na presença de ruído com as dificuldades de 

aprendizagem, foram analisados os protocolos de 60 indivíduos, com idade 

entre 7 e 10 anos, que foram encaminhados para avaliação do processamento 

auditivo. O teste utilizado para análise foi o de “fala com ruído”. Os resultados 

mostraram que entre os 30 indivíduos que constituíram o grupo controle, 23 

(77%) apresentaram as duas orelhas normais, três (10%) apresentaram as 

duas orelhas alteradas e 4 (13%) apresentaram somente uma orelha alterada. 

Com relação aos 30 indivíduos com dificuldades de aprendizagem, 18 (60%) 

apresentaram as duas orelhas normais, 9 (30%) apresentaram as duas orelhas 

alteradas e 3 (10%) apresentaram somente uma das orelhas alteradas. Dessa 

maneira, o ruído competitivo pode ser um fator relevante no aprendizado da 

leitura e da escrita, podendo ocasionar dificuldade de aprendizagem (Santos, 

Schochat, 2003). 

  As escolas poderão estar sob impacto de ruídos gerados: na própria 

escola, na classe e fora dela. Como ruídos gerados dentro da própria classe 

estão: o arrastar de pés e carteiras, vozes de professores e alunos, ar 

condicionado e ventilador. Os ruídos externos incluem buzinas, motores de 

carros, aviões, contrapondo com o barulho interno da escola que se origina na 

cantina, pátio e quadra poliesportiva. Essas fontes de ruído encontradas 

tornam-se opositoras invisíveis à aprendizagem, em um local onde a situação 

de escuta deveria ser privilegiada. Os fonoaudiólogos podem auxiliar uma 

equipe multidisciplinar no monitoramento destas áreas e na implantação de 

programas de conservação auditiva (Dreossi, Momensohn-Santos, 2005). 

O sobrevôo de aeronaves interfere no desenvolvimento escolar de 

estudantes de escolas próximas a aeroportos. Os mais afetados pela 

exposição ao ruído de aeronaves são os escolares na faixa etária entre 10 e 13 

anos que apresentam alterações de aprendizado. Nessa faixa etária, ao redor 

dos 12 anos, as crianças sofrem alterações cognitivas e podem sentir-se mais 

exigidas nas atividades escolares desenvolvidas em ambientes ruidosos 

(Nunes, 2005). 
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Na cidade de João Pessoa foram avaliados os níveis de ruído no interior 

de sete salas de aula em uma escola pública da rede municipal de ensino. As 

avaliações foram realizadas em duas situações distintas: na presença e na 

ausência de estudantes em sala de aula. O nível de pressão sonora coletado 

no interior das salas durante as atividades escolares variou entre 67,1 dB(A) e 

87 dB(A). Já os valores das salas avaliadas na ausência de atividades 

escolares variaram de 55,8 dB(A) a 71,1 dB(A). Assim, há a necessidade de 

alerta as pessoas que trabalham e estudam nessa escola. O ruído apresentou-

se elevado nas duas situações testadas, podendo gerar prejuízo as atividades 

de trabalho e o processo de ensino-aprendizagem (Silva et al., 2005). 

O ruído de fundo foi avaliado no recesso escolar e também durante o 

período letivo, em 10 escolas de ensino fundamental e médio do Distrito 

Federal. Em 90% das escolas avaliadas, os níveis de ruído observados durante 

as atividades estão acima dos valores máximos recomendados para o conforto 

acústico de uma escola. Os valores dos níveis de pressão sonora observados 

no período de recesso escolar variaram de 42 dB(A) a 67 dB(A). Para as 

medidas realizadas em salas desocupadas, porém no período letivo, os valores 

variaram entre 50 dB(A) e 71dB(A). Assim, os valores encontrados nas escolas 

avaliadas estão acima do permitido no período de recesso escolar e também 

durante o período letivo. As crianças em processo de aquisição de linguagem e 

escrita são particularmente as mais vulneráveis aos efeitos da poluição sonora, 

pois estão em fase de aquisição de vocabulário e leitura, portanto nem sempre 

conseguem compreender com exatidão as palavras proferidas por seus 

professores (Eniz, Garavelli, 2006). 

Em duas escolas, da rede pública de ensino, da cidade de João Pessoa, 

foi realizado um levantamento de dados de pressão sonora nas salas de aula e 

também a aplicação de questionários aos professores sobre a interferência do 

ruído. Os níveis de pressão sonora foram coletados nas salas de aula em 

atividade e em momento de silêncio. Foram realizadas duas avaliações, em 

cada um dos três pontos específicos selecionados no local, totalizando seis 

medições em cada sala, em um número de 11 salas de aula, totalizando 66 

medições, 33 em pleno funcionamento, e 33 em silêncio. Os níveis de pressão 

sonora coletados no interior das salas de aula em atividade variaram entre 66,5 
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dB(A) e 87,5 dB(A). Os níveis de ruído das salas de aula em silêncio variaram 

entre o mínimo de 55,8 dB(A) e o máximo de 71,1 dB(A). Os professores 

mostraram-se cientes dos problemas causados pelo ruído em suas aulas. 

61,5% dos entrevistados responderam que o problema é uma constante, 

enquanto 35,7% disseram que o problema ocorre eventualmente (Gonçalves et 

al., 2006). 

Na cidade de Piracicaba-SP, 36 professores de uma escola estadual de 

ensino fundamental foram questionados acerca do ruído presente no ambiente 

escolar. Além disso, foram avaliados os níveis sonoros dessa escola. Quanto à 

avaliação do nível de pressão sonora, os valores encontravam-se entre 55 

dB(A) e 102 dB(A) e, portanto, acima do recomendado pelas normas nacionais. 

Em relação à percepção do ruído, constatou-se que 75% dos professores 

consideraram o barulho na escola elevado e 67% relataram ser o ruído 

proveniente do pátio da escola o mais intenso (Libardi et al., 2006).  

 Nas atividades educacionais, a influência do ruído no aproveitamento 

escolar se vê refletida na capacidade de atenção do indivíduo, reduzindo o 

rendimento no trabalho, tanto intelectual quanto fisicamente (Toro et al., 2006). 

Para verificar os níveis de pressão sonora no ambiente escolar e a sua 

interferência em atividades de ditado, foram avaliadas sete salas de aula e 

posteriormente aplicado um questionário em 109 alunos e 7 professores, 

abordando a interferência do ruído nas atividades realizadas. Os níveis de 

pressão sonora presentes nas salas de aula, variaram de 59,5 dB(A) a 71,3 

dB(A). Quanto à percepção de estudantes e professores sobre o ruído, 94,5% 

dos estudantes e 100% dos professores perceberam outras fontes sonoras 

durante as atividades, mas, apenas 52,39% dos escolares e 42,8% dos 

docentes afirmaram interferência do ruído na realização do ditado. Dentre as 

fontes sonoras percebidas, as mais citadas foram: o arrastar de mesas e 

cadeiras e pessoas conversando. A maioria dos ruídos de fundo teve sua 

origem em fontes internas, pois somente 22,02% dos estudantes e 14,3% dos 

professores relataram ouvir sons de carros ou buzinas. Dessa forma, foi 

possível verificar que apesar dos níveis de pressão sonora presentes nas salas 

de aula estarem acima do recomendado pelas normas nacionais, os sujeitos 

não perceberam interferência na atividade (Jaroszewski et al., 2007). 
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Em uma escola realizou-se o mapeamento dos níveis sonoros, por meio 

de uma avaliação do ruído, utilizando um decebelímetro. Em uma sala vazia do 

piso superior foi encontrado um valor de 70 dB(A) e 85dB (A) em uma sala com 

estudantes. O nível de ruído encontrado na escola não atendeu as 

especificações da ABNT, chegando a valores comparados aos de uma 

indústria, podendo ser a causa de estresse, cansaço, dispêndio de energia 

pelas crianças e professores (Momensohn – Santos et al., 2008). 

   

 

2.5 Processamento Auditivo 

 

 

 Alterações do processamento auditivo começam a ser consideradas 

importantes etiologias para os distúrbios de aprendizagem. A ênfase em testar 

a função auditiva central, em crianças com distúrbios de aprendizagem, tem 

crescido devido à necessidade de identificar prejuízos no mecanismo da 

audição que possam estar interferindo no trabalho acadêmico (Tedesco, 1995). 

 O processamento auditivo corresponde aos mecanismos do sistema 

auditivo envolvidos nos processos comportamentais de: localização e 

lateralização da fonte sonora; discriminação auditiva; reconhecimento de 

padrões auditivos; aspectos temporais da audição; desempenho auditivo na 

presença de sinais acústicos competitivos; e desempenho auditivo com sinais 

acústicos degradados. Nas habilidades relacionadas aos aspectos temporais 

da audição ou processamento auditivo temporal, são incluídos o mascaramento, 

integração, ordenação e resolução temporais (ASHA, 1996) . 

Algumas crianças com disfunção no processamento auditivo só 

compreendem aquilo que lhes é falado se estiverem em um ambiente favorável. 

Caso contrário, dispersam-se facilmente com o ruído de fundo, não conseguem 

acompanhar uma tarefa com mais de dois interlocutores ou precisam que uma 

informação seja repetida várias vezes (Machado, Pereira, 1997 ). 

As alterações do processamento auditivo são características presentes 

nas crianças que apresentam distúrbios da linguagem e do aprendizado da 

leitura e da escrita. Essas alterações têm sido caracterizadas por um 
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rendimento pobre em atividades que necessitam de atenção, discriminação, 

identificação, figura-fundo, memória, análise-síntese, seqüências temporais e 

generalizações auditivas (Tedesco, 1997).  

As habilidades auditivas vão evoluindo conforme a criança vai crescendo 

e desenvolvendo a sua capacidade de aprender por meio da audição, refletindo 

o processo de maturação neurológica (Câmara, 1998).   

Para a aquisição da linguagem oral e/ou escrita é necessário que o 

indivíduo apresente audição periférica e central adequadas. O processamento 

auditivo é um dos fatores que pode interferir no desempenho de atividades 

escolares, como a leitura e a escrita (Santos, Schochat, 2003). 

A avaliação das habilidades do processamento auditivo tem fornecido 

uma grande contribuição na identificação e intervenção em crianças com 

dificuldades escolares. Essas crianças podem apresentar atraso na maturação 

de habilidades auditivas importantes e necessárias para o processo de 

aprendizagem da leitura e escrita (Neves, Schochat, 2005). 

O sistema nervoso auditivo central é um sistema complexo de vias neurais 

que pode ser afetado por vários fatores, tanto desenvolvimentais quanto 

patológicos. É preciso que o sinal acústico seja analisado e interpretado, para 

ser transformado em uma mensagem com significado (Ramos, Pereira, 2005). 

O processamento auditivo é a percepção auditiva que se dá via sentido da 

audição. O distúrbio do processamento auditivo é uma disfunção dos processos 

destinados à audição, linguagem, memória e atenção, que envolvem estruturas 

das vias auditivas ascendentes (tronco encefálico, corpo caloso, lobos 

temporais, parietais, frontais e occipitais) e também  eferentes descendentes do 

sistema nervoso auditivo central (Frota, Pereira, 2006). 

Um indivíduo com distúrbio do processamento auditivo pode apresentar 

além da dificuldade de compreender a fala em ambientes ruidosos, tempo de 

atenção curto, distração, tempo de latência aumentado, uma alteração na 

habilidade de fala, escrita e/ou leitura prejudicadas (Ferreira et al., 2008). 

 

  

2.6  Aspectos temporais auditivos 
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Com o objetivo de caracterizar as habilidades auditivas, por meio de um 

procedimento de avaliação do processamento auditivo em campo livre, em 

escolares de 10 anos de idade, foram avaliadas 78 crianças, sendo 41 do sexo 

feminino e 37 do sexo masculino. Todas com audição periférica normal, testada 

por meio do reflexo cócleo-palpebral (RCP). Para caracterizar as habilidades 

auditivas foram realizados os seguintes procedimentos: Avaliação Simplificada 

do Processamento Auditivo Central – ASPAC (Localização sonora, memória 

seqüencial verbal e memória seqüencial não-verbal) e os testes de padrão 

tonal de duração e de freqüência com três e quatro estímulos sonoros por 

seqüência. Ressalta-se que esses testes foram adaptados, neste trabalho, para 

aplicação em campo livre e com grupos de quatro indivíduos. Os indivíduos, no 

que se refere às habilidades auditivas, apresentaram maior dificuldade na 

realização de tarefas de identificação de freqüência do que naquelas de 

duração. Os erros observados caracterizaram-se principalmente em inversões. 

Houve também dificuldade em lidar com seqüências de quatro sons em relação 

às de três sons. Outro dado se refere aos indivíduos com alteração na ASPAC, 

os quais apresentaram dificuldade em identificar padrões tonais de freqüências 

sonoras, independente da quantidade de estímulos. A importância do uso de 

testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração está 

relacionada à interpretação dos sons, tanto não-verbais como lingüísticos, no 

qual o indivíduo faz uma análise inicial sobre a freqüência e a duração do 

estímulo, dentre outras informações acústicas como detecção de intervalos 

entre sons. Estas informações são fundamentais para uma aprendizagem 

efetiva da leitura e escrita (Gimenes, 2000). 

No desenvolvimento do processamento temporal, as habilidades parecem 

seguir o curso da neuromaturação, com melhoria das competências em função 

da idade até cerca de 12 anos. Além disso, o efeito da idade sobre o 

processamento temporal dependerá da tarefa selecionada e, em certa medida, 

de fatores atencionais. Os dados normativos de crianças de sete anos até a 

idade adulta indicam que o padrão de duração é mais difícil que o padrão de 

frequência. Em todas as idades, os padrões normais de duração são 

aproximadamente 7% a 10% mais baixos do que os padrões de frequência. 
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Estes valores sugerem que o padrão de duração pode ser muito difícil para as 

crianças jovens, especialmente aquelas com cerca de 9 ou 10 anos (Bellis, 

2003). 

Grande parte das informações transmitidas através de sons, como a fala e 

a música, por exemplo, é expressa por mudanças nas características do som 

com o decorrer do tempo. O processamento auditivo temporal envolve a 

competência para processar estes aspectos do som que variam com o tempo 

(Neves, Feitosa, 2003). 

A ordenação temporal de padrões sonoros de diferentes freqüências e 

duração foi avaliada em crianças com e sem déficit de processamento 

fonológico. Às crianças selecionadas foi aplicada uma prova de consciência 

fonológica. O G1 foi composto de 30 indivíduos (otologicamente normais) com 

faixa etária variando entre 9 e 12 anos de idade, e que não apresentavam 

prejuízo na prova de consciência fonológica. O G2 apresentou as mesmas 

características do G1, porém com prejuízo na prova de consciência fonológica. 

Os indivíduos foram submetidos à realização do teste de padrão de duração e 

freqüência, proposto por Musiek (1990), realizado em cabina acústica. Nos 

testes, os tons foram apresentados em grupos de 3 por seqüência. Houve 

diferença estatisticamente significante entre os valores médios de acertos na 

comparação entre os grupos. Com os resultados obtidos, foi possível perceber 

que as crianças com inabilidade em manipular os sons da fala (G2) 

apresentaram prejuízo em ordenação temporal de sons com diferentes 

freqüências e durações (Frota, Pereira, 2004). 

A capacidade de ordenação temporal de estímulos é, sem dúvida, uma 

das mais básicas e importantes funções do sistema auditivo nervoso central. A 

avaliação das habilidades auditivas que envolvem a ordenação temporal é 

realizada por meio de um procedimento comportamental que analisa 

funcionalmente o sistema auditivo central. Essa habilidade permite que o 

ouvinte faça discriminações baseadas na ordenação de estímulos auditivos 

(Miranda et al., 2004). 

O processamento auditivo temporal envolve a competência para 

processar os aspectos das mudanças das características do som com o 

decorrer do tempo (Pinheiro, Pereira, 2004). 
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A avaliação simplificada do processamento auditivo, a audiometria em 

altas freqüências e o teste de padrão de duração foram aplicados em 32 

escolares, com idade entre 9 e 10 anos, regularmente matriculadas na 4º série 

do ensino fundamental de uma escola da rede particular de ensino de São 

Paulo. 90,6% das crianças avaliadas apresentaram adequação dos processos 

de localização sonora, ordenação temporal e reconhecimento de padrões 

sonoros de duração. No teste de padrão de duração com 3 sons, a 

porcentagem de desempenho inferior ao esperado foi de 6,2% e com 4 sons, 

9,4% das crianças apresentaram desempenho insatisfatório. Algumas crianças 

que haviam apresentado desempenho normal na avaliação simplificada do 

processamento auditivo e teriam sido consideradas sem dificuldade, 

manifestaram essas dificuldades quando submetidas ao teste de padrão de 

duração sonoro. Quanto à audiometria em altas freqüências, houve decréscimo 

da sensibilidade auditiva com o aumento da freqüência. Os limiares auditivos 

aumentaram a partir de 13 ou 14 kHz. Em apenas três (9,4%) indivíduos 

constatou-se transtorno do processamento auditivo, e em um coexistiu a queda 

em altas frequências (Ramos, Pereira, 2005). 

A avaliação do processamento auditivo engloba a capacidade do ouvinte 

em identificar, discriminar e perceber os aspectos segmentais e 

suprassegmentais da fala; capacidade esta, diretamente  associada aos 

aspectos temporais auditivos. Um déficit em qualquer um desses aspectos pode 

alterar o sistema fonológico e, conseqüentemente, haverá problemas de 

linguagem oral e/ou escrita, tornando a avaliação do processamento auditivo 

um procedimento importante no diagnóstico dos distúrbios da comunicação 

humana. (Cassab, Zorzetto, 2006). 

Os testes de padrão de duração e padrão de frequência avaliam as 

habilidades auditivas de percepção dos aspectos temporais do estímulo sonoro. 

A sequencialização temporal envolve a percepção de dois ou mais estímulos 

auditivos em sua ordem de ocorrência no tempo (Frota, Pereira, 2006). 

A capacidade de ordenação temporal de estímulos sonoros é uma das 

mais básicas e importantes funções do sistema auditivo nervoso central. A 

avaliação das habilidades auditivas que envolvem a ordenação temporal é 

realizada por meio de um procedimento comportamental que analisa 
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funcionalmente o sistema auditivo central. Essa habilidade permite que o 

ouvinte faça discriminações baseadas na ordenação ou seqüenciação de 

estímulos auditivos (Ferreira et al., 2008). 

O Processamento temporal pode ser dividido em categorias que auxiliam 

no entendimento de alguns dos mecanismos e processos do sistema nervoso 

auditivo central. A resolução temporal, uma destas categorias, é definida como 

a habilidade do sistema auditivo em detectar mudanças rápidas e bruscas no 

estímulo sonoro ou o menor intervalo de tempo necessário para discriminar 

entre dois estímulos acústicos. (Zaidan et al., 2008). 

Os efeitos maturacionais na resolução temporal demonstram que o 

indivíduo necessita ter integridade do seu sistema auditivo periférico e central, 

bem como das áreas ognitivas, psíquicas e linguísticas para desenvolver esta 

habilidade (Balen et al., 2009). 
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3 MÉTODOS 
 
 

 
 
3.1 Delineamento do estudo 

 
 
 

 Trata-se de estudo experimental transversal, com amostra de 

conveniência, aprovado pelo Cômite de Ética em Pesquisa da UFMG, sob 

parecer ETIC 640/08 (Anexo 1). 

 

 

3.2 População estudada, recrutamento e seleção dos indivíduos 

 

 

 O presente estudo foi realizado em uma escola da rede pública estadual 

de ensino, localizada na região norte de Belo Horizonte/Minas Gerais, na qual 

estão matriculados 800 estudantes (Anexo 2). Um total de 120 estudantes do 

turno matutino, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, foram convidados a 

participar da pesquisa, por meio da entrega do termo de consentimento livre e 

esclarecido nas salas de aula, selecionadas com o apoio da coordenação da 

escola. De todos os termos entregues, 77 retornaram assinados. 

 

 

3.2.1 Critérios de Inclusão: 

 

 

 Foram considerados critérios de inclusão:  

Ø Retornar com o termo de consentimento livre e esclarecido assinado 

pelos próprios estudantes e por seus responsáveis (Anexos 3, 4 e 5); 

Ø Não apresentar evidências ou histórico de alterações cognitivas, 

neurológicas ou motoras;  

Ø Ter idade entre 10 e 15 anos. 
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3.2.2 Critérios de Exclusão: 

 

 

 Foram considerados critérios de exclusão: 

Ø Não conseguir realizar os testes propostos;  

Ø Desistir durante a aplicação das avaliações;  

Ø Estar em processo de avaliação ou terapia fonoaudiológica;  

Ø Apresentar diagnóstico prévio de alteração auditiva;  

Ø Não responder ou responder apenas parcialmente ao formulário de 

percepção do ruído ambiental (Anexo 6);  

Ø Apresentar evidências ou histórico de alterações cognitivas, 

neurológicas ou motoras. 

  Foram excluídos da amostra 7 estudantes: um estudante desistiu 

durante a aplicação das avaliações e o outro apresentou evidências e histórico 

de alteração cognitiva, neurológica e motora. 5 estudantes não concluiram as 

avaliações devido a faltas durante o período letivo. 

 Atenderam, portanto, aos critérios de inclusão 70 estudantes. Assim, a 

amostra desse estudo constitui-se de 70 estudantes, na faixa etária de 10 a 15 

anos, sendo 28 do sexo masculino e 42 do sexo feminino. 

 
Tabela 1 – Distribuição do total de estudantes quanto à série escolar e ao sexo 
 

Série     Sexos           

 Masculino   Feminino  Total 

  N %   N %   N % 

5º 5 17,85   10 23,8   15 21,42 
6º 7 25  8 19,04  15 21,42 

7º 5 17,85  8 19,04  13 18,57 
8º 9 32,14   8 19,04   17 24,28 

9º 2 7,14   8 19,04   10 14,28 

Total 28 100   42 100   70 100 
 
Legenda: 
N= número 
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Tabela 2 – Distribuição do total de estudantes quanto à idade e sexo 

Idade     Sexos           

 Masculino   Feminino  Total 

  N %   N %   N % 

10 6 21,42   9 21,42   15 21,42 

11 5 17,85  7 16,66  12 17,14 
12 5 17,85  11 26,19  16 22,85 

13 7 25   9 21,42   16 22,85 

14 5 17,85   4 9,52   9 12,85 

15 0 0   2 4,76   2 2,85 

Total 28 100  42 100  70 100 
Legenda: 
N= número 

 

 

3.3 Instrumentos: 

 

 

 Para cumprir os propósitos da pesquisa foram realizados os  

procedimentos relacionados a seguir: 

 

 

3.3.1 Formulário de percepção do ruído ambiental: 

 

 

 Inicialmente, os estudantes responderam ao formulário de percepção do 

ruído ambiental na própria sala de aula, composto por 8 questões. O formulário 

foi elaborado pelas pesquisadoras, com base nos roteiros de Hans (2000) e 

Libardi, et al.(2006), que teve como temas: mapeamento dos locais ruidosos e 

escala visual analógica de quantificação da interferência do ruído, assim como 

a sua percepção e causas (Anexo 6). 

 

 

3.3.2 Avaliações Individuais: 
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 Após a aplicação do formulário, foi iniciada a realização dos seguintes 

aspectos: fala, linguagem, sistema sensório motor-oral e avaliação simplificada 

do processamento auditivo. Todas essas avaliações foram realizadas, 

individualmente, em sala cedida pela escola. 

Ø Avaliação de fala: utilizou-se o quadro fonêmico, elaborado por Nicolas 

e Cozzi (2004), no qual foram registrados todos os fonemas presentes, 

assim como substituições, omissões ou distorções realizadas durante a 

emissão de palavras foneticamente balanceadas (Anexo 7). 

Ø Avaliação de linguagem: realizada por meio da aplicação de seqüência 

lógico-temporal, para que o indivíduo descrevesse oralmente e também 

escrevesse o conteúdo presente na sequência de gravuras. 

Ø Avaliação do sistema sensório motor-oral: observamos o aspecto de 

palato, dentes e classificação da oclusão; tensão e mobilidade de lábios 

e língua por meio de contra-resistência com espátula e movimentos de 

retração, protrusão e lateralização de língua, protrusão e retração de 

lábios; estalo e vibração dessas estruturas (Anexo 7). 

Ø Avaliação simplificada do processamento auditivo: realizamos os testes 

de memória sequencial verbal e não-verbal e localização sonora (Anexo 

8): 

     - Teste de memória sequencial verbal: os estudantes repetiram três 

seqüências diferentes com quatro sílabas (/pa/, /ta/, /ka/, /fa/) emitidas 

pelas avaliadoras, sem pista visual.  

     - Teste de memória sequencial não-verbal: os estudantes identificaram 

a ordem correta de apresentação de três seqüências diferentes com quatro 

instrumentos (agogô, sino, guizo, coco),  também sem pista visual.  

     - Localização sonora: Foi utilizada a percussão do guizo nos cinco 

planos da cabeça, à direita, à esquerda, acima, abaixo e à frente. Os 

estudantes apontaram a direção do som, sem pista visual. 

     Além disso foi realizada pesquisa do reflexo cócleo-palpebral (RCP) a 

100 dB NPS para estabelecermos a presença ou não de alteração auditiva. A 

ausência desse reflexo pode ser encontrada em portadores de problemas 

condutivos ou de perdas auditivas moderadas, severas e profundas 

(Momensohn-Santos, 1997).  
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 Foram consideradas normais, as avaliações, nas quais os estudantes 

obtiveram pelo menos dois acertos na memória sequencial para sons verbais e 

também não-verbais, um número de 4 ou 5 acertos na localização sonora e 

presença do reflexo cócleo-palpebral.  

 

 

3.3.3 Avaliação do ruído escolar : 

 

 

  Para a avaliação dos níveis de pressão sonora da escola, utilizamos o 

decibelímetro digital da marca Homis, modelo 232, calibrado em seis de 

fevereiro de 2009, com certificado de calibração nº 807.31/09.  

Ø As medições foram realizadas de acordo com os procedimentos da 

norma brasileira NBR 10.151 (2000). A curva de ponderação 'A' foi 

escolhida por simular a curva de resposta do ouvido humano e por ser a 

opção utilizada para a medição do ruído ambiente.  

Ø A avaliação dos níveis sonoros em ambientes internos foi efetuada a 

uma distância de no mínimo um metro de quaisquer superfícies, como 

paredes, teto, pisos e móveis.  

Ø Os níveis de pressão sonora em interiores foram estipulados como o 

resultado da média aritmética dos valores medidos em pelo menos três 

posições distintas, sempre que possível afastadas entre si em pelo 

menos 0,5 m.  

Ø No exterior das edificações, as medições foram efetuadas em pontos 

afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite 

da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros 

e paredes. 

  O nível de ruído foi avaliado na quadra de esportes durante a aula de 

educação física; no pátio da escola durante o recreio e no período habitual das 

aulas; na biblioteca; na sala de informática; no auditório da escola; em sala de 

aula, durante a aula, com a presença dos estudantes, e no recesso escolar, na 

ausência dos estudantes. As medições foram realizadas pela manhã com 
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intervalos de uma hora, durante um período de quatro horas, em todos os 

locais e situações avaliadas. 

 

 

3.3.4 Testes de padrão tonal de frequência e duração: 

 

 

 Realizamos a aplicação dos testes de padrão tonal de duração e padrão 

tonal de frequência, utilizando como referência Gimenes (2000). A importância 

da realização desses testes está relacionada à interpretação dos sons, na qual 

os indivíduos fazem uma análise sobre a frequência e duração do estímulo. 

Essas informações são fundamentais para um bom desempenho das 

atividades escolares, principalmente na aprendizagem da leitura e escrita. Os 

testes foram aplicados em escuta diótica e para grupos de quatro indivíduos, 

com estímulo do tipo flauta. A aplicação dos testes em campo livre se justifica 

por avaliar a audição em diferentes meios ambientes para propósitos de 

comunicação – “audição social”/audição natural (Schweitzer, 2003). 

Um mesmo grupo foi submetido aos testes em duas situações: em um 

local silencioso e em outro com presença de ruído ambiental. O auditório da 

escola foi escolhido como ambiente ruidoso por apresentar 70,1 dB(A) e estar 

próximo a quadra de esportes, que durante as avaliações, estava em atividade, 

com aulas de educação física. A sala de informática foi selecionada como local 

silencioso para as testagens, por apresentar 57,2 dB(A) de nível de pressão 

sonora. A aplicação dos testes foi de forma randomizada, em parte dos 

estudantes iniciamos a aplicação da testagem em situação de silêncio e em 

parte da amostra em situação de ruído.O teste foi aplicado a uma intensidade 

de 75 dB (A) nas duas situações testadas. 

No teste de padrão tonal de freqüência (TPF) foram apresentadas 

seqüências com três (TPF3) e quatro (TPF4) estímulos, com combinações de 

freqüência baixa (440 Hz) e alta (493 Hz) e duração fixa. O teste de padrão 

tonal de duração (TPD) seguiu procedimento semelhante ao TPF, porém com 

diferenças quanto à duração, sendo constituído de tons de duração longa 

(161ms) e curta (59ms) e freqüência fixa (440 Hz). No total foram apresentados 
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40 itens, subdivididos em 20 itens para avaliação do padrão tonal de duração e 

20 itens para o padrão tonal de freqüência. Em cada subdivisão apresentamos 

10 seqüências com três estímulos e 10 com quatro estímulos combinados de 

diferentes formas.  

Cada teste foi realizado duas vezes em cada situação avaliada. Na 

primeira vez, os estudantes realizaram a marcação de suas respostas com 

símbolos. Para a marcação, eles representaram os estímulos longo e curto, 

respectivamente, com um traço e um ponto. Já os estímulos alto e baixo foram 

representados pelos símbolos X e O, respectivamente. Na segunda vez foi 

realizada a marcação por nomeação, os estudantes escreveram em uma folha 

o nome do estímulo (curto/longo, alto/baixo). Para emissão dos estímulos foi 

utilizado o programa Windows Media Player em um computador da marca 

Intelbrás, com volume fixo e caixas de som posicionadas a um metro de 

distância dos ouvintes. 

 Após a realização desses procedimentos, os estudantes foram 

distribuídos em dois grupos: grupo sem alteração fonoaudiológica (G1) e grupo 

com alteração fonoaudiológica (G2). Os estudantes do G2 falharam em pelo 

menos uma das avaliações realizadas (fala, linguagem, sistema sensório-motor 

oral e avaliação simplificada do processamento auditivo) e os do G1 obtiveram 

respostas adequadas em todos os procedimentos realizados. O G1 foi 

composto por 41 estudantes e o G2 por 29. O desempenho do G1 e G2 foi 

comparado quanto a realização dos testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração. 

 

 

3.4 Análise dos dados: 

 

 

Para realizar a comparação dos testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal duração entre os ambientes, silencioso e ruidoso, foi realizado o 

teste Não Paramétrico de Wilcoxon. O W de Wilcoxon aplica-se a dados 

métricos de duas amostras emparelhadas ou relacionadas e baseia-se na 
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diferença entre os dados do mesmo indivíduo. A hipótese nula do teste é que 

não existe diferença de média entre os dois grupos. 

  O teste de Mann-Whitey foi realizado para comparar os testes de 

padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração, tanto no ambiente 

silencioso quanto no ambiente ruidoso, e a variável alterações fonoaudiológicas. 

Esse teste é utilizado para testar se as amostras independentes foram retiradas 

de populações com a mesma média. A hipótese nula do teste é que as 

medianas dos grupos são iguais.  

 Para realizar a associação das variáveis do questionário com os teste de 

padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração foram realizados os  

testes de Spearmen e de Kruscall Wallis. Quando as duas variáveis testadas, 

no mínimo eram ordinais, foi utilizado o teste de Spearmen. O teste de Kruscall 

Wallis foi empregado, quando uma variável era categórica e a outra no mínimo 

ordinal. 

 O teste de Spearmen é um teste Não Paramétrico, cuja hipótese nula é 

que não existe correlação entre as duas variáveis. O teste de Kruscall Wallis é 

a generalização do teste de Mann-Whitney, ou seja, testa se K amostras 

independentes (K>2) foram retiradas de populações com a mesma média. A 

hipótese nula do teste é que as K amostras possuem medianas iguais. 

Como o Ruído ambiental apresentou distribuição normal, foi utilizado 

ANOVA, cuja hipótese nula é que as médias são iguais.  

Para realizar a associação entre o formulário de percepção do ruído e os 

testes de padrão tonal de frequência e duração foram utilizados modelos 

lineares com distribuição de erro de Poisson, o testes Qui-Quadrado por 

simulação de Monte Carlo, Teste de correlação de Spearmen e Teste de Mann-

Whitney. 

 O modelo de Poisson foi utilizado, pois nesse estudo as variáveis 

respostas apresentaram valores discretos, podendo ser considerados como 

contagem. Para dados do tipo discreto (contagem), a distribuição que melhor 

representa esse comportamento é a Poisson. Nesse modelo, o intercepto é o 

valor da média geral das variáveis que ele representa. 
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Considerou-se, para o estudo, o nível de significância menor que 0,05. Na 

apresentação dos resultados os dados  com significância serão marcados com 

negrito e asterisco (*). 
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4 RESULTADOS 

 
 
 

 Nesse capítulo apresentamos os resultados com os dados encontrados 

no presente estudo distribuídos em: 

§ Parte I: Caracterização da amostra; 

§ Parte II: Caracterização do ruído no ambiente escolar; 

§ Parte III: Formulário de percepção da interferência do ruído no ambiente 

escolar; 

§ Parte IV: Testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de 

duração; 

§ Parte V: Associação entre formulário de percepção da interferência do 

ruído no ambiente escolar e testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração. 

 
 
4. 1  Parte I – Caracterização da amostra 
 
 
Tabela 3 – Distribuição da amostra total segundo a série cursada 
 

 
 

Série escolar 
Frequência absoluta 

(N) 
Frequência relativa 

(%) 

Frequência relativa 
 Acumulada 

(%) 

5º 15,00 21,40 21,40 

6º 15,00 21,40 42,90 

7º 13,00 18,60 61,40 

8º 17,00 24,30 85,70 

9º 10,00 14,30 100,0 

Total 70,00 100,0  

 
            Legenda:             
            N = Número 
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Tabela 4 – Distribuição da amostra total segundo sexo 
 

 
 
 

 
Sexo 

Frequência 
 Absoluta 

(N) 

Frequência 
 Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
acumulada 

(%) 

Feminino 42,00 60,00 60,00 

Masculino 28,00 40,00 100,00 

Total 70,00 100,00  

 
            Legenda: 
            N = Número 
 
 
Tabela 5 – Distribuição da amostra total segundo faixa etária 
 

 
 

Idade (anos) 

Frequência 
 Absoluta 

(N) 

Frequência 
 Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
 Acumulada 

(%) 

10 15,00 21,40 21,40 

11 12,00 17,10 38,60 

12 16,00 22,90 61,40 

13 16,00 22,90 84,30 

14 9,00 12,90 97,10 

15 2,00 2,90 100,00 

Total 70,00 100,0  

 
            Legenda: 
            N = Número 
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Tabela 6 – Distribuição da amostra segundo grupo e sexo 
 
 

  Sexo 

 Feminino Masculino Total 

  N % N % N % 

G1 24,00 34,30 17,00 24,30 29,00 41,40 

G2 18,00 25,70 11,00 15,70 41,00 58,60 

Total 42,00 60,00 28,00 40,00 70,00 100,00 

   
 
        Legenda: 
        N = Número 
        G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
        G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
4.2 Parte II – Caracterização do ruído no ambiente escolar 
 
 
 
Tabela 7 – Medidas estatísticas descritivas do ruído ambiental de acordo com o local 
da escola 
 

Local 
Nº de 

medições 

Valor da 
média - 
dB(A) 

Desvio 
padrão 

Mínimo - 
dB(A) 

Máximo - 
dB(A) 

Auditório 4,0 70,1 1,5 67,2 73,0 

Biblioteca 2,0 57,7 0,2 57,4 58,3 

Cantina 2,0 77,1 18,7 63,4 92,0 

Pátio 3,0 74,7 16,8 62,3 99,0 

Quadra 4,0 83,6 7,8 73,2 97,0 

Sala de aula 15,0 68,1 8,3 58,2 85,8 

Sala de Informática 3,0 57,2 0,4 56,9 57,9 

Sala dos Professores 3,0 70,7 10,1 59,8 81,0 

Secretaria  3,0 69,6 5,4 63,8 79,0 

Total 39,0 69,8 10,4 57,4 99,0 

 
        Legenda: 

dB(A): Decibel expresso em NPS obtido na medida da escala A de um    medidor 
de NPS que utiliza filtro. 
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Figura 1 – Gráfico representativo dos valores médios de ruído ambiental de acordo 
com o local da escola 
 
 
Tabela 8 – Associação entre medições do ruído ambiental e horário da avaliação 
 

 
Ruido Ambiental 

p-valor 0,67 
Horário da medição 

N 39,00 

 
        Legenda: 
        N = número de medições realizadas 
 
  
Tabela 9 – Associação entre horário e local da medição do ruído ambiental 
 

Variáveis p-valor 

Horário da medição 0,52 

Local da medição 0,00* 

                                                                                                                 Anova = 0,988 
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4.3 Parte III - Formulário de percepção da interferência do ruído no 
ambiente escolar 
 
 
Tabela 10 – Distribuição da percepção dos níveis de ruído e associação entre 
percepção dos elementos que mais interferem durante uma atividade em sala de aula 
– por grupo 
 

  G1 G2 Total 

  N % N % N % 

Baixa iluminação 1,00 2,43 1,00 3,44 2,00 2,85 

Excesso de poeira 2,00 4,87 1,00 3,44 3,00 4,28 

Falta de ventilação 3,00 7,31 2,00 6,89 5,00 7,14 

Mobiliário inadequado 6,00 14,63 2,00 6,89 8,00 11,42 

Ruído elevado 25,00 60,97 22,00 75,86 47,00 67,14 

Temperatura 4,00 9,75 1,00 3,44 5,00 7,14 

Total 41,00 100,00 29,00 100,00 70,00 100,00 

                                                                                                                                                 Teste Qui-Quadrado 
                                                                                                                                                              p-valor = 0,77 

Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 11 – Distribuição da percepção dos níveis de ruído e associação entre local da 
escola em que os níveis sonoros são mais elevados – por grupo 
 

  G1 G2 Total 

  N % N % N % 

Fora da escola 2,00 4,87 2,00 6,89 4,00 5,71 

Pátio da escola 23,00 56,09 12,00 41,37 35,00 50,00 

Quadra de esportes 4,00 9,75 4,00 13,79 8,00 11,42 

Sala de aula 12,00 29,26 11,00 37,93 23,00 32,85 

Total 41,00 100,00 29,00 100,00 70,00 100,00 

                                                                                                                                                  Teste Qui-Quadrado 
                                                                                                                                                               p-valor = 0,68 

                                
Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 12 – Medidas estatísticas da percepção dos níveis de ruído e associação entre 
escala visual analógica para quantificação da interferência do  ruído na atenção em 
sala de aula – por grupo 
 

  Grupo Mínimo Máximo Mediana Média DP p-valor 

G1 1,00 10,00 8,00 7,92 2,20 

Pessoas Conversando G2 2,00 10,00 9,00 7,48 2,42 
0,46 

G1 1,00 10,00 6,00 6,19 2,73 

Cadeiras e mesas arrastando G2 1,00 10,00 7,00 6,44 2,83 
0,70 

G1 0,00 10,00 3,00 3,75 2,69 

Porta batendo G2 1,00 10,00 5,00 4,79 2,92 
0,14 

G1 0,00 10,00 1,00 2,34 3,15 

Buzinas G2 0,00 10,00 3,00 3,62 3,06 
0,02* 

G1 0,00 10,00 5,00 4,51 2,63 

Sirene da escola G2 0,00 10,00 6,00 5,86 3,40 
0,07 

                                                                                                                                                       Teste de Mann Whitney 

                                                                                                                                                                                         
Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
DP = Desvio padrão 
 
 
 
Tabela 13 – Distribuição da percepção dos níveis de ruído e associação entre 
situações que sofrem interferência do ruído em sala de aula – por grupo 
 

  G1 G2 Total 

  N % N % N % 

Durante atividade de produção 
textual 

2,00 4,87 1,00 3,44 3,00 4,28 

Durante a explicação do 
professor 

22,00 53,65 19,00 65,51 41,00 58,57 

Durante a leitura de um texto 
em voz alta 

4,00 9,75 2,00 4,87 6,00 8,57 

Durante a realização de uma 
prova 

13,00 31,70 7,00 24,13 20,00 28,57 

Total 41,00 100,00 29,00 100,00 70,00 100,00 

                                                                                                                                                            Teste Qui-Quadrado 
                                                                                                                                                                         p-valor = 0,80 

 
 
Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 14 – Medidas estatísticas da percepção dos níveis de ruído e associação entre 
escala visual analógica para quantificação da interferência do ruído na atenção em 
sala de aula – por grupo 
 

  Grupo Mínimo Máximo Mediana Média DP p-valor 

G1 0,00 10,00 4,00 5,04 3,25 
Pessoas 
conversando no 
corredor da escola G2 1,00 10,00 5,00 5,72 3,01 

0,39 

G1 0,00 10,00 5,00 4,29 3,50 
Barulho proveniente 
da quadra de 
esportes G2 0,00 10,00 5,00 4,86 3,50 

0,48 

G1 0,00 10,00 5,00 5,17 3,89 
Reform a na escola 

G2 0,00 10,00 8,00 5,89 4,16 

0,48 

                                                                                                                                                  Teste de Mann - Whitney 

Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
DP = Desvio padrão 
 
Tabela 15 – Distribuição e classificação do nível de ruído da escola – por grupo 
 

  G1 G2 Total 

  N % N % N % 

Alto 33,00 80,48 22,00 75,86 55,00 78,57 

Baixo 8,00 19,51 6,00 20,68 14,00 20,00 

Normal 0,00 0,00 1,00 3,44 1,00 1,42 

Total 41,00 100,00 29,00 100,00 70,00 100,00 

                                                                                                                                                            Teste Qui-Quadrado 
                                                                                                                                                                         p-valor = 0,47 

Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 16 – Medidas estatísticas quanto à percepção dos níveis de ruído e associação 
entre escala visual analógica para quantificação do nível de ruído no ambiente escolar 
por grupo 
 

Grupo Mínimo Máximo Mediana Média DP p-valor 

G1 1,00 10,00 9,00 8,36 2,09 

G2 4,00 10,00 10,00 8,65 1,95 

0,35 

                                                                                                                                                    Teste de Mann - Whitney 

Legenda: 
N = Número 
G1 = Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2 = Grupo com alteração fonoaudiológica 
DP = Desvio padrão 
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4.4 Parte IV – Testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de 
duração 

 
 
Tabela 17 – Medidas estatísticas descritivas do desempenho da amostra total no teste 
de padrão tonal de frequência  

  
                                                                                                                                                               Teste de Wilcoxon 

 
Legenda: 
TPF3: teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
DP: Desvio padrão 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana Média DP p-valor 

TPF3 
Símbolos 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 4,00 4,41 2,44 

TPF3 
Símbolos 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 3,00 3,74 2,22 

0,02* 

TPF3 
Nomeação 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 3,00 4,03 2,81 

TPF3 
Nomeação 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 3,00 3,67 2,80 

0,28 

TPF4 
Símbolos 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 3,00 4,03 2,95 

TPF4 
Símbolos 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 3,00 3,70 3,00 

0,11 

TPF4 
Nomeação 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 3,00 3,73 2,78 

TPF4 
Nomeação 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 3,00 3,70 2,24 

0,92 



  37 
 
 

 

 
 
Tabela 18 – Medidas estatísticas descritivas do desempenho da amostra total no teste 
de padrão tonal de duração 

 
                                                                                                                                                               Teste de Wilcoxon 

Legenda: 
TPD3: teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
DP: Desvio padrão 

Variáveis Mínimo Máximo Mediana Média DP p-valor 

TPD3 
Símbolos 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 10,00 8,63 2,46 

TPD3 
Símbolos 
Ambiente 
Ruidoso 

1,00 10,00 9,00 7,54 3,04 

0,00* 

TPD3 
Nomeação 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 10,00 8,59 2,24 

TPD3 
Nomeação 
Ambiente 
Ruidoso 

1,00 10,00 9,00 7,79 2,52 

0,01* 

TPD4 
Símbolos 
Ambiente 
Silencioso 

1,00 10,00 9,00 8,44 2,18 

TPD4 
Símbolos 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 9,00 7,81 2,79 

0,03* 

TPD4 
Nomeação 
Ambiente 
Silencioso 

2,00 10,00 9,00 8,31 2,22 

TPD4 
Nomeação 
Ambiente 
Ruidoso 

0,00 10,00 9,00 7,63 2,74 

0,01* 
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Figura 2 –  Gráfico representativo da distribuição da amostra quanto ao desempenho 
no teste de padrão tonal de frequência em ambiente silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
 
 
 

 

 
Figura 3 – Gráfico representativo da distribuição da amostra quanto ao desempenho 
no teste de padrão tonal de duração em ambiente silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Tabela 19 – Medidas estatísticas do desempenho nos testes de padrão tonal de 
frequência e padrão tonal de duração em ambiente silencioso e ruidoso (Símbolos) – 
segundo o grupo 
 

                                                                                                              Teste de Mann - Whitney 

Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
DP: Desvio padrão 
 
 
Tabela 20 – Medidas estatísticas do desempenho nos testes de padrão tonal de 
frequência e padrão tonal de duração em ambiente silencioso e ruidoso (Nomeação) – 
segundo o grupo 
 

    Nomeação 

  Ambiente Silencioso Ambiente Ruidoso 

  Grupo Mínimo Máximo Mediana Média DP 
p-

valor Mínimo Máximo Mediana Média DP 
p-

valor 

G1 1,00 10,00 4,00 4,71 2,88 0,00 10,00 4,00 4,20 3,28 
TPF3 

G2 1,00 10,00 2,00 3,07 2,47 
0,01* 

0,00 8,00 3,00 2,93 1,77 
0,16 

G1 1,00 10,00 3,00 4,15 3,15 0,00 10,00 3,00 4,27 3,27 
TPF4 

G2 1,00 7,00 3,00 3,14 2,04 
0,32 

0,00 9,00 2,00 2,90 2,42 
0,09 

G1 4,00 10,00 10,00 9,02 1,71 1,00 10,00 9,00 8,02 2,42 
TPD3 

G2 1,00 10,00 9,00 7,97 2,73 
0,02* 

1,00 10,00 8,00 7,45 2,66 
0,32 

G1 3,00 10,00 10,00 8,73 1,96 0,00 10,00 9,00 7,90 2,65 
TPD4 

G2 2,00 10,00 9,00 7,72 2,46 
0,01* 

0,00 10,00 8,00 7,24 2,84 
0,25 

                                                                                                                                                      Teste de Mann -Whitney 

Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
DP: Desvio padrão 
 

     Símbolos 

  Ambiente Silencioso Ambiente Ruidoso 

  Grupo Mínimo Máximo Mediana Média DP 
p-

valor Mínimo Máximo Mediana Média DP 
p-

valor 

G1 1,00 10,00 4,00 4,71 2,77 1,00 9,00 4,00 4,00 2,29 
TPF3 

G2 1,00 10,00 4,00 4,00 1,83 
0,46 

0,00 10,00 3,00 3,38 2,11 
0,24 

G1 1,00 10,00 4,00 4,66 3,21 0,00 10,00 4,00 4,37 3,26 
TPF4 

G2 1,00 9,00 2,00 3,14 2,32 
0,05* 

0,00 9,00 2,00 2,76 2,32 
0,05* 

G1 1,00 10,00 10,00 8,80 2,46 1,00 10,00 10,00 7,88 2,90 
TPD3 

G2 1,00 10,00 10,00 8,38 2,48 
0,25 

1,00 10,00 9,00 7,07 3,20 
0,18 

G1 5,00 10,00 10,00 8,85 1,66 1,00 10,00 9,00 8,12 2,68 
TPD4 

G2 1,00 10,00 9,00 7,86 2,66 
0,10 

0,00 10,00 9,00 7,38 2,92 
0,10 
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Figura 4: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de frequência com três sons – símbolos no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
  

 
Figura 5: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de frequência com três sons – nomeação no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
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Figura 6: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de frequência com quatro sons – símbolos no 
ambiente silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 

 
Figura 7: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de frequência com quatro sons – nomeação no 
ambiente silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
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Figura 8: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de duração com três sons – Símbolos no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 

 
Figura 9: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de duração com três sons – Nomeação no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
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Figura 10: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de duração com quatro sons – símbolos no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 

 
Figura 11: Gráfico representativo da comparação entre o desempenho de G1 e G2 
quanto ao teste de padrão tonal de duração com quatro sons – nomeação no ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica   
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Tabela 21 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de frequência – símbolos e nomeação e ambiente de testagem 
 

Teste  Desempenho 

Ambiente 
Silencioso 

(N) 

% 
Ambiente 
Ruidoso  

(N) 

% 

p-valor 

Normal 15,00 21,42 14,00 20,00 

Alterado 55,00 78,57 56,00 80,00 
Nomeação 
TPF3 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,83 

Normal 15,00 21,42 11,00 15,71 

Alterado 55,00 78,57 59,00 84,28 
Símbolos 
TPF3 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,38 

Normal 20,00 28,57 18,00 25,71 

Alterado 50,00 71,42 52,00 74,28 
Nomeação 
TPF4 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,70 

Normal 20,00 28,57 17,00 24,28 

Alterado 50,00 71,42 53,00 75,71 
Símbolos 
TPF4 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,56 

                                                                                                                        Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão de frequência com quatro sons 
 
Tabela 22 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de duração – símbolos e nomeação e ambiente de testagem 
 
   

Teste  Desempenho 

Ambiente 
Silencioso 

(N) 

% 
Ambiente 
Ruidoso  

(N) 

% 

p-valor 

Normal 39,00 55,71 23,00 32,85 

Alterado 31,00 44,28 47,00 67,14 
Nomeação 
TPD3 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,00* 

Normal 44,00 62,85 30,00 42,85 

Alterado 26,00 37,14 40,00 57,14 
Símbolos 
TPD3 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,01* 

Normal 45,00 64,28 39,00 55,71 

Alterado 25,00 35,71 31,00 44,28 
Nomeação 
TPD4 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,30 

Normal 47,00 67,14 41,00 58,57 

Alterado 23,00 32,85 29,00 41,42 
Símbolos 
TPD4 Total 70,00 100,00 70,00 100,00 0,29 

                                                                                                                         Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
N: Número 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Tabela 23 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de frequência – nomeação em ambiente silencioso e ruidoso e os 
grupos de estudo 
 

  

Desempenho – Nomeação 

 Teste Grupo Normal  (N) % Alterado (N) % Total (N) % p-valor 

G1 12,00 29,26 29,00 70,73 41,00 100,00 
TPF3  
Ambiente 
Silencioso 

G2 3,00 10,34 26,00 89,65 29,00 100,00 
0,05 

G1 12,00 29,26 29,00 70,73 41,00 100,00 
TPF3 
 Ambiente 
Ruidoso 

G2 2,00 6,89 27,00 93,10 29,00 100,00 
0,02* 

G1 14,00 34,14 27,00 65,85 41,00 100,00 
TPF4  
Ambiente 
Silencioso 

G2 6,00 20,68 23,00 79,31 29,00 100,00 
0,22 

G1 14,00 34,14 27,00 65,85 41,00 100,00 
TPF4  
Ambiente 
Ruidoso 

G2 4,00 13,79 25,00 86,20 29,00 100,00 
0,05 

                                                                                                                                                            Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons  
TPF4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 24 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de frequência – símbolos em ambiente silencioso e ruidoso e os 
grupos de estudo 
   

  

Desempenho – Símbolos 

 Teste Grupo Normal (N) % Alterado (N) % Total (N) % p-valor 

G1 13,00 31,7 28,00 68,29 41,00 100,00 
TPF3  
Ambiente 
Silencioso G2 2,00 6,89 27,00 93,1 29,00 

100,00 
0,01* 

G1 8,00 19,51 33,00 80,48 41,00 100,00 
TPF3  
Ambiente 
Ruidoso G2 3,00 10,34 26,00 89,65 29,00 

100,00 
0,29 

G1 14,00 34,41 27,00 65,85 41,00 100,00 
TPF4  
Ambiente 
Silencioso G2 6,00 20,68 23,00 79,31 29,00 

100,00 
0,22 

G1 12,00 29,26 29,00 70,73 41,00 100,00 
TPF4  
Ambiente 
Ruidoso G2 5,00 17,24 24,00 82,75 29,00 

100,00 
0,24 

                                                                                                                                                           Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons  
TPF4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 25 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de duração – nomeação em ambiente silencioso e ruidoso e os grupos 
de estudo 
 

  

 

 

Desempenho – Nomeação 

 Teste Grupo Normal (N) % Alterado (N) % Total (N) % p-valor 

G1 28,00 68,29 13,00 31,70 41,00 100,00 
TPD3  
Ambiente 
Silencioso 

G2 11,00 37,93 18,00 62,06 29,00 100,00 
0,01* 

G1 15,00 36,58 26,00 63,41 41,00 100,00 
TPD3  
Ambiente 
Ruidoso 

G2 8,00 27,58 21,00 72,41 29,00 100,00 
0,43 

G1 30,00 73,17 11,00 26,82 41,00 100,00 
TPD4  
Ambiente 
Silencioso 

G2 15,00 51,72 14,00 48,27 29,00 100,00 
0,06 

G1 25,00 60,97 16,00 39,02 41,00 100,00 
TPD4  
Ambiente 
Ruidoso 

G2 14,00 48,27 15,00 51,72 29,00 100,00 
0,29 

                                                                                                                                                            Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 26 – Distribuição e associação entre a classificação do desempenho no teste 
de padrão tonal de duração – símbolos em ambiente silencioso e ruidoso e os grupos 
de estudo 
 
   

  

 

 

Desempenho – Símbolos 

 Teste Grupo Normal (N) % Alterado (N) % Total (N) % p-valor 

G1 28,00 68,29 13,00 31,70 41,00 100,00 TPD3 
Ambiente 
Silencioso G2 16,00 55,17 13,00 44,82 29,00 100,00 

0,26 

G1 21,00 51,21 20,00 48,78 41,00 100,00 TPD3 
Ambiente 
Ruidoso G2 9,00 31,03 20,00 68,96 29,00 100,00 

0,09 

G1 31,00 75,60 10,00 24,39 41,00 100,00 TPD4 
Ambiente 
Silencioso G2 16,00 55,17 13,00 44,82 29,00 100,00 

0,07 

G1 26,00 63,41 15,00 36,58 41,00 100,00 TPD4 
Ambiente 
Ruidoso G2 15,00 51,72 14,00 48,27 29,00 100,00 

0,32 

                                                                                                                                                            Teste Qui-Quadrado 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 27 – Associação entre o desempenho nos testes de padrão tonal de frequência 
e padrão tonal de duração – marcação com símbolos e nomeação no ambiente 
silencioso e ruidoso e a variável sexo 
 

Variáveis P-valor 

TPF3 Símbolos ambiente silencioso 0,89 

TPF3 Nomeação ambiente silencioso 0,12 

TPF4 Símbolos ambiente silencioso 0,05 

TPF4 Nomeação ambiente silencioso 0,06 

TPD3 Símbolos ambiente silencioso 0,03* 

TPD3 Nomeação ambiente silencioso 0,82 

TPD4 Símbolos ambiente silencioso 0,10 

TPD4 Nomeação ambiente silencioso 0,04* 

TPF3 Símbolos ambiente Ruidoso 0,62 

TPF3 Nomeação ambiente Ruidoso 0,42 

TPF4 Símbolos ambiente Ruidoso 0,41 

TPF4 Nomeação ambiente Ruidoso 0,09 

TPD3 Símbolos ambiente ruidoso 0,49 

TPD3 Nomeação  ambiente ruidoso 0,73 

TPD4 Simbolos ambiente ruidoso 0,23 

TPD4 Nomeação ambiente ruidoso 0,87 

                                                                                                                     Teste de Mann - Whitney 

 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Figura 12 – Gráfico representativo da associação entre a variável sexo e desempenho 
no Teste de padrão tonal de frequência – símbolos e nomeação em ambiente 
silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
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Figura 13: Gráfico representativo da associação entre a variável sexo e desempenho 
no Teste de padrão tonal de frequência – símbolos e nomeação em ambiente 
silencioso e ruidoso – por grupo 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 14 – Gráfico representativo da associação entre a variável sexo e o 
desempenho no teste de padrão tonal de duração – símbolos e nomeação em 
ambiente silencioso e ruidoso 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Figura 15: Gráfico representativo da associação entre a variável sexo e o desempenho 
no teste de padrão tonal de duração – símbolos e nomeação em ambiente silencioso e 
ruidoso – por grupo 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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4.5 Parte V - Associação entre formulário de percepção da interferência 

do ruído no ambiente escolar e testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração 

 

 

4.5.1 Questão 1 – Elementos que mais interferem durante uma atividade 
em sala de aula 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 16: Gráfico representativo da associação entre o TPF3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 17: Gráfico representativo da associação entre o TPF3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 28: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 1 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
G1                                                                           
Questão 1 - Baixa iluminação                                          
Questão 1 - Excesso de poeira   
Ambiente ruidoso                         

1,79 0,15 11,43 0,00* 

Questão1 - Excesso de Poeira -0,09 0,19 -0,47 0,63 

Questão1 - Falta de Ventilação -0,37 0,18 -1,99 0,04* 

Questão1 - Mobiliario Inadequado -0,62 0,17 -3,51 0,00* 

Questão1 - Ruido elevado -0,40 0,15 -2,64 0,01* 

Questão1 – Temperatura -0,45 0,18 -2,40 0,02* 

Tipo de marcação (símbolos/nomeação) -0,06 0,06 0,96 0,33 

Grupo de estudo – G2 -0,29 0,06 -4,57 0,00* 

Ambiente de testagem – silencioso 0,13 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 18: Gráfico representativo da associação entre o TPF4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 
Figura 19: Gráfico representativo da associação entre o TPF4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
Legenda: 
 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 29: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 1 

 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
G1                                                                           
Baixa iluminação                                          
Excesso de poeira                           

1,90 0,15 12,37 0,00* 

Questão1 - Excesso de Poeira -0,01 0,18 -0,01 0,98 

Questão1 - Falta de Ventilação -0,48 0,18 -2,62 0,00* 

Questão1 - Mobiliario Inadequado -0,81 0,18 -4,51 0,00* 

Questão1 - Ruido elevado -0,47 0,15 -3,2 0,00* 

Questão1 – Temperatura -0,57 0,18 -3,1 0,00* 

Tipo de marcação (símbolos ou nomeação) 0,04 0,06 0,65 0,52 

Grupos de estudo - G2 -0,41 0,06 -6,11 0,00* 

Ambiente de testagem 0,04 0,06 0,77 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 
 
 
Figura 20: Gráfico representativo da associação entre o TPD3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 21: Gráfico representativo da associação entre o TPD3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
Tabela 30: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 1 
 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
G1                                                                                
Ambiente ruidoso                       

1,88 0,15 13,22 0,00* 

Questão1 - Excesso de Poeira 0,28 0,18 1,68 0,09 

Questão1 - Falta de Ventilação 0,16 0,18 1,01 0,31 

Questão1 - Mobiliario Inadequado 0,17 0,18 1,13 0,25 

Questão1 - Ruido elevado 0,2 0,15 1,48 0,13 

Questão1 – Temperatura 0,2 0,18 1,29 0,19 

Tipo de marcação (símbolos ou nomeação) -0,01 0,06 -0,29 0,77 

Grupos de estudo - G2 -0,08 0,06 -2,04 0,04* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,11 0,06 2,77 0,01* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 22: Gráfico representativo da associação entre o TPD4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 
 
Figura 23: Gráfico representativo da associação entre o TPD4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 31: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 1 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
G1                                                                                              

1,94 0,13 14,05 0,00* 

Questão1 - Excesso de Poeira 0,31 0,16 1,92 0,05 

Questão1 - Falta de Ventilação 0,1 0,15 0,66 0,55 

Questão1 - Mobiliario Inadequado 0,06 0,14 0,42 0,67 

Questão1 - Ruido elevado 0,14 0,13 1,02 0,30* 

Questão1 – Temperatura 0,1 0,15 0,64 0,51 

Tipo de marcação (símbolos ou nomeação) 0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupos de estudo - G2 -0,11 0,04 -2,52 0,01* 

Ambiente de testagem 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 32: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 3 5 21 3 33 TPF 3 

Normal 1 1 0 1 4 1 8 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 19 1 26 TPF 3  

Normal 0 0 0 0 3 0 3 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 33: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso 

de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 3 5 18 3 29 TPF3 

Normal 1 2 0 1 7 1 12 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 20 1 27 TPF3 

Normal 0 0 0 0 2 0 2 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 34: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 2 5 17 3 28 TPF3  

Normal 1 1 1 1 8 1 13 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 20 1 27 TPF3  

Normal 0 0 0 0 2 0 2 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
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Tabela 35: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 
(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 2 5 19 2 29 TPF3  

Normal 1 1 1 1 6 2 12 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 19 1 26 TPF3  

Normal 0 0 0 0 3 0 3 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
 
Tabela 36: Associação entre questão 1 e desempenho no TPF3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente 
Tipo de 

marcação 
Grupos 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) 
p-valor 

G1 3,44 0,71 
Silencioso Símbolos 

G2 4,55 1,00 

G1 5,70 0,25 
Ruidoso Símbolos 

G2 3,31 1,00 

G1 4,87 0,40 
Silencioso Nomeação 

G2 3,31 1,00 

G1 7,26 0,13 
Ruidoso Nomeação 

G2 4,55 1,00 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 37: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 2 5 18 3 29 TPF4 

Normal 1 1 1 1 7 1 12 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 2 2 18 1 24 TPF4 

Normal 0 1 0 0 4 0 5 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 38: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 2 5 17 3 27 TPF4 

Normal 1 2 1 1 8 1 14 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 18 1 25 TPF4 

Normal 0 0 0 0 4 0 4 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
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Tabela 39: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 1 5 17 3 27 TPF4 

Normal 1 1 2 1 8 1 14 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 2 2 17 1 23 TPF4 

Normal 0 1 0 0 5 0 6 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
 
 
Tabela 40: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 1 5 17 3 27 TPF4 

Normal 1 1 2 1 8 1 14 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 2 2 17 1 23 TPF4 

Normal 0 1 0 0 5 0 6 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 41: Associação entre questão 1 e desempenho no TPF4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupos 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 4,64 0,47 

Silencioso Símbolos G2 4,55 0,57 

G1 3,37 0,64 

Ruidoso Símbolos G2 5,01 0,54 

G1 4,64 0,46 

Silencioso Nomeação G2 4,55 0,56 

G1 6,03 0,25 

Ruidoso Nomeação G2 2,70 1,00 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
Tabela 42: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 1 1 4 11 2 20 TPD3 

Normal 0 1 2 2 14 2 21 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 13 1 20 TPD3 

Normal 0 0 0 0 9 0 9 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 43: Distribuição do desempenho no TDF3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 0 2 4 17 2 26 TPD3 

Normal 0 2 1 2 8 2 15 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 1 2 2 15 0 21 TPD3 

Normal 0 0 0 0 7 1 8 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
 
 
 
Tabela 44: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 1 1 3 7 1 13 TPD3 

Normal 1 1 2 3 18 3 28 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 1 1 10 0 13 TPD3 

Normal 0 1 1 1 12 1 16 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
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Tabela 45: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 0 1 1 10 0 13 TPD3 

Normal 0 2 2 5 15 4 28 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 2 1 13 1 18 TPD3 

Normal 0 1 0 1 9 0 11 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
 
 
Tabela 46: Associação entre questão 1 e desempenho no TPD3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupos 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 2,65 0,85 

Silencioso Símbolos G2 3,22 0,96 

G1 2,71 0,87 

Ruidoso Símbolos G2 3,41 0,80 

G1 0,54 0,33 

Silencioso Nomeação G2 4,03 0,75 

G1 4,40 0,51 

Ruidoso Nomeação G2 4,21 0,70 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 47: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 2 2 10 1 15 TPD4 

Normal 1 2 1 4 15 3 26 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 2 1 10 0 14 TPD4 

Normal 0 1 0 1 12 1 15 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
 
 
 
Tabela 48: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 1 3 10 2 16 TPD4 

Normal 1 2 2 3 15 2 25 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 1 1 11 1 15 TPD4 

Normal 0 1 1 1 11 0 14 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
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Tabela 49: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 1 1 7 1 10 TPD4 

Normal 1 2 2 5 18 3 31 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 1 1 10 0 13 TPD4 

Normal 0 1 1 1 12 1 16 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
 
 
 
Tabela 50: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 1 
 

Questão1 

 

Baixa 

Iluminação 

(N) 

Excesso de 

poeira 

(N) 

Falta de 

ventilação 

(N) 

Mobiliário 

Inadequado 

(N) 

Ruido 

elevado 

(N) 

Temperatura 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 0 1 3 6 1 11 TPD4 

Normal 1 2 2 3 19 3 30 

G1 

Total 1 2 3 6 25 4 41 

Alterado 1 0 0 1 12 0 14 TPD4 

Normal 0 1 2 1 10 1 15 

G2 

Total 1 1 2 2 22 1 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 51: Associação entre questão 1 e desempenho no TPD4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 1,74 1,00 

Silencioso Símbolos G2 3,22 0,96 

G1 3,00 0,84 

Ruidoso Símbolos G2 4,82 0,58 

G1 3,10 0,76 

Silencioso Nomeação G2 4,86 0,58 

G1 2,49 0,93 

Ruidoso Nomeação G2 3,26 1,00 

 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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4.5.2 Questão 2 – Local da escola em que os níveis sonoros são mais 
intensos 
 
 
 

 
Figura 24: Gráfico representativo da associação entre o TPF3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 25: Gráfico representativo da associação entre o TPF3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
Tabela 52: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 2 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
Questão 2 - Quadra de esportes                           
Questão 2 - Sala de aula                                                                                

1,05 0,15 6,67 0,00* 

Questão2 - Patio da escola 0,39 0,15 2,51 0,00* 

Questão2 - Quadra de esportes 0,3 0,17 1,74 0,08 

Questão2 - Sala de aula 0,24 0,15 1,55 0,12 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,05 0,06 0,96 0,33 

Grupos de estudo - G1 e G2 -0,25 0,06 -3,94 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,12 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 26: Gráfico representativo da associação entre o TPF4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
Figura 27: Gráfico representativo da associação entre o TPF4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 53: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 2 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
Questão 2 - Fora da escola                                                                                             

0,57 0,20 2,75 0,01* 

Questão2 - Patio da escola 0,90 0,20 4,40 0,00* 

Questão2 - Quadra de esportes 1,11 0,21 5,15 0,00* 

Questão2 - Sala de aula 0,77 0,21 3,74 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,52 

Grupos de estudo - G1 e G2 -0,36 0,06 -5,54 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,47 0,06 0,76 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 
Figura 28: Gráfico representativo da associação entre o TPD3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 29: Gráfico representativo da associação entre o TPD3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 54: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 2 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                               
Questão 2 - Fora da escola                               
Questão 2 - Sala de aula                                 
Ambiente ruidoso                                                                                           

1,85 0,10 17,57 0,00* 

Questão2 - Patio da escola 0,25 0,10 2,47 0,01* 

Questão2 - Quadra de esportes 0,36 0,11 3,14 0,00* 

Questão2 - Sala de aula 0,17 0,10 1,61 0,11 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 -0,30 0,76 

Grupos de estudo - G1 e G2 -0,08 0,04 -1,89 0,06 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,12 0,04 2,76 0,00* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 30: Gráfico representativo da associação entre o TPD4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
Figura 31: Gráfico representativo da associação entre o TPD4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
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Tabela 55: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 2 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
G1                                                                 
Questão 2 - Fora da escola                                                                                                          

1,81 0,11 16,82 0,00* 

Questão2 - Patio da escola 0,29 0,10 2,75 0,01* 

Questão2 - Quadra de esportes 0,37 0,11 3,13 0,00* 

Questão2 - Sala de aula 0,22 0,10 2,11 0,03* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo - G2 -0,09 0,04 -2,28 0,02* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 56: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 18 4 9 33 TPF 3  

Normal 0 5 0 3 8 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 10 4 10 26 TPF 3  

Normal 0 2 0 1 3 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
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Tabela 57: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 16 3 8 29 TPF3  

Normal 0 7 1 4 12 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 11 3 11 27 TPF3  

Normal 0 1 1 0 2 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: número 
 
Tabela 58: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 3 9 28 TPF3  

Normal 0 9 1 3 13 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 10 4 11 27 TPF3  

Normal 0 2 0 0 2 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 59: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
  

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 3 10 29 TPF3  

Normal 0 9 1 2 12 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 9 4 11 26 TPF3  

Normal 0 3 0 0 3 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 60: Associação entre questão 2 e desempenho no TPF3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação 

Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 1,48 0,75 
Silencioso Símbolos 

G2 2,76 0,67 

G1 1,16 0,82 
Ruidoso Símbolos 

G2 1,25 1,00 

G1 2,42 0,53 
Silencioso Nomeação 

G2 3,64 0,32 

G1 0,80 1,00 
Ruidoso Nomeação 

G2 3,39 0,37 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 61: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 16 3 8 29 TPF4  

Normal 0 7 1 4 12 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 10 2 10 24 TPF4  

Normal 0 2 2 1 5 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 62: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 3 8 27 TPF4  

Normal 0 9 1 4 14 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 12 2 9 25 TPF4  

Normal 0 0 2 2 4 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 63: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 13 3 9 27 TPF4  

Normal 0 10 1 3 14 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 8 3 10 23 TPF4  

Normal 0 4 1 1 6 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 64: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 13 3 9 27 TPF4  

Normal 0 10 1 3 14 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 8 3 10 23 TPF4  

Normal 0 4 1 1 6 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 65: Associação entre questão 2 e desempenho no TPF4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupos 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 2,09 0,58 

Silencioso Símbolos G2 2,47 0,56 

G1 0,80 1,00 

Ruidoso Símbolos G2 3,34 0,29 

G1 2,09 0,58 

Silencioso Nomeação G2 2,47 0,56 

G1 1,14 0,95 

Ruidoso Nomeação G2 5,82 0,07 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 66: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 8 1 9 20 TPD3  

Normal 0 15 3 3 21 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 8 2 8 20 TPD3  

Normal 0 4 2 3 9 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 67: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
  

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 1 9 26 TPD3  

Normal 0 9 3 3 15 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 7 3 9 21 TPD3  

Normal 0 5 1 2 8 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 68: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 5 1 6 13 TPD3  

Normal 1 18 3 6 28 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 1 5 0 7 13 TPD3  

Normal 1 7 4 4 16 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 69: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 5 1 5 13 TPD3  

Normal 0 18 3 7 28 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 6 2 8 18 TPD3  

Normal 0 6 2 3 11 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 70: Associação entre questão 2 e desempenho no TPD3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 3,61 0,28 

Silencioso Símbolos G2 4,81 0,18 

G1 7,53     0,03* 

Ruidoso Símbolos G2 1,55 0,76 

G1 5,30 0,11 

Silencioso Nomeação G2 2,49 0,55 

G1 3,84 0,26 

Ruidoso Nomeação G2 2,13 0,69 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 71: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 7 1 5 15 TPD4  

Normal 0 16 3 7 26 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 5 1 6 14 TPD4  

Normal 0 7 3 5 15 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 72: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 6 2 6 16 TPD4  

Normal 0 17 2 6 25 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 5 1 7 15 TPD4  

Normal 0 7 3 4 14 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 73: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

  

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 5 0 4 10 TPD4  

Normal 1 18 4 8 31 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 1 4 1 7 13 TPD4  

Normal 1 8 3 4 16 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 74: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 2 
 

Questão 2 

 

Fora da escola 

(N) 

Patio da escola 

(N) 

Quadra de 

esportes 

(N) 

Sala de aula 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 5 1 3 11 TPD 4 nomeação S 

Normal 0 18 3 9 30 

G1 

Total 2 23 4 12 41 

Alterado 2 3 1 8 14 TPD 4 nomeação S 

Normal 0 9 3 3 15 

G2 

Total 2 12 4 11 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 75: Associação entre questão 2 e desempenho no TPD4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 2,60 0,47 

Silencioso Símbolos G2 2,98 0,41 

G1 3,68 0,32 

Ruidoso Símbolos G2 2,99 0,43 

G1 4,77 0,15 

Silencioso Nomeação G2 7,62 0,32 

G1 5,24 0,11 

Ruidoso Nomeação G2 3,66 0,33 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
4.5.3 Questão 4 – Escala visual analógica para quantificação das causas 
mais frequentes de ruído elevado em sala de aula 
 
 
 
Tabela 76: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 4 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
G1                                                                 
Ambiente ruidoso                                                                                                          

1,60 0,11 22,74 0,00* 

Questão 4 - Porta batendo -0,06 0,01 -4,99 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,06 0,06 0,96 0,33 

Grupo de estudo - G2 -0,22 0,06 -3,39 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,13 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

Legenda:  
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 77: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 4 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
G1                                                                                              

1,72 0,07 24,53 0,00* 

Questão 4 - Porta batendo -0,08 0,01 -6,83 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,52 

Grupo de estudo - G2 -0,30 0,06 -4,48 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,05 0,06 0,76 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 78: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 4 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Ambiente ruidoso                                                                                                                                 

2,30 0,06 38,20 0,00* 

Questão 4 - cadeiras e mesas arrastando -0,04 0,01 -5,12 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 -0,29 0,76 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,08 0,04 -1,85 0,06 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,12 0,04 2,76 0,01* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 79: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 4 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                                                                                                           

2,30 0,06 37,80 0,00* 

Questão 4 - cadeiras e mesas arrastando -0,04 0,01 -4,87 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo - G2 -0,10 0,04 -2,26 0,02* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 80: Associação entre TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4 (símbolos e nomeação), no 
ambiente silencioso e ruidoso segundo o grupo de estudo (G1 e G2) e todos os itens 
da questão 4  
 

    
Pessoas 

conversando 

Cadeiras e 
mesas 

arrastando Porta batendo Buzinas Sirene da escola 

  
G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

correlação -0,28 -0,01 -,518** -0,06 -,446** -0,24 -0,18 -0,15 -0,28 0,14 

p-valor 0,08 0,97 0,00* 0,75 0,00* 0,22 0,25 0,43 0,08 0,46 

TPF3 
simbolos 
silencioso 

           

correlação -0,2 -0,04 -0,27 -0,18 -0,24 -,413* -0,19 -0,36 -0,06 -0,33 

p-valor 0,22 0,85 0,09 0,35 0,14 0,02* 0,23 0,06 0,72 0,08 

TPF3 
nomeação 
silencioso 

           

correlação -0,27 -0,31 -,424** -0,24 -,369* -,431* -0,24 -,441* -0,15 -,408* 

p-valor 0,09 0,1 0,00* 0,22 0,01* 0,02* 0,13 0,01* 0,34 0,02* 

TPF4 
simbolos 
silencioso 

           

correlação -0,05 0 -0,26 -0,17 -0,29 -0,34 -0,13 -,371* -0,14 -0,26 

p-valor 0,74 1 0,1 0,39 0,07 0,07 0,41 0,04* 0,38 0,17 

TPF4 
nomeação 
silencioso 

           

correlação -0,04 -0,11 -,387* -,391* -0,29 -0,3 -0,31 -0,1 -,379* -0,12 

p-valor 0,78 0,58 0,01* 0,03* 0,07 0,11 0,05 0,61 0,01* 0,54 

TPD3 
simbolos 
silencioso 

           

correlação -0,03 -0,2 -0,27 -0,1 -0,09 -0,31 0,01 -0,15 -0,08 -0,22 

p-valor 0,86 0,29 0,09 0,6 0,58 0,1 0,98 0,44 0,62 0,26 

TPD3 
nomeação 
silencioso 

 
                

 
 

 

 
 
 
 

 

         

Continua.. 
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... Continuação 

correlação -0,3 -0,12 -,409** -,523** -,351* -,481** 0,01 -0,25 -,316* -0,35 

p-valor 0,05 0,55 0,00* 0,00* 0,02* 0,00* 0,96 0,19 0,04* 0,06 

TPD4 
simbolos 
ruidoso 

           

correlação -0,25 -0,2 -,473** -0,24 -0,29 -,367* -0,3 -0,21 -,360* -0,19 

p-valor 0,12 0,31 0,00* 0,22 0,07 0,05* 0,06 0,28 0,02* 0,33 

TPD4 
nomeação 
silencioso 

           

correlacão -0,21 0,24 -0,22 -0,1 -0,12 -0,12 0,02 -0,22 -0,02 -0,34 

p-valor 0,19 0,22 0,17 0,6 0,45 0,52 0,91 0,26 0,89 0,07 

TPF3 
simbolos 
Ruidoso 

           

correlação -0,1 -0,18 -0,02 -,398* -0,07 -,466* 0,1 0,03 -0,08 -0,37 

p-valor 0,55 0,34 0,89 0,03* 0,68 0,01* 0,54 0,9 0,63 0,05 

TPF3 
nomeação 
Ruidoso 

           

correlação -0,2 -0,07 -0,24 -0,22 -0,17 -0,34 -0,12 -0,15 0,01 -,446* 

p-valor 0,2 0,74 0,14 0,26 0,29 0,07 0,45 0,45 0,94 0,01* 

TPF4 
simbolos 
Ruidoso 

           

correlação -0,09 0 -0,22 -,419* -0,19 -0,34 -0,05 -0,25 -0,13 -,377* 

p-valor 0,57 0,99 0,16 0,02* 0,23 0,07 0,74 0,18 0,42 0,04* 

TPF4 
Nomeação 
Ruidoso 

           

correlação -0,11 -,368* -0,3 -,460* -0,29 -,720** -0,21 0,02 -0,23 -0,35 

p-valor 0,51 0,049* 0,05 0,01* 0,07 0,00* 0,18 0,92 0,14 0,06 

TPD3 
simbolos 
Ruidoso 

           

correlação -0,04 -0,2 -0,21 -0,29 0 -,575** -0,15 -0,01 -0,09 -,432* 

p-valor 0,79 0,31 0,2 0,13 0,99 0,00* 0,36 0,96 0,59 0,01* 

TPD3 
nomeação 
ruidoso 

           

correlação -0,13 -0,1 -0,21 -,399* -0,08 -,493** -0,13 -0,02 -0,09 -,400* 

p-valor 0,44 0,62 0,18 0,03* 0,61 0,00* 0,43 0,93 0,59 0,03* 

TPD4 
simbolos 
Ruidoso 

           

correlação -0,12 -0,34 -0,24 -0,31 -0,09 -,539** 0,04 0,1 -0,08 -,400* 

p-valor 0,47 0,07 0,14 0,1 0,58 0,00* 0,79 0,6 0,64 0,03* 

TPD4 
nomeação 
ruidoso 

                     

                                                                                                                                                              Teste de Spearmen 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 32: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPF3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 4 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 33: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPF4 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 4 
 
Legenda: 
 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência de quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 34: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPD3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 4 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração de três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 35: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPD4 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 4 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração de quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 81: Associação entre o desempenho nos testes TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4 
(símbolos e nomeação), no ambiente silencioso e ruidoso segundo o grupo de estudo 
(G1 e G2) e todos os itens da questão 4 
 

Questão 4 
Pessoas 

conversando 

Cadeiras e 
mesas 

arrastando Porta batendo Buzinas Sirene da escola 

Grupo G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

U 137,50 70,00 141,00 90,00 143,00 79,50 169,00 45,00 82,00 180,50 TPF3 símbolos 
Silencioso p-valor 0,15 0,15 0,18 0,59 0,20 0,31 0,57 0,01* 0,37 0,81 

U 117,50 28,50 99,50 39,00 109,00 26,00 111,00 26,00 32,00 126,50 TPF3 nomeação 
Silencioso p-valor 0,15 0,44 0,05 1,00 0,10 0,35 0,10 0,35 0,61 0,25 

U 146,00 42,00 146,50 20,50 150,50 20,00 104,00 31,00 13,00 156,50 TPF4 símbolos 
Silencioso p-valor 0,17 0,60 0,19 0,06 0,22 0,05 0,01* 0,23 0,01* 0,29 

U 112,00 57,50 119,50 58,50 123,00 52,00 110,50 52,50 37,50 139,50 TPF4 nomeação 
Silencioso p-valor 0,02* 0,88 0,03* 0,93 0,05 0,64 0,02 0,66 0,19 0,13 

U 102,00 88,00 159,50 86,00 161,00 95,50 128,50 95,00 97,50 163,00 TPD3 símbolos 
Silencioso p-valor 0,06 0,45 0,87 0,40 0,91 0,67 0,26 0,66 0,74 0,95 

U 126,00 92,50 180,00 85,00 183,00 66,50 151,00 65,50 91,50 163,50 TPD3 nomeação 
Silencioso p-valor 0,06 0,61 0,68 0,40 0,74 0,10 0,21 0,09 0,58 0,39 

U 85,50 100,50 103,00 90,00 99,50 74,00 72,00 75,50 91,00 87,00 TPD4 símbolos 
Silencioso p-valor 0,46 0,95 0,94 0,59 0,84 0,21 0,20 0,24 0,62 0,50 

U 86,50 89,00 122,50 78,50 103,50 45,50 128,50 85,00 81,50 109,50 TPD4 nomeação 
Silencioso p-valor 0,13 0,56 0,75 0,29 0,34 0,01* 0,90 0,45 0,36 0,45 

U 119,00 10,50 84,50 2,00 110,00 10,00 131,50 25,50 8,50 125,50 TPF3 símbolos 
Ruidoso p-valor 0,42 0,15 0,06 0,03* 0,28 0,14 0,68 0,90 0,11 0,56 

U 90,00 18,00 66,00 21,00 101,00 18,00 146,00 38,50 14,00 134,00 TPF3 nomeação 
Ruidoso p-valor 0,02* 0,12 0,00* 0,19 0,06 0,13 0,56 0,97 0,07 0,36 

U 101,00 34,00 117,50 39,00 113,00 36,50 104,00 38,50 27,50 165,00 TPF4 símbolos 
Ruidoso p-valor 0,02* 0,30 0,07 0,48 0,05 0,39 0,02* 0,46 0,15 0,63 

U 101,00 34,00 117,50 39,00 113,00 36,50 104,00 38,50 27,50 165,00 TPF4 nomeação 
Ruidoso p-valor 0,02* 0,30 0,07 0,48 0,05 0,39 0,02* 0,46 0,15 0,63 

U 82,00 10,50 102,00 36,00 100,00 24,00 163,00 27,50 34,50 156,50 TPD3 símbolos 
Ruidoso p-valor 0,00* 0,03* 0,01* 0,83 0,00* 0,28 0,37 0,41 0,75 0,29 

U 159,00 64,00 164,00 77,00 152,00 80,50 182,00 66,50 63,50 153,50 TPD3 nomeação 
Ruidoso p-valor 0,17 0,21 0,23 0,54 0,13 0,65 0,45 0,26 0,21 0,14 

U 142,50 75,00 173,50 46,50 144,50 53,50 188,00 54,50 71,00 183,00 TPD4 símbolos 
Ruidoso p-valor 0,12 0,92 0,48 0,12 0,13 0,22 0,74 0,25 0,76 0,65 

U 129,00 71,00 118,50 84,00 145,50 68,00 141,00 75,50 84,50 158,00 TPD4 nomeação 
Ruidoso p-valor 0,28 0,20 0,17 0,50 0,56 0,16 0,46 0,29 0,51 0,84 

                                                                                                                                                                              Teste de Mann-Whitney 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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4.5.4 Questão 5 – Situações que o ruído ocasiona maior incômodo 
 
 
 

 
Figura 36: Gráfico representativo da associação entre o TPF3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 37: Gráfico representativo da associação entre o TPF3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
Tabela 82: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 5 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                          
Ambiente ruidoso                                                                                                                         

1,33 0,15 8,57 0,00* 

Durante explicação do Professor 0,03 0,03 0,15 0,81 

Durante leitura de texto voz alta 0,08 0,08 0,17 0,63 

Durante realização da prova 0,09 0,08 0,16 0,56 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,06 0,06 0,96 0,33 

Grupo de estudo - G2 -0,27 0,06 -4,26 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,13 0,06 2,16 0,03* 
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Figura 38: Gráfico representativo da associação entre o TPF4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
  
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
Figura 39: Gráfico representativo da associação entre o TPF4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
Legenda:  
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 83: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 5 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                          
Durante a explicação do professor                     
Durante a leitura de um texto em voz alta            
Durante uma atividade de produção de texto                                                                                                           

1,01 0,18 5,45 0,00* 

Durante explicação do Professor 0,35 0,18 1,91 0,06 

Durante leitura de texto voz alta 0,37 0,2 1,79 0,07 

Durante realização da prova 0,57 0,18 3,04 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,51 

Grupo de estudo - G2 -0,37 0,06 -5,55 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,04 0,06 0,77 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
 
Figura 40: Gráfico representativo da associação entre o TPD3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 41: Gráfico representativo da associação entre o TPD3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 84: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 5 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                          
Durante a explicação do professor                     
Durante a realização de uma prova                     
Durante uma atividade de produção de texto       
Ambiente ruidoso                                                                                            

2,05 0,11 19,14 0,00* 

Durante explicação do Professor 0,03 0,02 0,27 0,78 

Durante leitura de texto voz alta -0,26 0,13 -2,03 0,04* 

Durante realização da prova 0,09 0,11 0,84 0,40 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 0,77 0,77 

Grupo de estudo - G2 -0,09 0,04 0,03 0,03* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,12 0,04 0,01 0,01* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 42: Gráfico representativo da associação entre o TPD4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
Figura 43: Gráfico representativo da associação entre o TPD4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 85: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 5 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                          
Durante a explicação do professor                     
Durante a realização de uma prova                     
Durante uma atividade de produção de texto                                               

2,11 0,10 20,13 0,00* 

Durante explicação do Professor -0,03 0,1 -0,35 0,72 

Durante leitura de texto voz alta -0,29 0,13 -2,27 0,02* 

Durante realização da prova 0,02 0,1 0,23 0,81 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo - G2 -0,11 0,04 -2,48 0,01* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 86: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 17 3 11 33 TPF3  

Normal 0 5 1 2 8 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 18 2 5 26 TPF3  

Normal 0 1 0 2 3 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 87: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 15 3 9 29 TPF3  

Normal 0 7 1 4 12 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 19 2 5 27 TPF3  

Normal 0 0 0 2 2 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 88: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 2 10 28 TPF3  

Normal 0 8 2 3 13 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 18 2 6 27 TPF3  

Normal 0 1 0 1 2 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 89: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 15 2 10 29 TPF3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 7 2 3 12 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 18 2 5 26 TPF3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 1 0 2 3 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 90: Associação entre questão 5 e desempenho no TPF3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 1,99 0,58 

Silencioso Símbolos G2 2,73 0,58 

G1 0,93 0,91 

Ruidoso Símbolos G2 3,83 0,40 

G1 1,79 0,70 

Silencioso Nomeação G2 3,83 0,40 

G1 0,76 1,00 

Ruidoso Nomeação G2 6,43 0,15 

 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 91: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 16 2 9 29 TPF4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 0 6 2 4 12 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 17 2 4 24 TPF4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 0 2 0 3 5 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
Tabela 92: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 3 8 27 TPF4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 0 8 1 5 14 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 17 2 5 25 TPF4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 0 2 0 2 4 

G2 

Total  1 19 2 7 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 93: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 2 9 27 TPF4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 0 8 2 4 14 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 16 2 4 23 TPF4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 0 3 0 3 6 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 94: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 2 9 27 TPF4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 8 2 4 14 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 16 2 4 23 TPF4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 3 0 3 6 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 95: Associação entre questão 5 e desempenho no TPF4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 1,43 0,77 

Silencioso Símbolos G2 2,97 0,45 

G1 1,60 0,74 

Ruidoso Símbolos G2 4,09 0,20 

G1 1,43 0,77 

Silencioso Nomeação G2 2,97 0,41 

G1 1,07 0,90 

Ruidoso Nomeação G2 2,43 0,54 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 

Tabela 96: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 9 3 7 20 TPD3 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 1 13 1 6 21 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 15 2 2 20 TPD3 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 0 4 0 5 9 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 97: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 2 14 4 6 26 TPD3 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 0 8 0 7 15 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 15 2 3 21 TPD3 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 0 4 0 4 8 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 

Tabela 98: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 8 1 4 13 TPD3 Simbolos 

Silencioso 
Normal 2 14 3 9 28 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 8 2 2 13 TPD3 Simbolos 

Silencioso 
Normal 0 11 0 5 16 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 99: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 5 3 5 13 TPD3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 2 17 1 8 28 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 12 2 3 18 TPD3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 7 0 4 11 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
Tabela 100: Associação entre questão 5 e desempenho no TPD3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 0,97 0,94 

Silencioso Símbolos G2 3,97 0,22 

G1 1,97 0,68 

Ruidoso Símbolos G2 6,53 0,06 

G1 4,79 0,17 

Silencioso Nomeação G2 2,56 0,51 

G1 4,35 0,19 

Ruidoso Nomeação G2 4,01 0,25 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 101: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 8 2 5 15 TPD4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 2 14 2 8 26 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 9 2 2 14 TPD4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 0 10 0 5 15 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 102: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 8 2 6 16 TPD4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 2 14 2 7 25 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 12 2 0 15 TPD4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 0 7 0 7 14 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 103: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente  
silencioso quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 0 6 2 2 10 TPD4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 2 16 2 11 31 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 7 2 3 13 TPD4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 0 12 0 4 16 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
Tabela 104: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 5 
 

Questão 5 

 

Durante atividade 

produção texto 

(N) 

Durante 

explicação do 

Professor 

(N) 

Durante leitura de 

texto voz alta 

(N) 

Durante 

realização da 

prova 

(N) 

Total 

(N) 

Alterado 1 6 2 2 11 TPD 4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 1 16 2 11 30 

G1 

Total 2 22 4 13 41 

Alterado 1 10 1 2 14 TPD 4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 0 9 1 5 15 

G2 

Total 1 19 2 7 29 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 105: Associação entre questão 5 e desempenho no TPD4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
4.5.5 Questão 6 – Escala visual analógica para quantificação da 
interferência de algumas situações na atenção em sala de aula 
 
 
Tabela 106: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e itens 
da questão 6 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                          
Ambiente  silencioso                                    
Pessoas conversando nos corredores             
Reforma na escola                                                                                                     

1,67 0,08 21,69 0,00* 

Pessoas conversando no corredor da escola -0,03 0,01 -3,14 0,00* 

Barulho provenientes da quadra de esporte 0,01 0,02 0,58 0,55 

Reforma na escola -0,03 0,01 -3,45 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,06 0,06 0,96 0,33 

Grupo de estudo - G2 -0,24 0,06 -3,67 0,00* 

Ambiente de testagem (ruidoso) 0,13 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 2,74 0,45 

Silencioso Símbolos G2 3,76 0,27 

G1 1,34 0,77 

Ruidoso Símbolos G2 3,80 0,26 

G1 2,97 0,35 

Silencioso Nomeação G2 2,43 0,68 

G1 1,66 0,65 

Ruidoso Nomeação G2 11,11 0,03* 
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Tabela 107: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e itens 
da questão 6 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Grupo G1                                                                                  
Pessoas conversando nos corredores             
Reforma na escola                                                                                                     

1,87 0,07 24,43 0,00* 

Pessoas conversando no corredor da escola -0,05 0,01 -4,18 0,00* 

Barulho provenientes da quadra de esporte 0,01 0,01 0,19 0,84 

Reforma na escola -0,05 0,01 -5,23 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,51 

Grupo de estudo – G2 -0,31 0,06 -4,76 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,05 0,06 0,76 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
 
 
Tabela 108: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e itens 
da questão 6 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                            
Ambiente ruidoso                                                                               
Pessoas conversando nos corredores             
Reforma na escola                                                                                                     

2,28 0,05 41,71 0,00* 

Pessoas conversando no corredor da escola -0,02 0,01 -2,97 0,00* 

Barulho provenientes da quadra de esporte 0,01 0,01 0,86 0,38 

Reforma na escola -0,02 0,01 -3,94 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,02 0,04 -0,30 0,76 

Grupo de estudo – G1 e G2 -0,06 0,04 -1,40 0,16 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,12 0,04 2,76 0,01* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 109: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e itens 
da questão 6 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                                                                                                   
Pessoas conversando nos corredores             
Reforma na escola                                                                     

2,28 0,05 41,71 0,00* 

Pessoas conversando no corredor da escola -0,02 0,01 -3,04 0,00* 

Barulho provenientes da quadra de esporte 0,01 0,01 1,73 0,08 

Reforma na escola -0,02 0,01 -4,65 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo – G1 e G2 -0,08 0,04 -1,82 0,06 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,09 0,04 1,93 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 110: Associação entre TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4 (símbolos e nomeação), no 
ambiente silencioso e ruidoso segundo o grupo de estudo (G1 e G2) e todos os itens 
da questão 6 
 

    
Pessoas conversando 
no corredor da escola 

Barulhos provenientes 
da quadra de esportes Reforma da escola 

   G1 G2 G1 G2 G1 G2 

correlação -,371
*
 -0,18 -,325

*
 0,01 -,386

*
 -0,21 

P-valor 0,01* 0,34 0,03* 0,98 0,01* 0,27 
TPF3 
simbolos 
silencioso        

correlação -,360
*
 -0,23 -,393

*
 0,32 -0,3 -0,03 

P-valor 0,02* 0,23 0,01* 0,09 0,06 0,88 
TPF3 
nomeação 
silencioso        

correlação -,429
**
 -,403

*
 -,321

*
 -0,12 -,384

*
 -0,28 

P-valor 0,00* 0,03* 0,04* 0,54 0,01* 0,14 
TPF4 
simbolos 
silencioso        

correlação -0,23 -0,29 -,317
*
 0,02 -,402

**
 -0,2 

P-valor 0,15 0,13 0,04* 0,93 0,01 0,3 
TPF4 
nomeação 
silencioso        

correlação -0,22 -0,28 -0,24 -0,06 -,362
*
 -,369

*
 

P-valor 0,16 0,15 0,14 0,75 0,02* 0,04* 
TPD3 
simbolos 
silencioso        

correlação -0,17 -0,31 -0,2 -0,1 -0,28 -0,28 TPD3 
nomeação 

P-valor 0,3 0,1 0,22 0,62 0,08 0,14 
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silencioso        

correlação -0,28 -0,33 -0,18 -0,07 -,395
*
 -,523

**
 

P-valor 0,07 0,08 0,26 0,7 0,01* 0,00* 
TPD4 
simbolos 
ruidoso        

correlação -,366
*
 -,536

**
 -0,24 -0,07 -,398

**
 -0,27 

P-valor 0,01* 0,00* 0,12 0,73 0,01* 0,15 
TPD4 
nomeação 
silencioso        

correlação -0,17 0,01 -0,16 0,26 -0,16 -0,26 

P-valor 0,29 0,98 0,33 0,18 0,32 0,18 
TPF3 
simbolos 
Ruidoso        

correlação -0,15 -0,2 -0,06 0,15 -0,17 -0,15 

P-valor 0,37 0,29 0,71 0,43 0,28 0,43 
TPF3 
nomeação 
Ruidoso        

correlação -0,24 -0,12 -0,2 0,22 -0,23 -0,24 

P-valor 0,13 0,54 0,2 0,26 0,16 0,21 
TPF4 
simbolos 
Ruidoso        

correlação -0,24 -0,22 -0,15 0,31 -,457
**
 -0,21 

P-valor 0,14 0,25 0,36 0,1 0,00* 0,27 
TPF4 
Nomeação 
Ruidoso        

correlação -,384
*
 -,574

**
 -,372

*
 -0,16 -,462

**
 -0,24 

P-valor 0,01* 0,00* 0,01* 0,4 0,00* 0,21 
TPD3 
simbolos 
Ruidoso        

correlação -0,17 -,409
*
 -0,12 -0,13 -0,26 -0,25 

P-valor 0,28 0,02* 0,44 0,5 0,1 0,19 
TPD3 
nomeação 
ruidoso        

correlação -0,25 -,430
*
 -0,2 -0,1 -,314

*
 -,471

**
 

P-valor 0,12 0,02* 0,22 0,62 0,04* 0,01* 
TPD4 
simbolos 
Ruidoso        

correlação -0,13 -,436
*
 -0,25 -0,11 -,329

*
 -0,35 

P-valor 0,42 0,01* 0,11 0,56 0,03* 0,06 
TPD4 
nomeação 
ruidoso   

            

                                                                                                                                          Teste de Spearmen 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 44: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPF3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 6 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 45: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPF4 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 6 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 46: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos 
grupos G1 e G2 no TPD3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação 
das respostas e itens da questão 6  
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 47: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPD4 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e itens 
da questão 6 
 
Legenda: 
 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 111: Associação entre o desempenho nos testes TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4 
(símbolos e nomeação), no ambiente silencioso e ruidoso segundo o grupo de estudo 
(G1 e G2) e todos os itens da questão 6 
 

Questão 6 

Pessoas 
conversando no 

corredor da escola 

Barulho 
Proveniente da 

quadra de 
esportes Reforma da escola 

Grupo G1 G2 G1 G2 G1 G2 

U 129,50 45,00 98,50 68,50 95,00 81,50 TPF3 símbolos 
Silencioso P-valor 0,14 0,00* 0,01* 0,11 0,01* 0,30 

U 111,00 27,00 103,00 20,00 109,50 15,00 TPF3 nomeação 
Silencioso P-valor 0,07 1,00 0,04* 0,54 0,06 0,29 

U 110,50 31,00 100,00 37,50 118,50 31,50 TPF4 símbolos 
Silencioso P-valor 0,02* 0,56 0,01* 0,91 0,05 0,59 

U 105,50 53,00 93,50 57,00 96,50 52,50 TPF4 nomeação 
silencioso P-valor 0,02* 0,39 0,00* 0,51 0,01* 0,37 

U 138,50 84,50 133,50 98,50 115,50 65,00 TPD3 símbolos 
Silencioso P-valor 0,22 0,39 0,17 0,81 0,06 0,08 

U 155,50 76,00 141,00 83,50 124,50 70,50 TPD3 nomeação 
Silencioso P-valor 0,45 0,30 0,25 0,48 0,10 0,19 

U 107,50 81,00 134,50 96,00 73,00 41,00 TPD4 símbolos 
Silencioso P-valor 0,15 0,31 0,53 0,72 0,01* 0,00* 

U 117,50 42,00 129,50 84,00 87,50 52,50 TPD4 nomeação 
Silencioso P-valor 0,16 0,00* 0,29 0,35 0,02* 0,02* 

U 120,50 35,00 77,00 37,50 75,50 31,50 TPF3 símbolos 
 Ruidoso  P-valor 0,70 0,77 0,07 0,91 0,06 0,59 

U 144,50 42,00 133,00 84,00 92,50 52,50 TPF3 nomeação 
Ruidoso P-valor 0,39 0,00* 0,24 0,35 0,01* 0,02* 

U 114,00 11,00 85,50 20,50 97,00 18,00 TPF4 símbolos  
Ruidoso P-valor 0,08 0,17 0,01* 0,57 0,02* 0,43 

U 138,50 43,00 140,00 48,50 101,50 50,50 TPF4 nomeação  
Ruidoso P-valor 0,16 0,32 0,17 0,50 0,01* 0,58 

U 107,50 45,00 101,00 25,50 106,00 44,00 TPD3 símbolos  
Ruidoso P-valor 0,00* 0,75 0,00* 0,12 0,00* 0,70 

U 166,50 31,50 182,50 67,50 164,50 83,00 TPD3 nomeação  
Ruidoso P-valor 0,44 0,01 0,73 0,28 0,40 0,74 

U 143,00 19,00 149,00 46,50 117,50 60,00 TPD4 símbolos  
Ruidoso P-valor 0,16 0,00 0,21 0,06 0,03* 0,23 

U 139,50 54,00 104,50 80,50 109,50 55,50 TPD4 nomeação 
Ruidoso P-valor 0,10 0,02* 0,01* 0,28 0,01* 0,02* 

                                                                                                  Teste de Mann-Whitney 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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4.5.6 Questão 7 – classificação do nível de ruído da escola (normal, baixo 
ou alto) 
 
 

 
Figura 48: Gráfico representativo da associação entre o TPF3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 49: Gráfico representativo da associação entre o TPF3 (símbolos e 
nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
Tabela 112: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 7 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                                                                                  
G1                                                                      
Ambiente ruidoso                                              
Questão 7 - normal                                      
Questão 7-  alto                                                                                                 

1,35 0,06 22,36 0,00* 

Baixo  0,18 0,07 2,62 0,01* 

Normal -0,36 0,33 -1,08 0,27 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,06 0,06 -0,96 0,33 

Grupo de estudo - G2 -0,27 0,06 4,21 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,13 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 50: Gráfico representativo da associação entre o TPF4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 

 
Figura 51: Gráfico representativo da associação entre o TPF4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
  
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 113: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 7 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                                                                          
G1                                                                      
Ambiente ruidoso                                              
Questão 7 - normal                                      
Questão 7-  alto                                                                                                 

1,39 0,06 23,05 0,00* 

Baixo  0,18 0,07 2,5 0,01* 

Normal -0,66 0,41 -1,61 0,10 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,52 

Grupo de estudo - G2 -0,36 0,06 -5,55 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,04 0,06 0,77 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 

 
 
Figura 52: Gráfico representativo da associação entre o TPD3, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 53: Gráfico representativo da associação entre o TPD3 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
Tabela 114: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 7 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                                                                      
Ambiente ruidoso                                                                                                                                             

2,07 0,04 49,49 0,00* 

Baixo  0,02 0,05 0,41 0,67 

Normal -0,17 0,19 -0,86 0,38 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 -0,29 0,77 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,08 0,04 -1,93 0,05 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,12 0,04 2,76 0,01* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 
 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 54: Gráfico representativo da associação entre o TPD4, ambiente de testagem 
(silencioso/ruidoso), grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 
Figura 55: Gráfico representativo da associação entre o TPD4 (símbolos e nomeação), 
grupos de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica  
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Tabela 115: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
alternativas da questão 7 
  

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto :                                                                                                                                                            
Ambiente ruidoso                                                                                                                                             

2,07 0,04 49,46 0,00* 

Baixo  -0,01 0,05 -0,08 0,93 

Normal -0,07 0,19 -0,41 0,68 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,1 0,04 -2,38 0,02* 

Ambiente de testagem (silencioso) 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 

Tabela 116: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 27 6  33 TPF 3  

Normal 6 2  8 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 21 4 1 26 TPF 3  

Normal 1 2 0 3 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 117: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 24 5  29 TPF3  

Normal 9 3  12 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 21 5 1 27 TPF3  

Normal 1 1 0 2 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
 
 
Tabela 118: Distribuição do desempenho no TPF3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 25 3  28 TPF3  

Normal 8 5  13 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 21 5 1 27 TPF3  

Normal 1 1 0 2 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 119: Distribuição do desempenho no TPF3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 25 4  29 TPF3  

Normal 8 4  12 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 21 4 1 26 TPF3  

Normal 1 2 0 3 

G2 

Total 22 6 1 29 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

 

 

 
 
 
Tabela 120: Associação entre questão 7 e desempenho no TPF3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação 

Grupo 
Teste Qui-
quadrado 

(χ²) 
p-valor 

G1 4,35 0,04* 

Silencioso Símbolos G2 2,57 0,44 

G1 0,18 0,67 

Ruidoso Símbolos G2 4,37 0,20 

G1 2,07 0,15 

Silencioso Nomeação G2 4,37 0,19 

G1 0,34 0,67 

Ruidoso Nomeação G2 2,54 0,43 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 121: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 24 5  29 TPF4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 9 3  12 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 19 4 1 24 TPF4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 3 2 0 5 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

 

 
 
 
Tabela 122: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 22 5  27 TPF4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 11 3  14 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 18 6 1 25 TPF4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 4 0 0 4 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 123: Distribuição do desempenho no TPF4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 23 4  27 TPF4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 10 4  14 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 18 4 1 23 TPF4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 4 2 0 6 

G2 

Total 22 6 1 29 

 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

 

Tabela 124: Distribuição do desempenho no TPF4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 23 4  27 TPF4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 10 4  14 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 18 4 1 23 TPF4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 4 2 0 6 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 125: Associação entre questão 7 e desempenho no TPF4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 1,11 0,29 

Silencioso Símbolos G2 1,35 0,67 

G1 0,33 0,56 

Ruidoso Símbolos G2 1,97 0,41 

G1 1,11 0,29 

Silencioso Nomeação G2 1,35 0,67 

G1 0,50 0,83 

Ruidoso Nomeação G2 1,43 0,61 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 

 

 
 
Tabela 126: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 17 3  20 TPD3 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 16 5  21 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 15 4 1 20 TPD3 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 7 2 0 9 

G2 

Total 22 6 1 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 127: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 21 5  26 TPD3 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 12 3  15 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 16 4 1 21 TPD3 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 6 2 0 8 

G2 

Total 22 6 1 29 

 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

  

Tabela 128: Distribuição do desempenho no TPD3 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 11 2  13 TPD3 Simbolos 

Silencioso 
Normal 22 6  28 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 10 2 1 13 TPD3 Simbolos 

Silencioso 
Normal 12 4 0 16 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 129: Distribuição do desempenho no TPD3 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 

 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 11 2  13 TPD3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 22 6  28 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 13 4 1 18 TPD3 Nomeação 

Silencioso 
Normal 9 2 0 11 

G2 

Total 22 6 1 29 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
 
 
 
 
Tabela 130: Associação entre questão 7 e desempenho no TPD3 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 0,21 0,65 

Silencioso Símbolos G2 1,49 0,51 

G1 0,51 0,47 

Ruidoso Símbolos G2 0,62 1,00 

G1 0,21 0,65 

Silencioso Nomeação G2 0,77 1,00 

G1 0,04 1,00 

Ruidoso Nomeação G2 0,71 1,00 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 131: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 

 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 13 2  15 TPD4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 20 6  26 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 11 2 1 14 TPD4 Simbolos 

Ruidoso 
Normal 11 4 0 15 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

 

 
 
 
Tabela 132: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente ruidoso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 14 2  16 TPD4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 19 6  25 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 11 3 1 15 TPD4 Nomeação 

Ruidoso 
Normal 11 3 0 14 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 133: Distribuição do desempenho no TPD4 (símbolos) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 

 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 9 1  10 TPD4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 24 7  31 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 10 2 1 13 TPD4 Simbolos 

Silencioso 
Normal 12 4 0 16 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 

 

 
 
 
 
Tabela 134: Distribuição do desempenho no TPD4 (nomeação) no ambiente silencioso 
quanto ao grupo de estudo (G1 e G2) e alternativas da questão 7 
 

Questão 7 

 

Alto 

(N) 

Baixo 

(N) 

Normal 

(N) 
Total 

Alterado 10 1  11 TPD 4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 23 7  30 

G1 

Total 33 8  41 

Alterado 10 3 1 14 TPD 4 Nomeação 

Silencioso 
Normal 12 3 0 15 

G2 

Total 22 6 1 29 

Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
N: Número 
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Tabela 135: Associação entre questão 7 e desempenho no TPD4 segundo o ambiente 
de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de marcação das respostas 
(símbolos/nomeação) e grupos de estudo (G1 e G2) 
 

Ambiente de 
testagem 

Tipo de 
marcação Grupo 

Teste Qui-
quadrado 

(χ²) p-valor 

G1 0,76 0,38 

Silencioso Símbolos G2 1,49 0,50 

G1 0,57 0,45 

Ruidoso Símbolos G2 1,57 0,65 

G1 1,04 0,31 

Silencioso Nomeação G2 1,16 0,82 

G1 0,82 0,36 

Ruidoso Nomeação G2 0,99 1,00 

 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
4.5.7 Questão 8 – Escala visual analógica para quantificação do nível de 
ruído da escola 
 
 
 
 
Tabela 136: Associação do TPF3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e  
questão 8 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto                                                                                      
1,89 0,12 15,22 0,00* 

Questão 8 -0,06 0,01 -4,50 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,06 0,06 0,97 0,33 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,26 0,06 -4,06 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,13 0,06 2,16 0,03* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 137: Associação do TPF4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 8 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto                                                                                                                                          
1,93 0,12 15,34 0,00* 

Questão 8 -0,06 0,01 -4,41 0,00* 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) 0,04 0,06 0,64 0,52 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,36 0,06 -5,49 0,00* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,04 0,06 0,77 0,44 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 138: Associação do TPD3, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e 
questão 8 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto                                                                                                                                                                                  
2,19 0,09 23,33 0,00* 

Questão 8 -0,01 0,01 -1,34 0,17 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,01 0,04 -0,29 0,77 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,08 0,04 -1,97 0,04* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,12 0,04 2,76 0,00* 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Tabela 139: Associação do TPD4, ambiente de testagem (silencioso/ruidoso), tipo de 
marcação das respostas (símbolos e nomeação), grupos de estudo (G1 e G2) e  
questão 8 
 

Variável 
Coeficiente 
estimado 

Erro 
padrão Z p-valor 

Intercepto                                                                                                                                                                                                                                   
2,18 0,09 23,03 0,00* 

Questão 8 -0,01 0,01 -1,21 0,22 

Tipo de marcação - (Simbolos/nomeação) -0,02 0,04 0,46 0,64 

Grupo de estudo - G1 e G2 -0,1 0,04 -2,38 0,02* 

Ambiente de testagem (silencioso/ruidoso) 0,08 0,04 1,94 0,05 

                                                                     Modelo linear com distribuição de erro Poisson 

 
 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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Figura 56: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPF3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e 
questão 8 
 
Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológia 
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Fig
ura 
57: 
Grá
fico 
rep
res
ent
ativ
o 

do 
des
em
pen
ho 

(normal e alterado) dos grupos G1 e G2 no TPF4 segundo o ambiente de testagem, 
tipo de marcação das respostas e questão 8 
 
Legenda: 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológia 
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Figura 58: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPD3 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e 
questão 8 
 
Legenda: 
TPD3: Teste de padrão tonal de duração com três sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológia 
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Figura 59: Gráfico representativo do desempenho (normal e alterado) dos grupos G1 e 
G2 no TPD4 segundo o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas e 
questão 8 
 
Legenda: 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológia 
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Tabela 140: Associação entre o desempenho (normal e alterado) nos testse TPF3, 
TPF4, TPD3 e TPD4 (símbolos e nomeação), no ambiente silencioso e ruidoso 
segundo o grupo de estudo (G1 e G2) e questão 8 
 

Questão 8 

Grupo G1 G2 

U 111,50 217,00 
TPF3 simbolos  Silencioso 

P-valor 0,04 0,00* 

U 128,00 224,00 
TPF3 nomeação Silencioso 

P-valor 0,17 0,00* 

U 133,00 326,00 
TPF4 simbolos Silencioso 

P-valor 0,11 0,01* 

U 147,00 350,50 
TPF4 nomeação Silencioso 

P-valor 0,23 0,04* 

U 149,00 456,50 
TPD3 simbolos Silencioso 

P-valor 0,34 0,14 

U 167,00 547,00 
TPD3 nomeação Silencioso 

P-valor 0,66 0,47 

U 152,00 436,00 
TPD4 simbolos Silencioso 

P-valor 0,92 0,17 

U 141,00 405,50 
TPD4 nomeação Silencioso 

P-valor 0,46 0,04* 

U 85,00 188,00 
TPF3 simbolos Ruidoso 

P-valor 0,11 0,02* 

U 149,50 315,50 
TPF3 nomeação Ruidoso 

P-valor 0,46 0,24 

U 132,00 306,00 
TPF4 simbolos Ruidoso 

P-valor 0,21 0,03* 

U 162,50 451,00 
TPF4 nomeação Ruidoso 

P-valor 0,45 0,81 

U 194,50 522,00 
TPD3 simbolos Ruidoso 

P-valor 0,67 0,33 

U 176,50 522,00 
TPD3 nomeação Ruidoso 

P-valor 0,60 0,81 

U 184,00 500,50 
TPD4 simbolos Ruidoso 

P-valor 0,76 0,24 

U 194,00 538,50 
TPD4 nomeação Ruidoso 

P-valor 0,87 0,41 

                                                                                             Teste de Mann-Whitney 

Legenda: 
TPF3: Teste de padrão tonal de frequência com três sons 
TPF4: Teste de padrão tonal de frequência com quatro sons 
TPD3: Teste de padrão tonal duração com três sons 
TPD4: Teste de padrão tonal de duração com quatro sons 
G1: Grupo sem alteração fonoaudiológica 
G2: Grupo com alteração fonoaudiológica 
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5 DISCUSSÃO 
 
 
 
 

 Nesse capítulo apresentamos a análise dos resultados encontrados  no 

presente estudo confrontando-os com os dados da literatura pesquisada. 

 Para facilitar a compreensão da discussão dos resultados optamos por 

seguir a mesma distribuição do capítulo de resultados, a saber: parte I (Análise 

da caracterização da amostra), parte II (Análise da caracterização do ruído no 

ambiente escolar), parte III (Análise da avaliação subjetiva do ruído no 

ambiente escolar - Formulário de percepção da interferência do ruído no 

ambiente escolar), parte IV (Análise dos testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração no ambiente silencioso e ruidoso) e parte V ( Análise 

da associação entre formulário de percepção da interferência do ruído no 

ambiente escolar e testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de 

duração). 

 

 

5.1 Parte I : Análise da caracterização da amostra 

 

 

 Quanto à caracterização da amostra, observamos que houve 

predominância de estudantes do 8º ano (24,3%), do sexo feminino (60%), e na 

faixa etária de 10 a 15 anos, sendo que 45,8% correspondeu a estudantes na 

faixa etária de 12 a 13 anos (Tabelas 3, 4 e 5).  

 A distribuição da população em grupos segundo desempenho na 

avaliação fonoaudiológica revelou que o grupo 1 (G1) foi composto por 41 

(58,6%) indivíduos e o grupo 2 (G2) por 29 (41,4%) (Tabela 6). O G1 

corresponde ao grupo sem alteração fonoaudiológica que apresentou 

adequação em todas as provas realizadas, a saber: fala, motricidade orofacial, 

linguagem e avaliação simplificada do processamento auditivo. Já o G2 foi 

composto por estudantes que apresentaram inadequação em pelo menos uma 

das provas realizadas (Anexo 9). 
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 A contribuição da Fonoaudiologia nas pesquisas com respeito à 

aprendizagem tem sido fundamental para o desenvolvimento de novas teorias 

e condutas, já que é a ciência que estuda a comunicação humana e seus 

distúrbios, englobando as áreas de audição, linguagem, voz e motricidade 

orofacial. A avaliação e identificação precoce de alterações nessas áreas pode 

minimizar as dificuldades enfretadas pelos escolares, por meio de uma 

terapêutica mais específica e eficaz, evitando e/ou diminuindo a repetência e a 

evasão escolar (Simon, Rossi, 2006). 

 

 

5.2 Parte II: Análise da caracterização do ruído no ambiente escolar 

 

  

 O ruído pode ser definido como qualquer som (Ferreira, 2000), 

caracterizado como complexo e aperiódico (Fernandes, 2002; Menegotto, 

Couto, 2003), que tem a capacidade de reduzir a inteligibilidade de uma 

informação sonora (Filho, Dalcastagnê, 2002). 

 A inteligibilidade de fala é influenciada pelo nível de fala, a reverberação 

e o ruído de fundo (Nábelek, Nábelek, 1999; Gonçalves et al., 2006; Soncini, 

Costa, 2006). 

 Na avaliação do ruído ambiental da escola, constatamos que a quadra 

de esportes foi o local mais ruidoso, com nível de pressão sonora médio de 

83,6 dB(A), e o local menos ruidoso a sala de informática, com 57,2 dB (A). No 

interior das salas de aula avaliadas encontramos níveis sonoros elevados de 

68,1 dB(A), contrapondo com o recomendado pela norma brasileira NBR 

10.152 que estabelece que o ruído em sala de aula pode variar entre 40 dB(A) 

e 50 dB(A) (ABNT, 1987)  (Tabela 7 e Figura 1).  

 Em todos os locais avaliados no ambiente escolar, os níveis de ruído 

encontrados estavam acima do recomendado para conforto acústico. Os 

achados do presente estudo corroboram com as pesquisas que encontraram 

níveis de ruído acima do estabelecido pelas normas nacionais (Hans, 2000; 

Silva et al., 2005; Eniz, Garavelli, 2006; Gonçalves et al., 2006; Libardi et al., 

2006; Jaroszewski et al., 2007; Momensohn-Santos et al., 2008). 
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 Esse é um dado preocupante, visto que o ruído pode causar vários 

efeitos adversos à saúde humana (WHO, 1980; WHO, 1999; Lacerda et al., 

2005; Ribas, Tozi, 2005; Araújo et al., 2007; Gonçalves, Adissi, 2008), 

comprometendo a qualidade de vida de estudantes, professores e funcionários. 

 Os níveis sonoros também mostraram-se  elevados na secretaria com 

69,6 dB(A) e sala dos professores com 70,7 dB(A), mostrando que o ruído está 

presente também na área administrativa da escola (Tabela 7 e Figura 1). 

 Durante o recreio foram realizadas medições na cantina da escola, na 

qual foi possível constatar média de 77,1 dB(A) de nível de pressão sonora 

(Tabela 7 e Figura 1). 

 Realizamos medições na biblioteca e auditório, que estão situados em 

direções opostas quando analisamos a distribuição física de ambos dentro da 

escola. O auditório situa-se próximo a quadra de esportes, um dos locais mais 

ruidosos, segundo as medições realizadas, e com nível de ruído elevado 

correspondente a 70,1dB(A). Já na biblioteca, situada em direção oposta a 

quadra de esportes, foi encontrado 57,7 dB(A) de nível de ruído, um dos 

valores mais baixos da escola (Tabela 7 e Figura 1). 

 Em cada local avaliado foi realizada uma nova medição a cada hora, 

totalizando, ao final, 39 medições. Analisamos a influência da variável horário 

no resultado das medições e não foi encontrada associação com significância 

estatística (p-valor: 0,67). No entanto, verificamos a existência de relação com 

significância estatística quanto à influência do local avaliado nos valores das 

medições encontradas com p-valor de 0,00 (Tabelas 8 e 9). 

Desse modo, verificamos que o ruído esteve elevado durante todo o 

período das medições, com grande variabilidade de uma local avaliado para 

outro dentro da escola. 

  

 

5.3 Parte III: Análise da avaliação subjetiva do ruído no ambiente escolar – 

Formulário de percepção da interferência do ruído no ambiente escolar 
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 Os estudantes responderam a um formulário composto por oito questões 

que teve como eixos temáticos: mapeamento dos locais ruidosos e escala 

visual analógica de quantificação da interferência do ruído, assim como a sua 

percepção e causas (Anexo 3). Realizamos uma análise das respostas do G1 e 

G2 e do total da amostra para cada questão. 

 Na questão 1, os estudantes responderam acerca dos elementos que 

mais lhe pertubavam durante uma atividade em sala de aula. 67,14% dos 

entrevistados afirmaram ser o ruído elevado o fator que mais interfere durante 

a aula, o que corrobora com a literatura pesquisada (Hans, 2000). Quando 

analisamos G1 e G2, observamos que um percentual maior no G2 (75,86%) do 

que no G1 (60,97%) selecionou o ruído como o maior pertubador em sala de 

aula. Desse modo, os indivíduos do grupo com alteração fonoaudiológica são 

os mais expostos à interferência do ruído no ambiente escolar. Entretanto, não 

houve relação com significância estatística entre as respostas de G1 e G2 à 

questão 1 (p-valor: 0,77) (Tabela 10). 

 Quando os estudantes foram questionados sobre o local da escola que 

os níveis sonoros são mais intensos (questão 2), 50% responderam pátio da 

escola e 32,85% a própria sala de aula. Os dados do presente estudo 

corroboram com a literatura pesquisada, na qual estudantes classificaram o 

barulho proveniente do pátio da escola como o mais ruidoso (Libardi et al., 

2006). Dos indivíduos do G1, 56,09% consideraram o pátio da escola como 

mais ruidoso e 29,26% a sala de aula. No G2, 41,37% responderam pátio da 

escola e 37,93% a sala de aula. Esses dados demonstram que indivíduos do 

G2 perceberam o ruído em sala de aula como o mais elevado da escola. No 

entanto, não foi encontrada associação com significância estatística na questão 

2 e quando comparamos as respostas dos dois grupos estudados (p-valor: 0,68) 

(Tabela 11). 

 Nas questões 3 e 4, foram dadas opções com as causas mais 

frequentes de ruído elevado em sala de aula e também uma escala visual 

analógica para quantificação da interferência de cada uma dessas causas na 

atenção em sala de aula (escala de 0 – 10). A maior média das marcações foi 

obtida, em ambos os grupos, para pessoas conversando, sendo em G1 de 7,92 

e em G2 de 7,48, e a menor média para buzinas. Esses achados corroboram 
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com as pesquisas que encontraram o barulho de pessoas conversando como a 

causa de maior interferência em sala de aula (Lundquist et al., 2000; Hans, 

2000; Jaroszewski et al., 2007). O teste de Mann-Whitney mostrou a existência 

de associação com significância estatística entre G1 e G2 apenas para a 

variável buzinas (p-valor: 0,02), o que não foi verificado para as outras causas 

investigadas, a saber: pessoas conversando, arrastar de mesas e cadeiras, 

porta batendo e sirene da escola (Tabela 12). 

 Os estudantes também foram questionados acerca de qual situação o 

ruído incomodava mais em sala de aula (questão 5). Do total da amostra, 

58,57% responderam que durante a explicação do professor sentiam maior 

incômodo com o ruído. Quando analisamos cada grupo separadamente, 

53,65% do G1 e 65,51% do G2 também responderam que o maior incômodo 

com o ruído era durante a explicação do professor. Esse achado é preocupante, 

visto que um ambiente escolar ruidoso pode prejudicar a compreensão da 

mensagem (Henriques et al., 2008) e a capacidade de aprendizagem dos 

estudantes (Walkefield, 2002; Haines et al., 2002; Eniz, 2004; Dreossi, 

Momensohn-Santos, 2005; Nunes, 2005). Não foi observada relação com 

significância estatística entre a questão 5 e a variável grupo (Tabela 13). 

 A questão 6, composta por uma escala visual analógica avaliou a 

percepção da interferência de situações na atenção em sala de aula. Não 

houve achados com significância estatística entre G1 e G2 nos itens pessoas 

conversando pelos corredores da escola, barulho proveniente da quadra de 

esportes e reforma na escola (Tabela 14). 

 A análise da classificação do nível de ruído da escola em alto, baixo e 

normal (questão 7) revelou que na amostra total 78,57% dos escolares 

identificaram o ruído como elevado. 80,48% dos indivíduos do G1 e 75,86% do 

G2 classificaram o ruído como alto. O teste qui-quadrado evidenciou que não 

houve relação com significância estatística entre G1 e G2 e a questão 7 (p-

valor: 0,47) (Tabela 15). 

 Cada indivíduo refere a um mesmo ruído competidor de diferentes 

formas (Dreossi, Momensohn-Santos, 2005). Os estudantes classificaram o 

ruído da escola como elevado, ocasionando grande interferência nas suas 

atividades. Esse resultado foi diferente do encontrado no estudo de Lundquist 
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et al. (2000), no qual os estudantes classificaram o barulho do ambiente 

escolar com grau de  interferência moderada. Essa diferença pode residir, em 

parte, no fato de que na escala do presente estudo só há as opções alto, baixo 

e normal. 

 Além de classificar o ruído da escola, os estudantes também marcaram 

o nível de ruído da escola de 0 a 10 em escala visual analógica (questão 10). 

As médias obtidas nos dois grupos foi semelhante, sendo 8,36 em G1 e 8,65 

em G2 e não foi encontrada associação com significância estatística com p-

valor: 0,35 (Tabela 16). 

 Dessa maneira, os estudantes identificaram o nível de ruído da escola 

como elevado, corroborando com os dados encontrados na avaliação objetiva 

dos níveis de pressão sonora do ambiente escolar e com o estudo de Paz et al. 

(2005)  que revelou que a avaliação subjetiva do ruído pode ser confirmada por 

meio de medições físicas.  

 

 

5.4 Parte IV: Análise dos testes de padrão tonal de frequência e padrão 

tonal de duração no ambiente silencioso e ruidoso 

 

 

 A disfunção do processamento auditivo tem sido frequentemente 

relacionada  a problemas de aprendizagem (Tedesco, 1995; Tedesco, 1997; 

Santos, Schochat, 2003; Neves, Schochat, 2005). Crianças com alteração do 

processamento auditivo dispersam-se facilmente com o ruído de fundo 

(Machado, Pereira, 1997). 

 Dentre os diversos referenciais teóricos acerca do conceito de 

processamento auditivo, os estudos da ASHA (1996); Katz e Wilde (1999); 

Ramos e Pereira (2005); Cassab e Zorzetto (2006); Frota e Pereira (2006); 

Balen et al. (2009) descreveram e evidenciaram a importância do 

processamento auditivo adequado no desenvolvimento da linguagem. As 

habilidades auditivas vão evoluindo conforme a criança vai crescendo e 

desenvolvendo a sua capacidade de aprender por meio da audição, refletindo o 

processo de maturação neurológica (Câmara, 1998). 
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 O processamento auditivo temporal envolve a competência para 

processar os aspectos do som que variam com o tempo (Neves, Feitosa, 2003; 

Pinheiro, Pereira, 2004). 

 O processamento auditivo temporal pode ser dividido em categorias 

(Zaidan et al., 2008). Uma dessas categoriais é a habilidade de ordenação 

temporal que permite ao ouvinte realizar discriminações baseadas na 

ordenação de estímulos auditivos (Miranda et al., 2004; Ferreira et al., 2008). 

 Considerando que a comunicação ocorre em ambiente social, com 

outros estímulos competitivos (Caporali, Silva, 2004), optamos pela realização 

dos testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração em escuta 

diótica, a fim de pesquisar a extensão do problema de comunicação 

ocasionado pela interferência do ruído. Tais testes podem ser realizados em 

campo livre e a importância e efetividade de sua realização foi descrita no 

estudo de Gimenes (2000). 

Nesse estudo, optamos por realizar os testes de ordenação temporal sem 

avaliação da audição periférica dos estudantes, realizamos somente a 

pesquisa do reflexo cócleo-palpebral (RCP) que esteve presente em 100% da 

amostra. O que pode garantir a exclusão de problemas condutivos, ou de 

perdas auditivas moderadas, severas e profundas (Momensohn-Santos, 1997). 

Realizamos a aplicação dos testes de padrão tonal de frequência (TPF) e 

padrão tonal de duração (TPD) com três e quatro sons em duas situações de 

testagem: no silêncio, na sala de informática, local menos ruidoso da escola, 

com nível de pressão sonora de 57,2 dB(A); e no auditório, local ruidoso, com 

nível sonoro de 70,1 dB(A). A emissão dos testes foi realizada a 75 dB(A), por 

meio de caixas de som acopladas ao computador. Desse modo, obtivemos 

uma relação sinal/ruído de 17,8 dB(A) no ambiente silencioso e de 4,9 dB(A) no 

ambiente ruidoso. Quanto mais positiva a relação sinal/ruído se apresentar, 

melhor situação de escuta é oferecida. Quanto mais próxima ao zero ou 

negativa, pior a situação para a compreensão da mensagem (Nábelek, Nábelek, 

1999; Gonçalves et al., 2006; Soncini, Costa, 2006). 

A marcação das respostas dos testes foi realizada pelos escolares em 

folha própria com símbolos e nomeação em cada ambiente de testagem. 
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Quando comparamos o teste de padrão tonal de frequência (nomeação) 

com três sons (TPF3) e o ambiente silencioso e ruidoso, observamos as 

seguintes médias de acerto:  TPF3 no ambiente silencioso com 4,41 e no 

ambiente ruidoso com 3,74. Foi encontrada associação com significância 

estatística para o TPF3 (símbolos) e o local da testagem com nível de 

significância de 0,02. Já para o TPF3 (nomeação)  no ambiente silencioso e 

ruidoso não foi verificada relação com significância estatística (p-valor: 0,28). 

Não foi encontrada associação com significância estatística  entre o teste de 

padrão tonal de frequência com quatro sons (TPF4), nos dois tipos de 

marcação (símbolos e nomeação) e o local de testagem (silencioso ou ruidoso) 

(Tabela 17). Não encontramos na literatura pesquisada estudos semelhantes 

que utilizaram testes de ordenação temporal em diferentes ambientes de 

testagem. 

Quando associamos o teste de padrão tonal de duração (símbolos e 

nomeação) com três e quatro sons e o ambiente silencioso e ruidoso foi 

encontrada relação com significância estatística. No TPD3 (Símbolos), quando 

comparados ambientes silencioso e ruidoso foi encontrado nível de 

significância estatística de 0,00. Quanto à comparação do TPD3 (nomeação) e 

ambiente de testagem (silencioso e ruidoso) foi encontrada associação com 

significância estatística (p-valor: 0,01). No teste de padrão tonal de duração 

com quatro sons (TPD4), símbolos, quando realizamos análise associativa com 

ambiente silencioso e ruidoso, encontramos relação com significância 

estatística (p-valor: 0,03). Essa associação com significância estatística 

também é observada entre o TPD4 , nomeação, e o ambiente de testagem 

(silencioso e ruidoso) com nível de significância de 0,01 (Tabela 18). 

Observamos que na maioria dos resultados, no ambiente silencioso, tanto 

no TPF quanto no TPD a média de acertos encontrada foi maior que no 

ambiente ruidoso, indicando que houve piora de desempenho no ambiente 

ruidoso (Tabelas 17 e 18, Figuras 1 e 2). Esses achados corroboram com as 

pesquisas que verificaram o ruído afetando a realização de tarefas e 

aumentando o número de erros (Requena et al., 1994; Peñaloza et al., 1999; 

Caporali, Silva, 2004; Miranda, 2006; Toro et al., 2006). A média de acertos foi 

maior também no TPD do que no TPF, o que corrobora com o estudo de 
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Gimenes (2000), indicando que o padrão de duração é mais fácil que o de 

frequência. No entanto, para Bellis (2003), o padrão de duração é mais difícil 

que o padrão de frequência. 

 Quando analisamos o TPF e TPD e os grupos G1 e G2, observamos 

que a média nesses testes, tanto na marcação com símbolos quanto com 

nomeação, foram maiores no grupo sem alteração fonoaudiológica (G1). 

Verificamos esse mesmo padrão no ambiente silencioso e no ruidoso (Tabelas 

19 e 20). Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Frota e Pereira 

(2004), no qual os indivíduos do grupo com desempenho alterado na avaliação 

fonoaudiológica apresentaram prejuízo em ordenação temporal de sons com 

diferentes frequências e durações. 

 Realizamos ainda a análise da associação entre os testes de padrão 

tonal de frequência e padrão tonal de duração, símbolos e nomeação, 

ambiente de testagem e Grupos de estudo (G1 e G2). No TPF não 

encontramos associação com significância estatística para o TPF4 (símbolos) 

tanto em ambiente silencioso quanto em ambiente ruidoso (p-valor: 0,05). No 

TPF (nomeação) verificamos relação com significância estatística entre G1 e 

G2 para o TPF3 apenas no ambiente silencioso (p-valor: 0,01). Para o TPD 

(nomeação) foi encontrada associação com significância estatística entre G1 e 

G2 no TPD3 (p-valor: 0,02) e TPD4 (p-valor: 0,01), ambos em ambiente 

silencioso.  

Observamos que a maior proporção dos achados com significância 

estatística foram em ambiente silencioso, evidenciando que nesse local de 

testagem houve correlação entre o desempenho nos testes realizados e os 

grupos de estudo  (Tabelas 19 e 20). No ruído houve piora no desempenho dos 

testes nos dois grupos de estudo. Ou seja, os resultados demonstram que 

mesmo os sujeitos sem alterações fonoaudiológicas tem pior desempenho no 

ruído. Essa piora no desempenho é uma evidência da interferência do ruído no 

processamento da informação via audição (Machado, Pereira, 1997; Santos, 

Schochat, 2003; Caporali, Silva, 2004; Calais et al., 2008). 

 Para o TPF3 (símbolos) a mediana no ambiente ruidoso foi maior no G1. 

No entanto, para o TPF3 (símbolos), as medianas escontravam-se alinhadas 

para o G1 e G2 no ambiente silencioso e ruidoso. No TPF3 (nomeação) 
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observamos que tanto no ambiente silencioso quanto no ambiente ruidoso, a 

mediana foi maior no G1. No TPF4 (símbolos) verificamos alinhamento das 

medianas para o G1 e G2 nos dois ambientes de testagem. Já para o TPF4 

(nomeação) a mediana foi maior em G1 no ambiente ruidoso, e encontrava-se 

alinhada em G1 e G2 no ambiente silencioso. Desse modo verificamos que o 

G1 apresentou melhor desempenho no teste de padrão tonal de frequência 

(Figuras 4, 5, 6 e 7). 

 No TPD3 (símbolos), o G1 apresentou mediana maior no ambiente 

ruidoso, enquanto no ambiente silencioso, as medianas encontraram-se 

alinhadas para os dois grupos (G1 e G2). Esse mesmo padrão no TPD3 

também foi observado na nomeação em ambiente silencioso e ruidoso. 

Todavia, a mediana para o TPD4 (símbolos) foi maior no G1 em ambiente 

silencioso e no ambiente ruidoso observamos alinhamento das medianas para 

G1 e G2. As medianas para o TPD4 (nomeação) tanto no ambiente silencioso 

quanto no ruidoso foram maiores no G1. Podemos constatar que G1 

apresentou melhor desempenho no teste de padrão tonal de duração (Figuras 

8, 9, 10 e 11). 

 Realizamos também uma classificação do desempenho no TPF e TPD 

em normal e alterado, de acordo com os critérios de referência dos testes (7/10 

acertos para o TPF3; 6/10 acertos para o TPF4; 10/10 acertos para o TPD3 e 

9/10 acertos para o TPD4), e o ambiente de testagem. 

 Para o teste de padrão tonal de frequência com três e quatro sons, 

marcação com símbolos e nomeação, não foi observada relação com 

significância estatística entre o desempenho nos testes e ambiente de 

testagem (Tabela 21). Todavia, no teste de padrão tonal de duração com três 

sons verificamos associação com significância estatística para a marcação com 

símbolos (p-valor:0,01) e nomeação (p-valor: 0,00) e o ambiente de testagem 

(Tabela 22). 

 Quando analisamos o desempenho nos testes e os grupos de estudo 

(G1 e G2), verificamos relação com significância estatística na tarefa de 

nomeação para o TPF3 em ambiente ruidoso entre G1 e G2 e o desempenho 

nesse teste (p-valor: 0,02). Já na tarefa com símbolos observamos associação 

com significação estatística para o TPF3 em ambiente silencioso entre os 
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grupos (p-valor: 0,01). Nos testes TPF3 (nomeação) em ambiente silencioso; 

TPF3 (símbolos) no ruído; e no TPF4 (símbolos e nomeação) em ambiente 

silencioso e ruidoso não foram encontrados achados com significância 

estatística (Tabelas 23 e 25). 

 No teste de padrão tonal de duração, verificamos relação com 

significância estatística entre desempenho e grupos de estudo apenas no 

TPD3 (nomeação) em ambiente silencioso. Nas demais variações do TPD, com 

três e quatro sons, símbolos ou nomeação, ambiente silencioso ou ruidoso não 

foram encontrados achados com significância estatística (Tabelas 25 e 26). 

 Na análise da variável sexo e TPD e TPF, verificamos que em ambos os 

testes a média de acertos foi maior no sexo masculino, o que corrobora com a 

literatura pesquisada. O estudo de Zaidan et al. (2008) evidenciou diferença 

com significância estatística entre os sexos, sendo que o sexo masculino 

apresentou melhor desempenho em tarefas de resolução temporal. 

  Nos testes TPD3 e TPF4, na tarefa envolvendo marcação com símbolos, 

no ambiente silencioso, observamos maior diferença entre os sexos (Figuras 

12 e 14).  

 Quando comparamos a variável sexo e o desempenho por grupo nos 

testes, observamos que no teste de padrão tonal de frequência para G1 e G2, 

os estudantes do sexo masculino apresentaram um desempenho melhor que o 

sexo feminino. No entanto, no teste de padrão tonal de duração, a diferença 

entre o desempenho por sexo foi semelhante no G1, sendo que no TPD3 

(nomeação) no ambiente ruidoso, o sexo feminino apresentou melhor 

desempenho que o sexo masculino (Figuras 13 e 15). 

 Observamos associação com significância estatística para o TPD3 

(símbolos) no ambiente silencioso (p-valor: 0,03) e  no TPD4 (nomeação) 

também no ambiente silencioso (p-valor: 0,04) (Tabela 27). Desse modo, 

somente no silêncio foram encontrados achados com significância estatística 

entre a variável sexo e TPF e TPD. 
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5.5 Parte V - Análise da associação entre formulário de percepção da 

interferência do ruído no ambiente escolar e testes de padrão tonal de 

frequência e padrão tonal de duração 

 

 

5.5.1 Questão 1 – Elementos que mais interferem durante uma atividade 
em sala de aula 
 

 

 Quando realizamos a associação entre questão 1 e TPF3 (nomeação e 

símbolos), no ambiente silencioso e ruidoso, observamos que a média nesse 

teste, entre as alternativas da questão 1 (baixa iluminação, excesso de poeira, 

falta de ventilação, mobiliário inadequado, ruído e temperatura) é maior no 

grupo sem alteração fonoaudiológica (G1) (Figuras 16 e 17). 

 Para quantificar a associaçãos entre as questões do formulário de 

percepção do ruído ambiental no ambiente escolar e os testes realizados, 

utilizamos  o modelo linear com distribuição de erro de Poisson. Na tabela 1,  o 

intercepto foi representado pelo G1, ambiente ruidoso, e as alternativas 

excesso de poeira e baixa iluminação da questão 1. 

 A média de G2  foi aproximadamente 25% maior que a do G1 no TPF3, 

desse modo houve associação com significância estatística entre os grupos (p-

valor: 0,00). Observamos relação com significância estatística entre a média do 

TPF3, as alternativas da questão 1 representadas pelo intercepto e a falta de 

ventilação (p-valor: 0,04), mobiliário inadequado (p-valor:0,00), ruído elevado 

(p-valor: 0,01) e temperatura (p-valor:0,02). No ambiente silencioso, a média de 

TPF3 tende a subir 13,83%, em relação ao ambiente ruidoso e observamos 

significância estatística quanto ao ambiente de testagem (p-valor: 0,03). Desse 

modo, verificamos que a presença de alterações fonoaudiológicas (G2) e o 

ambiente de testagem interferiram no desempenho dos escolares no teste de 

padrão tonal de frequência com três sons (Tabela 28). 

 Quando analisamos o TPF4 (ambiente ruidoso) o G1 apresentou as 

maiores médias em todas as alternativas da questão 1. Contudo, no ambiente 

ruidoso, na alternativa excesso de poeira, observamos que esse 

comportamente se inverte, ou seja, o G2 apresentou maior média que G1.  No 
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TPF4 (nomeação) o G1 obteve média maior em todas as alternativas da 

questão 1. Todavia, no TPF4 (símbolos), na alternativa excesso de poeira, o 

G2 apresentou maior média que G1 (Figuras 18 e 19). 

 Quando comparamos G1 e G2, o valor médio esperado no G2 para o  

TPF4 foi aproximadamente 34% menor que em G1, evidenciando associação 

com significância estatística entre os grupos (p-valor: 0,00). Assim, verificamos 

que a presença de alterações fonoaudiológicas (G2) piorou o desempenho dos 

sujeitos no teste de padrão tonal de frequência com quatro sons. Observamos 

que houve relação com significância estatística para as alternativas falta de 

ventilação, mobiliário inadequado, ruído elevado e temperatura (p-valor:0,00). 

Não houve achados com significância estatística entre os ambientes silencioso 

e ruidoso (p-valor: 0,44) (Tabela 29). 

 No TPD3, a média se diferenciou entre os ambientes (silencioso e 

ruidoso) em cada alternativa da questão 1. No ambiente ruidoso, exceto para a 

alternativa temperatura, o G1 apresentou médias superiores ao G2.  Já no 

ambiente silencioso, o G1 apresentou média superior ao G2  somente nas 

alternativas baixa iluminação, mobiliário inadequado e ruído elevado. 

Observamos que no TPD3 (nomeação e símbolos) as médias foram 

semelhantes, evidenciando que o tipo de marcação das respostas do teste não 

influenciou nos valores médios de TPD3 (Figuras 20 e 21). 

 Ao compararmos no TPD3, os grupos G1 e G2, observamos que a 

média de G2 foi aproximadamente 8% menor que a de G1, evidenciando uma 

relação com significância estatística (p-valor: 0,04). Também houve achados 

com significância estatística entre ambiente silencioso e ruidoso (p-valor: 0,01), 

sendo que a média no TPD3 (ambiente silencioso) foi 11% superior à obtida no 

ruído. Desse modo, observamos que a presença de alterações 

fonoaudiológicas (G2) e o ambiente de testagem interferiram no desempenho 

dos estudantes no teste de padrão tonal de duração com três sons. Verificamos 

também que não houve associação com significância estatística  entre o TPD3 

e as alternativas da questão 1 (Tabela 30). 

 No TPD4 (ambiente ruidoso), o G1 apresentou média superior ao G2. No 

ambiente silencioso, o G2 apresentou valores médios superiores ao G1 nas 

alternativas falta de ventilação e temperatura. Observamos que o 



  156 
 
 

 

comportamento da média no TPD4 foi semelhante entre símbolos ou 

nomeação, demonstrando que o tipo de marcação das respostas do teste  não 

influenciou nos valores médios do TPD4 (Figuras 22 e 23). 

 Verificamos que a média no TPD4 foi aproximadamente 10% menor no 

G2, evidenciando associação com significância estatística entre os grupos G1 e 

G2 (p-valor: 0,01). Assim, observamos que a presença de alterações 

fonoaudiológicas piorou o desempenho dos sujeitos no teste de padrão tonal 

de duração com quatro sons. Não houve relação com significância estatística 

entre TPD4 e as alternativas da questão 1, assim como quanto ao ambiente de 

testagem (p-valor: 0,05) (Tabela 31). 

 Quando analisamos o desempenho nos testes quanto aos critérios de 

referência, observamos que tanto em G1 quanto em G2, independentemente 

do tipo de ambiente (silencioso ou ruidoso) ou do tipo de marcação das 

respostas dos testes (símbolos ou nomeação) não houve achados com 

significância estatística entre TPF3, TPF4, TPD3, TPD4 e a questão 1 (Tabelas 

32 a 51). 

 Na questão 1, para o teste de padrão tonal de frequência houve achados 

com significância estatística nas alternativas baixa iluminação e excesso de 

poeira. No teste de padrão tonal de duração não verificamos influência da 

questão 1. Não encontramos na literatura pesquisada, estudos que realizaram 

associação entre percepção do ruído em ambiente escolar e testes do 

processamento auditivo. 

 

 

5.5.2 Questão 2 – Local da escola em que os níveis sonoros são mais 
intensos 
 

 

 Quando analisamos o TPF3, observamos que o G1 apresentou média 

superior em todas as alternativas da questão 2 no ambiente silencioso. No 

ambiente ruidoso, na alternativa quadra de esportes, a média do G2 foi maior 

que a do G1. Verificamos que no TPF3 (símbolos) o G1 apresentou média 

superior ao G2. No TPF3 (nomeação) somente na alternativa quadra de 

esportes, o G2 apresentou média superior ao G1 (Figuras 24 e 25). 
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 De acordo com a análise do modelo linear com distribuição de erro de 

Poisson, o valor da média do G2 no TPF3 foi aproximadamente 22% menor 

que a do G1, sendo que houve associação com significância estatística entre 

os grupo G1 e G2 (p-valor: 0,00). Desse modo, observamos que o grupo com 

alteração fonoaudiológica apresentou pior desempenho no TPF3. Dentre as 

alternativas da questão 2, encontramos achados com significância estatística 

somente para pátio da escola (p-valor: 0,00). No ambiente silencioso, a média 

do TPF3 foi aproximadamente 13% superior que no ambiente ruidoso, 

evidenciando relação com significância estatística (p-valor:0,03). No entanto, 

não verificamos achados com significância estatística entre TPF3 e tipo de 

marcação das respostas (símbolos ou nomeação) com p-valor de 0,33 (Tabela 

52). 

 No TPF4 (ambiente silencioso), o G1 apresentou média superior ao G2 

em todas as alternativas da questão 2. No entanto, no ambiente ruidoso, o G2 

apresentou média superior ao G1 somente na alternativa quadra de esportes. 

Observamos que o G1 apresentou média superior ao G2 no TPF4 (símbolos e 

nomeação). O comportamento dos valores médios do TPF4 entre as 

alternativas da questão 2 foram semelhantes entre o tipo de marcação 

(símbolos ou nomeação) (Figuras 26 e 27). 

 Observamos que houve associação com significância estatística no 

TPF4 entre os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,00) e entre o intercepto (alternativa 

fora da escola, e as outras opções da questão 2, a saber: pátio da escola, 

quadra de esportes e sala de aula) com p-valor:0,00. Não houve relação com 

significância estatística entre TPF4 e ambiente silencioso ou ruidoso (p-valor: 

0,44) e marcação das respostas com símbolos ou nomeação (p-valor: 0,52) 

(Tabela 53). 

 No TPD3, observamos que a média nas alternativas da questão 2 é 

maior no ambiente silencioso. No ambiente ruidoso, somente na alternativa fora 

da escola o G2 apresentou média superior ao G1. Verificamos ainda quanto ao 

TPD3 (símbolos ou nomeação) que a maior diferença entre as médias ocorreu 

na alternativa fora da escola da questão 2, marcação com símbolos (Figuras 28 

e 29). 
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 Na questão 2 e TPD3, verificamos associação com significância 

estatística para o ambiente de testagem (p-valor: 0,00) e as alternativas pátio 

da escola (p-valor: 0,01) e quadra de esportes (p-valor:0,00). Não houve 

relação com significância estatística para os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,06) e o 

tipo de marcação das respostas do teste (símbolos ou nomeação) com p-valor 

de 0,76 (Tabela 54). 

 No TPD4, observamos que na alternativa fora da escola da questão 2, 

os valores médios de ambos os grupos (G1 e G2) foram os menores 

observados, tanto no ambiente silencioso quanto no ruidoso. Quando 

analisamos o TPD4 (símbolos e nomeação), verificamos que somente na 

alternativa fora da escola, na marcação das respostas com símbolos, o G2 

apresentou média superior ao G1 (Figuras 30 e 31). 

 Observamos que houve associação com significância estatística no 

TPD4, questão 2, para os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,02) e as alternativas pátio 

da escola (p-valor: 0,01), quadra de esportes (p-valor: 0,00) e sala de aula (p-

valor: 0,03) com o intercepto alternativa fora da escola. Não houve achados 

com significância estatística quanto ao ambiente de testagem (p-valor: 0,05) e 

marcação com símbolos ou nomeação (p-valor: 0,64) (Tabela 55). 

 Quando analisamos a questão 2, ambiente de testagem, marcação das 

respostas com símbolos ou nomeação, verificamos que não houve relação com 

significância estatística entre essas variáveis e os testes realizados (TPF3, 

TPF4, TPD3 e TPD4) quanto ao desempenho de acordo com o padrão de 

referência adotado nesse estudo (Tabelas 56 a 75). 

 Não encontramos estudos que pesquisaram o mapeamento de locais 

ruidosos no ambiente escolar e sua relação com o desempenho em testes do 

processamento auditivo. 

 

 

5.5.3 Questão 4 - Escala visual analógica para quantificação das causas 

mais frequentes de ruído elevado em sala de aula 

 

 



  159 
 
 

 

 Como a questão 3 apresenta várias alternativas (pessoas conversando, 

cadeiras e mesas arrastando, porta batendo, buzinas de automóveis e sirene 

da escola) e os estudantes entrevistados nesse estudo realizaram mais de uma 

marcação, dificultando a análise estatística, optamos por analisar a questão 4 

que apresenta os mesmos itens da questão 3 em escala visual analógica. A 

questão 4 forneceu o mesmo tipo de resposta de forma mais objetiva. 

 Para identificar quais variáveis juntamente com a questão 4 que 

influenciariam os valores de TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4 foi realizado o modelo 

linear generalizado com distribuição de erro de Poisson. 

 As alternativas da questão 4 são correlacionadas, ou seja, os indivíduos 

realizaram marcações proporcionais na escala visual analógica para cada item 

da questão. Desse modo, para evitar o fenômeno de multicolinearidade com o 

modelo ajustado, utilizamos somente a alternativa da questão 4 que 

demonstrou ter maior contribuição para o modelo.  Para os testes TPF3 e TPF4 

a opção que preencheu esse critério foi porta batendo. 

 No TPF3, questão 4, houve associação com significância estatística 

entre os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,00), ambiente de testagem (p-valor: 0,03) e 

a alternativa porta batendo (p-valor:0,00). Não verificamos relação com 

significância estatística quanto ao tipo de marcação das repostas, símbolos ou 

nomeação (p-valor: 0,33). Verificamos ainda que a média de G2 foi 20% menor 

que a de G1 e para o ambiente silencioso o valor médio de TPF3 foi 13,8% 

maior que no ambiente ruidoso. E para cada unidade a mais na escala visual 

analógica do item porta batendo, a média do TPF3 diminuiu 5,8%. Ou seja, a 

cada unidade que aumenta a interferência na atenção em sala de aula com a 

porta batendo, o desempenho do escolar no teste de padrão de frequência com 

três sons tende a piorar 5,8% (Tabela 76). 

Desse modo, um escolar que marcou 10 na escala visual analógica ao ser 

comparado com o que marcou 1 terá um desempenho pior no TPF3 em 52,2%. 

Esses dados revelam que a percepção da interferência do ruído tem relação 

com o desempenho no teste de frequência com três sons. 

Para o TPF4 verificamos achados com significância estatística entre G1 e 

G2 (p-valor:0,00), sendo que a média de G2 foi 26% menor que a de G1, e 

também para o item porta batendo da questão 4 (p-valor:0,00). Para cada 
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unidade a mais na escala visual analógica do item porta batendo, a média do 

TPF4 diminuiu 7,7%. Assim, um estudante que marcou 10 na escala visual 

analógica ao ser comparado com o que marcou 1 terá um desempenho pior no 

TPF4 em 69,3%. Não houve associação com significância estatística para o 

ambiente de testagem (p-valor: 0,44) e marcação das respostas do TPF4 

(símbolos e nomeação) com p-valor de 0,52 (Tabela 77). 

 No testes TPD3 e TPD4, as alternativas da questão 4 também são 

correlacionadas. Desse modo, selecionamos a alternativa cadeiras e mesas 

arrastando como a de maior contribuição para o modelo. 

 No TPD3, questão 4, verificamos achados com significância estatística  

para o ambiente de testagem (p-valor:0,01) e a alternativa cadeiras e mesas 

arratando (p-valor:0,00). No ambiente silencioso, a média do TPD3 aumentou 

em 13% quando comparada ao ambiente ruidoso. Observamos por meio do 

modelo estatístico adotado que para cada unidade a mais na escala visual 

analógica do item cadeiras e mesas arrastando, o valor médio do TPD3 

diminuiu 4%. Ou seja, a cada unidade que aumenta a interferência na atenção 

em sala de aula com cadeiras e mesas arrastando, o desempenho do escolar 

no TPD3 tende a piorar 4%. Desse modo, um estudante que marcou 10 na 

escala visual analógica ao ser comparado com o que marcou 1, terá um 

desempenho pior no TPD3 em 36%. Não houve associação com significância 

estatística quanto ao tipo de marcação das respostas do teste, símbolos e 

nomeação (p-valor: 0,76) e grupos G1 e G2 (p-valor: 0,06) (Tabela 78). 

 No TPD4 e questão 4, observamos associação com significância 

estatística para os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,02) e na alternativa cadeiras e 

mesas arrastando com nível de significância de 0,00. Verificamos que para 

cada unidade a mais na escala visual analógica  do item cadeiras e mesas 

arrastando, a média de TPD4 diminui 4%. E se o indivíduo pertencer ao grupo, 

com alteração fonoaudiológica, o valor médio diminui 10%. Não houve achados 

com significância estatística para o ambiente de testagem (p-valor:0,05) e 

marcação das respostas do TPD4 (símbolos e nomeação) com p-valor de 0,64 

(Tabela 79). 

 Na tabela 80, verificamos a correlação entre todas as alternativas da 

questão 4 e as variáveis estudadas. Observamos que a ocorrência dos 
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achados com significância estatística para o G1 e G2, nos testes TPF3, TPF4, 

TPD3 e TPD4 (ambiente silencioso/ruidoso; símbolos/nomeação) foi maior nas 

alternativas cadeiras e mesas arrastando e porta batendo. 

 Para os testes TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4, na questão 4, quanto ao 

ambiente de testagem e marcação das respostas (símbolos e nomeação) 

observamos que o desempenho (normal ou alterado)  do G1 foi mais 

equilibrado que o do G2, com menor variação entre normal e alterado. Com 

relação as aternativas da questão 4, os grupos G1 e G2 apresentaram 

comportamento semelhante para cada uma (Figuras 32 a 35). 

 Quando comparamos o desempenho nos testes, ambiente de testagem, 

marcação das respostas, grupos de estudo e itens da questão 4, observamos 

maior ocorrência de achados com significância estatística para o item pessoas 

conversando (Tabela 81). 

 Na questão 4, observamos que quanto maior a percepção de 

interferência do ruído pelo indivíduo, pior foi o desempenho nos testes de 

padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração. Ou seja, os estudantes 

que se incomadam com o ruído tem maior dificuldade na habilidade de 

processar os aspectos sonoros que variam com o tempo (Neves, Feitosa, 2003; 

Pinheiro, Pereira, 2004). 

 Baseado nos achados do presente estudo consideramos pertinente inferir 

que a questão 4 pode ser usada para identificar escolares de risco para 

alteração em testes que envolvendo o reconhecimento de padrão de frequência 

e duração. 

 

 

5.5.4 Questão 5 – Situações que o ruído ocasiona maior incômodo 

 

 

 Quando analisamos a média do TPF3 (ambiente silencioso e ruidoso) e 

as alternativas da questão 5 (durante uma atividade de produção de texto, 

explicação do professor, leitura de um texto em voz alta e realização de uma 

prova), observamos maior diferença de média entre G1 e G2 no ambiente 

silencioso durante a leitura de um texto em voz alta, sendo que G2 apresentou 
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média menor que G1. Com relação ao tipo de marcação das respostas do teste 

(símbolos e nomeação), verificamos que a maior diferenciação entre símbolos 

e nomeação ocorreu na alternativa durante uma atividade de produção de texto 

(Figuras 36 e 37). 

 Observamos associação com significância estatística para o TPF3, na 

questão 5, quanto ao ambiente de testagem (p-valor: 0,03) e grupos de estudo 

com nível de significância estatística de 0,00. Os valores médios de G2 foram 

24% menores que os de G1. No ambiente silencioso, a média do TPF3 foi 

13,8% maior que no ambiente ruidoso. Não houve achados com significância 

estatística entre as alternativas da questão 5 no TPF3 (Tabela 82). 

 No TPF4, observamos que na alternativa durante uma atividade de 

produção de texto da questão 5, no ambiente ruidoso, houve uma diferença 

considerável  do valor da média desse teste entre G1 e G2. No entanto, no 

ambiente silencioso os valores das médias entre os grupos estão próximos. 

Para o TPF4 (símbolos e nomeação), a média entre as alternativas da questão 

5 foram semelhantes (Figuras 38 e 39). 

 Para o TPF4, observamos associação com significância estatística entre 

G1 e G2 com nível de significância de 0,00, sendo que a média de G2 foi 

aproximadamente 31% menor que a de G1. Na alternativa durante a realização 

de uma prova, verificamos relação com significância estatística. Não houve 

achados com significância estatística para o ambiente de testagem (p-valor; 

0,04) e marcação das respostas com símbolos ou nomeação (p-valor: 0,05) 

(Tabela 83). 

 No TPD3, observamos que no ambiente ruidoso, os valores médios do 

teste sofrem uma diminuição na alternativa durante a leitura de um texto em 

voz alta. No ambiente silencioso, os valores médios de TPD3 tiveram menor 

variação entre as alternativas da questão 5 do que no ambiente ruidoso. 

Quanto ao tipo de marcação das respostas do TPD3 (símbolos e nomeação) e 

as alternativas da questão 5 verificamos comportamento semelhante (Figuras 

40 e 41). 

 Verificamos associação com significância estatística para o TPD3, na 

questão 5, quanto ao ambiente de testagem (p-valor: 0,01) e grupos G1 e G2 

com nível de significância de 0,03, sendo que a média do G2 foi 9% menor que 
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a do G1. Na alternativa durante a leitura de um texto em voz alta, observamos 

relação com significância estatística (p-valor:0,04). Não houve achados com 

significância estatística em relação ao tipo de marcação das respostas no 

TPD3 (símbolos ou nomeação) com p-valor de 0,77 (Tabela 84). 

 No TPD4 (ambiente ruidoso), observamos que na alternativa durante 

uma atividade de produção de texto houve maior diferença entre as médias dos 

grupos G1 e G2. Em relação ao TPD4 (símbolos e nomeação), o tipo de 

marcação apresentou comportamento semelhante entre as alternativas da 

questão 5 (Figuras 42 e 43). 

 Para o TPD4 e questão 5, houve associação com significância 

estatística entre os grupos G1 e G2 com nível de significância de 0,01, sendo 

que a média de G2 foi aproximadamente 11%  menor que a de G1. Na 

alternativa durante a leitura de um texto em voz alta também verificamos 

achados com significância estatística. Não houve relação com significância 

estatística para o ambiente de testagem (p-valor: 0,05) e tipo de marcação 

TPD4 (símbolos e nomeação) com p-valor de 0,64 (Tabela 85). 

 Quando comparamos o desempenhos nos testes TPF3, TPF4 e TPD3, 

segundo os critérios de referência adotados nesse estudo, observamos que 

não houve associação com significância estatística quanto ao ambiente de 

testagem, tipo de marcação (símbolos e nomeação) e grupos de estudo 

(Tabelas 86 a100). 

 No entanto, para o TPD4 (nomeação), observamos relação com 

significância estatística para o ambiente ruidoso no grupo com alteração 

fonoaudiológica (Tabelas 102 e 105). Nas outras variações do TPD4 não houve 

achados com significância estatística  (Tabelas 101, 103, 104 e 105). 

 Em relação a questão 5, verificamos que o TPF3 não sofreu influência 

de nenhuma das alternativas dessa questão. Já no TPF4, a opção durante a 

realização de uma prova se diferenciou das outras alternativas. No teste de 

padrão tonal de duração, observamos essa diferenciação na opção durante a 

leitura em voz alta.  

 Esses achados corroboram com a literatura pesquisada, uma vez 

crianças com disfunção no processamento auditivo só compreendem aquilo 

que lhes é falado se estiverem em um ambiente favorável. Caso contrário, 
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dispersam-se facilmente com o ruído de fundo e necessitam que a informação 

seja repetida várias vezes (Machado, Pereira, 1997). A alteração no 

processamento auditivo pode interfeir também no desempenho de atividades 

de leitura e escrita (Santos, Schochat, 2003)  

 

 

5.5.5 Questão 6 – Escala visual analógica para quantificação da 
interferência de algumas situações na atenção em sala de aula 
 

 

 Na questão 6, para a marcação na escala visual analógica havia os 

seguintes itens: pessoas conversando nos corredores da escola, barulho 

proveniente da quadra de esportes e reforma na escola. 

 No TPF3, observamos associação com significância estatística para o 

ambiente de testagem (p-valor: 0,03) e grupos G1 e G2 com nível de 

significância de 0,00, sendo que a média de G2 foi aproximadamente 21% 

menos que a de G1. No ambiente silencioso, a média do TPF3 aumentou em 

13% em relação ao ambiente ruidoso. Quanto aos itens da questão 6, 

verificamos relação com significância estatística para pessoas conversando 

nos corredores e reforma na escola, ambos com p-valor de 0,00. A cada 

unidade acrescida na escala visual analógica para esses dois itens já citados 

da questão 6, diminuiu em 3% o valor médio do TPF3. Não houve achados 

com significância estatística para o tipo de marcação do TPF3 (símbolos e 

nomeação) com p-valor de 0,33 (Tabela 106). 

 Para o TPF4, verificamos relação com significância estatística entre os 

grupos G1 e G2 (p-valor: 0,00), sendo que a média de G2 foi aproximadamente 

27% menos que a de G1. Nos itens da questão 6, observamos associação com 

significância estatística  para pessoas conversando nos corredores e reforma 

na escola (p-valor: 0,00), sendo que a cada unidade acrescida na escala visual 

analógica para esses itens, diminuiu em 5% a média do TPF4. Indivíduos com 

alteração no processamento auditivo não conseguem acompanhar uma tarefa 

com mais de dois interlocutores (Machado, Pereira, 1997 ), ou seja o barulho 

de pessoas conversando interfere no processamento da informação sonora. 

Não houve achados com significância estatística para o ambiente de testagem 
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(p-valor:0,44) e tipo de marcação TPF4 (símbolos e nomeação) com p-valor de 

0,51 (Tabela 107). 

 Para o TPD3, houve associação com significância estatística quanto ao 

ambiente de testagem (p-valor:0,01), sendo que a média do teste no ambiente 

silencioso foi 12,75% maior que no ambiente ruidoso. Em relação aos itens da 

questão 6, observamos achados com significância estatística para pessoas 

conversando nos corredores e reforma na escola (p-valor: 0,00). A cada 

unidade acrescida na escala visual analógica para esses itens, diminuiu em 2% 

a média do TPD3. Não houve achados com significância estatística para os 

grupos de estudo (p-valor: 0,16) e tipo de marcação TPD4 (símbolos e 

nomeação) com p-valor de 0,76 (Tabela 108). 

 No TPD4, também observamos achados com significância estatística 

para os itens da questão 5 pessoas conversando nos corredores e reforma na 

escola (p-valor:0,00) e a cada unidade acrescida na escala visual analógica 

nesses itens, diminuiu em 2% a média do teste. Não houve relação com 

significância estatística para o ambiente de testagem (p-valor: 0,05), grupos de 

estudo (p-valor: 0,06) e tipo de marcação das respostas (p-valor: 0,64) (Tabela 

109). 

 Quando comparamos todos os itens da questão 6, os testes realizados 

(TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4), ambiente de testagem, grupos de estudo e tipo 

de marcação das respostas (símbolos ou nomeação), houve maior número de 

ocorrências  de achados com significância estatística para pessoas 

conversando nos corredores e reforma na escola (Tabela 110). 

 Para os testes TPF3, TPF4, TPD3 e TPD4, na questão 6, quanto ao 

ambiente de testagem e marcação das respostas, observamos que o 

desempenho de G1 é mais equilibrado que o de G2, com menor variação entre 

normal e alterado. Os grupos G1 e G2 apresentaram comportamento 

semelhante para cada intem da questão 6 (Figuras 44 a 47). 

 Na Tabela 111, verificamos a ocorrência de achados com significância 

estatística distribuídos entre todos os itens da questão 6. 

 Para a questão 6, observamos que o estudante com maior percepção da 

interferência do ruído, que marcou os maiores números na escala visual 

analógica, apresentou pior desempenho nos testes de ordenação temporal. No 
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teste de padrão tonal de frequência houve uma diminuição de 3% a 5% da 

performance a cada nível marcado na escala. E no teste de padrão tonal de 

duração esse percentual foi de 2%. Não encontramos estudos semelhantes na 

literatura pesquisada, que realizaram a correlação entre percepção do ruído 

ambiental e desempenho em testes do processamento auditivo. 

 

5.5.6 Questão 7 – classificação do nível de ruído da escola (normal, baixo 
ou alto) 
 

 Na questão 7, os estudantes classificaram o ruído da escola como 

normal, baixo ou alto. No TPF3 e TPF4, observamos que no ambiente ruidoso 

a média do G1 não se alterou dos níveis alto e baixo. No grupo G1 não ocorreu 

nenhuma marcação normal referente a questão 7. Quanto ao tipo de marcação 

(símbolos e nomeação), o G1 apresentou aumento maior dos níveis alto para o 

baixo com símbolos quando comparado com nomeação (Figuras 48 a 51). 

 Para o TPF3, verificamos associação com significância estatística para o 

ambiente de testagem (p-valor: 0,03), e grupos G1 e G2 (p-valor: 0,00), sendo 

que a média do G2 foi aproximadamente 24% menor que a do G1. No 

ambiente silencioso, a média de TPF3 aumentou em 13,7%. Quanto à questão 

7, se o indivíduo respondeu baixo nível de ruído, o valor médio de TPF3 

aumentou em 19,72%. Não houve achados com significância estatística para o 

tipo de marcação (símbolos ou nomeação) com p-valor de 0,33 (Tabela 112). 

 No TPF4, observamos relação com significância estatística para G1 e 

G2 (p-valor: 0,00), sendo que a média do G2 foi aproximandamente 30% 

inferior a do G1. Em relação as opções da questão 7, se o indivíduo respondeu 

baixo nível de ruído, o valor médio de TPF4 aumentou em 19,72%. Não houve 

achados com significância estatística para o ambiente de testagem (p-valor: 

0,44) e tipo de marcação, símbolos ou nomeação (p-valor: 0,52) (Tabela 113). 

 Assim, verificamos que os sujeitos que percebem menos o ruído da 

escola tendem a ter melhor desempenho no teste de padrão tonal de 

frequência. Tal achado pode ser explicado pelas habilidades de fechamento e 

figura-fundo. Os sujeitos que tiveram melhor desempenho no teste devem ter 

melhor capacidade de isolar o ruído de fundo e dar atenção a mensagem 

principal. Já os indivíduos com alteração no processamento auditivo tem um 
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rendimento pobre em atividades que necessitam de atenção, discriminação, 

identificação, figura-fundo, memória, análise-síntese, sequências temporais e 

generalizações auditivas (Tedesco, 1997). 

 No TPD3, em relação ao ambiente de testagem e alternativas da 

questão 7, observamos que G1 apresentou o mesmo comportamento, porém 

G2 teve variação. Esse mesmo comportamento foi observado quanto ao tipo de 

marcação (símbolos ou nomeação) (Figuras 52e 53). 

 Observamos associação com significância estatística para o ambiente 

de testagem (p-valor:0,01) no TPD3, sendo que no ambiente silencioso, a 

média do teste aumentou em 12,7%. Não houve achados com significância 

estatística quanto aos grupos de estudo (p-valor: 0,05), tipo de marcação das 

respostas do teste (símbolos ou nomeação) com p-valor de 0,77 e alternativas 

da questão 7 (Tabela 114). 

 Para o TPD4  e questão 7, observamos que o comportamento dos 

grupos é o mesmo entre os ambientes de testagem. Verificamos também que 

no G1 para o TPD4 (nomeação), o valor médio não se alterou para as 

alternativas alto e baixo da questão 7 (Figuras 54 e 55). 

 Observamos associação com significância estatística entre G1 e G2 (p-

valor: 0,02) no TPD4. Não houve associação com significância estatística para 

o ambiente de testagem, tipo de marcação das respostas do TPD4 e 

alternatvas da questão 7 (Tabela 115). 

 Quando realizamos a associação entre o desempenho (normal e 

alterado) nos testes TPF4, TPD3 e TPD4, ambiente de testagem, grupos de 

estudo e tipo de marcação das respostas dos testes realizados, não houve 

achados com significância estatística (Tabelas 121 a 135). 

 No TPF3, houve associação com significância estatística somente no G1, 

ambiente silencioso, marcação com símbolos (p-valor: 0,04) (Tabelas 118 e 

120). Nas outras variações do TPF3 não observamos achados com 

significância estatística (Tabelas 116, 117, 119 e 120). 

  

 

 

 



  168 
 
 

 

5.5.7 Questão 8 – Escala visual analógica para quantificação do ruído 

ambiental 

 

 

 Na questão 8, os estudantes realizaram a marcação do nível de ruído da 

escola em escala visual analógica. 

 No TPF3, observamos associação com significância estatística para os 

grupos G1 e G2 (p-valor:0,00), sendo que a média de G2 foi aproximadamente 

23% inferior a de G1, e também para o ambiente de testagem (p-valor: 0,03). 

Desse modo, o ambiente silencioso aumenta em 13,7% o valor médio do TPF3. 

Quanto à questão 8, a cada unidade marcada na escala visual analógica, o 

vaolor de TPF3 diminuiu aproximadamente 6%. Não houve achados com 

significância estatística para o tipo de marcação (símbolos ou nomeação) com 

p-valor de 0,33 (Tabela 136). 

 Para o TPF4, verificamos relação com significância estatística nos 

grupos G1 e G2 (p-valor: 0,00, sendo que a média do G2 foi aproximadamente 

inferior a de G1. Na questão 8, a cada unidade marcada na escala visual 

analógica, o valor do TPF4 diminuiu em aproximadamente 6%. Não houve 

achados com significância estatística para o ambiente de testagem (p-valor: 

0,44) e tipo de marcação das respostas do teste com p-valor de 0,52 (Tabela 

137). 

 Em relação ao TPD3, observamos associação com significância 

estatística para G1 e G2 (p-valor:0,04), sendo que a média de G2 foi 

aproximadamente 8% inferior a de G1, e também para o ambiente de testagem 

(p-valor: 0,00). Desse modo, no ambiente silencioso a média de TPD3 

aumentou em 12,8%. Verificamos ainda que a questão 8 não interferiu nos 

resultados do TPD3 (p-valor: 0,17). Não houve achados com significância 

estatística  para o tipo de marcação das respostas do teste (p-valor: 0,77) 

(Tabela 138). 

 No TPD4, veerificamos que o único fator que influenciou nesse teste foi 

a diferença entre os grupos G1 e G2 (p-valor: 0,02), sendo que a média de G2 

foi aproximadamente 10% menor que a de G1 (Tabela 139). 
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 Nos testes TPF3 e TPF4, observamos que houve pouca variação entre 

G1 e G2 quanto ao desempenho (normal e alterado) nesses testes. Já nos 

testes TPD3 e TPD4 houve maior variação entre os grupos (Figuras 56 a 59). 

 Na tabela 140, observamos que a maioria das diferenças de médias em 

que houve associação com significância estatística segundo os critérios de 

referência desse estudo em normal e alterado ocorreu no G2. 

 Na questão 8, observamos novamente a percepção do ruído ambiental 

influenciando na performance dos estudantes em testes do processamento 

auditivo. O teste de padrão tonal de frequência foi o que apresentou maior 

correlação entre percepção do ruído como elevado e piora do desempenho. 

Segundo Gimenes (2000), escolares tiveram mais erros no teste de padrão 

tonal de frequência quando comparado com o de duração. 

 Em um local fechado, a absorção dos diferentes materiais é seletiva 

quanto à frequência sonora, o espectro do som reverberante não coincide com 

o da emissão sonora inicial. Visto que, os materiais absorventes não são 

distribuídos de maneira homogênea no recinto, por exemplo estão 

concentrados nas paredes, a distribuição espacial da onda sonora não é 

homogênea; e o som reverberante permanece no local um certo tempo, após a 

emissão da fonte sonora. Assim, a reverberação prejudica  a percepção sonora 

e a inteligibilidade de um discurso. Como a absorção dos materiais depende da 

frequência do som, a quantidade de som reverberante e o tempo de 

reverberação também dependerá dela (Cazeloto, Tamanini, 2003).  

 Desse modo, a dificuldade dos escolares em indentificar o padrão de 

frequência nos ambientes de testagem e, principalmente, no ruído, pode ser 

relacionada à interferênca com a quantidade de som reverberante e com o 

tempo de reverberação. 
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                  *                   *                   * 

 

 
 Conhecendo-se os efeitos prejudiciais do excesso de ruído para a saúde 

e desempenho escolar dos estudantes, percebemos a importância de níveis 

sonoros adequados no ambiente escolar. Uma vez que, inúmeras fontes 

geradoras de ruído estão presentes nas escolas, sejam elas internas ou 

externas (Dreossi e Momensohn-Santos, 2005).  

 A utilização de formulários de percepção do ruído ambiental no ambiente 

escolar mostrou-se um instrumento eficiente na detecção das principais fontes 

de ruído, corroborando com a avaliação objetiva dos níves sonoros. 

 A avaliação do processamento auditivo em escolares é um procedimento 

importante para a detecção e intervenção precoces em possíveis alterações de 

habilidades auditivas importantes para um bom desempenho escolar. 

 A habilidade auditiva de ordenação temporal é fundamental para 

aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita. Os testes de padrão tonal de 

frequência e padrão tonal de duração são utilizados para a avaliação da 

ordenação temporal em escolares 

 Nesse estudo, a avaliação do processamento da informação via audição 

em um ambiente “natural” de aprendizagem, na própria escola, é um grande 

avanço para a investigação das desordens do processamento auditivo, visto 

que avalia o estudante em situação real de exigência, com as dificuldades 

inerentes ao seu cotidiano.  

 Utilizamos como referência Gimenes (2000) para a aplicação dos testes 

de padrão tonal de fequência e padrão tonal de duração em campo livre e em 

grupo de quatro indivíduos, uma avaliação de fácil aplicação, baixo custo e 

possível de ser realizada no ambiente escolar. A utilização dos testes em 

escuta diótica  nos remete ao conceito de “audição social”/audição natural por 

avaliar a audição em diferentes meios ambientes com propósito de 

comunicação (Schweitzer, 2003). 

Observamos que o tipo de marcação das respostas dos testes, símbolos 

ou nomeação, não influenciou nos valores encontrados, evidenciando que em 
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uma avaliação, que utilize o TPF e TPD em escolas, pode ser utilizado 

qualquer um dos dois tipos de marcação. 

 Apesar das contribuições do estudo, tivemos algumas limitações durante 

a realização do mesmo. Uma delas foi a utilização de amostra de conveniência 

em lugar de amostra de base populacional. E também um número desigual 

entre estudantes do sexo masculino e feminino. A amostra pequena dificultou a 

realização de análises que utilizaram o desempenho (normal/alterado) nos 

testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração correlacionado 

com outras variáveis desse estudo. 

 Não podemos deixar de citar a ausência de uma avaliação da audição 

periférica formal, importante para detectar alguma alteração auditiva leve, visto 

que realizamos somente a pesquisa do reflexo cócleo-palpebral (RCP) que 

pode descartar problemas condutivos, ou perdas auditivas moderadas, severas 

e profundas (Momensohn-Santos, 1997).  

 Desse modo, acreditamos que é importante realizar uma avaliação da 

audição periférica formal, todavia nem sempre isso é possível no ambiente 

escolar, sendo a aplicação de testes em campo livre uma alternativa para a 

avaliação de escolares no seu ambiente de aprendizagem. 

 Um achado preocupante desse estudo é o nível elevado do ruído no 

ambiente escolar, prejudicando os estudantes em suas atividades acadêmicas. 

O problema vai além da percepção do incômodo causado pelo ruído, exige 

reflexões quanto à distribuição física do ambiente escolar, acústica das salas 

de aula e conscientização dos estudantes e funcionários em relação a geração 

do ruído interno da escola.  
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6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados encontrados e da discussão proposta em relação 

a influência do ruído ambiental no desempenho de escolares nos testes de 

padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração consideramos pertinente 

concluir que:  

 
1. Segundo a percepção dos estudantes, o ruído interno da escola é o que 

mais interfere em uma atividade em sala de aula, com interferência 

significativa na compreensão da explicação do professor e também 

durante a realização de uma prova. Os estudantes classificaram o ruído 

proveniente de conversas durante a aula como o que mais interfere no 

desempenho de atividades escolares. Os locais da escola caracterizados 

como mais ruidosos foram o pátio e a própria sala de aula. Não 

observamos associação com significãncia estatística entre os grupos de 

estudo quanto as respostas do formulário. 

2. Os níveis de pressão sonora da escola encontram-se elevados e fora do 

padrão recomendado pelas normas nacionais. 

3. Nos testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de duração, 

observamos que a média de acertos no ambiente silencioso foi maior 

que no ambiente ruidoso, evidenciando que o desempenho dos 

escolares piora no ruído. Houve associação com significância estatística 

entre os ambientes para os testes TPF3 (símbolos), TPD3 (símbolos), 

TPD3 (nomeação), TPD4 (Nomeação), TPD4 (símbolos).  

4. O grupo sem alteração fonoaudiológica (G1) apresentou melhor 

desempenho nos testes de padrão tonal de frequência e padrão tonal de 

duração. No ruído, houve piora no desempenho dos dois grupos 
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estudados. Ou seja, mesmo sujeitos sem alteração fonoaudiológica tem 

pior desempenho no ruído, demonstrando a grande interferência de 

níveis sonoros elevados no processamento da informação via audição. 

Encontramos relação com significância estatística entre G1 e G2 nos 

testes: TPF4 (símbolos) ambiente ruidoso e TPF3 (nomeação), TPD3 

(nomeação), TPD4 (nomeação), TPF4 (símbolos), em ambiente 

silencioso.  

5. Houve correlação entre a percepção da interferência do ruído ambiental 

e piora na performance nos testes de padrão tonal de frequência e 

padrão tonal de duração 
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7 ANEXOS 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

Adolescentes de 13 a 16 anos 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa "A influência do ruído ambiental no 

desempenho de escolares nos testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração" 

que reunirá informações sobre a percepção do barulho presente na escola pelos estudantes e 

a sua interferência em testes que avaliam a maneira como ouvimos. Estes testes avaliam 

habilidades auditivas importantes para um bom desempenho em atividades escolares. A 

pesquisa pretende caracterizar o desempenho de estudantes nos testes de padrão tonal de 

freqüência e padrão tonal de duração no silêncio e na presença de ruído ambiental. 

 Caso você concorde em participar, responderá a um questionário com duração prevista 

de 10 minutos. Após o preenchimento do questionário você passará por uma avaliação 

fonoaudiológica que consta de avaliações de linguagem, fala, audição e estruturas do sistema 

sensório-motor oral (lábios, língua, palato, dentes). Essas avaliações têm duração de 

aproximadamente 50 minutos. 

 Os seus dados serão mantidos em sigilo. A sua participação, é gratuita e voluntária e, a 

qualquer momento, você pode desistir de participar da pesquisa. Os dados coletados serão 

utilizados somente nesta pesquisa e os resultados de sua análise apresentados somente em 

artigos e eventos científicos. Seu questionário e sua ficha e todos os materiais utilizados na 

pesquisa serão destruídos após a publicação do trabalho. 

 Esta pesquisa não apresenta riscos a sua integridade física e nem desconfortos, pois 

não será realizado nenhum tipo de procedimento de tratamento. Quanto aos benefícios, 

acreditamos que os resultados podem colaborar para a melhora do ambiente escolar e auxiliar 

no entendimento de como você e outros adolescentes usam a audição para aprender. 

 Durante toda a realização do trabalho, você tem o direito de tirar suas dúvidas sobre o 

procedimento a que está sendo submetido. As pesquisadoras estão à disposição para qualquer 

esclarecimento necessário. Muito obrigada! 

Baseado neste termo, eu_________________________________, aceito participar da 

pesquisa "A influência do ruído ambiental no desempenho de escolares nos testes de padrão 

tonal de freqüência e padrão tonal de duração", em acordo com as informações acima 

expostas. 

                                                                     Belo Horizonte,____de________________de 2009  

De acordo.____________________________________________ (assinatura do adolescente) 

  Pesquisadoras: 

Stela Maris Aguiar Lemos - fonoaudióloga, professora adjunto do Departamento de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Tel. (31) 3409-9791 

Ludimila Souza Nascimento - estudante do 6° período de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Tel. (31) 3267-8675 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade 

Administrativa II - 2° andar, Campus Pampulha Belo Horizonte, MG - Brasil CEP: 31270-901. Telefax (31) 

3409-4592 
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ANEXO 4 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

Pais (ou responsáveis) de adolescentes de 13 a 16 anos 

 O seu filho é convidado a participar da pesquisa "A influência do ruído ambiental no desempenho de 

escolares nos testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração" que reunirá informações sobre a 

percepção do barulho presente na escola pelos estudantes e a sua interferência em testes que avaliam o 

processamento auditivo, ou seja, como ouvimos. Estes testes avaliam habilidades auditivas importantes para um 

bom desempenho em atividades escolares. A pesquisa pretende caracterizar o desempenho de estudantes nos 

testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração no silêncio e na presença de ruído ambiental. 

 Caso o Sr.(a) concorde com os termos da pesquisa, seu filho responderá um formulário com duração 

prevista de 10 minutos. O tempo previsto para a avaliação fonoaudiológica é de aproximadamente 50 minutos. 

Serão realizadas as seguintes avaliações: fala e linguagem, com aplicação do quadro fonêmico, no qual serão 

descritos todos os sons emitidos pelo adolescente, e seqüência lógico-temporal para a expressão oral e escrita, 

respectivamente. Realizaremos uma avaliação do sistema sensório-motor oral, na qual serão avaliados lábio, língua, 

palato e dentes. Iremos realizar ainda uma avaliação da audição com instrumentos de percussão (agogô, sino, coco 

e guizo) e aplicar, por meio de um CD player, um teste com som instrumental (flauta). Cada estudante deverá 

reconhecer as seqüências sonoras apresentadas. 

 Todos os dados dos participantes deste estudo serão mantidos em sigilo. A participação do seu filho é 

gratuita e voluntária e, a qualquer momento, ele pode desistir de participar da pesquisa. Os dados coletados serão 

utilizados somente nesta pesquisa e os resultados de sua análise apresentados somente em artigos e eventos 

científicos. Cabe ressaltar que os materiais utilizados na pesquisa serão destruídos após a publicação do trabalho. 

 Esta pesquisa não apresenta riscos a integridade física do seu filho e nem desconfortos, pois não será 

realizado nenhum tipo de procedimento de tratamento. Quanto aos benefícios, acreditamos que os resultados 

podem colaborar para a melhora do ambiente escolar e auxiliar no entendimento de como o seu filho e outros 

adolescentes usam a audição para aprender. 

 Durante toda a realização do trabalho, você tem o direito de tirar suas dúvidas sobre o procedimento a que 

está sendo submetido seu filho. As pesquisadoras estão à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

Agradecemos à disponibilidade 

Baseado neste termo, eu, ________________________________________________ aceito que meu 

filho______________________________________________participe da pesquisa "A influência do ruído ambiental 

no desempenho de escolares nos testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração", em acordo com 

as informações acima expostas. Belo Horizonte,____de________________de 2009 

De acordo. 

__________________________________________ (assinatura do responsável ) 

Pesquisadoras:Stela Maris Aguiar Lemos - fonoaudióloga, professora adjunto do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Tel. (31) 3409-9791 

Ludimila Souza Nascimento - estudante do 6° período de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Tel. (31) 3267-8675 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II - 2° andar Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG - Brasil CEP: 31270-901. 

Telefax (31) 3409-4592 
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ANEXO 5 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

Pais ou responsáveis e crianças / adolescentes de 10 a 12 anos 

 O seu filho é convidado a participar da pesquisa "A influência do ruído ambiental no desempenho de 

escolares nos testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração" que reunirá informações sobre a 

percepção do barulho presente na escola pelos estudantes e a sua interferência em testes que avaliam o 

processamento auditivo, ou seja, como ouvimos. Estes testes avaliam habilidades auditivas importantes para um 

bom desempenho em atividades escolares. A pesquisa pretende caracterizar o desempenho de estudantes nos 

testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração no silêncio e na presença de ruído ambiental. 

 Caso o Sr.(a) concorde com os termos da pesquisa, seu filho responderá um formulário com duração 

prevista de 10 minutos. O tempo previsto para a avaliação fonoaudiológica é de aproximadamente 50 minutos. 

Serão realizadas as seguintes avaliações: fala e linguagem, com aplicação do quadro fonêmico, no qual serão 

descritos todos os sons emitidos pelo adolescente, e seqüência lógico-temporal para a expressão oral e escrita, 

respectivamente. Realizaremos uma avaliação do sistema sensório-motor oral, na qual serão avaliados lábio, língua, 

palato e dentes. Iremos realizar ainda uma avaliação da audição com instrumentos de percussão (agogô, sino, coco 

e guizo) e aplicar, por meio de um CD player, um teste com som instrumental (flauta). Cada estudante deverá 

reconhecer as seqüências sonoras apresentadas. 

 Todos os dados dos participantes deste estudo serão mantidos em sigilo. A participação do seu filho é 

gratuita e voluntária e, a qualquer momento, ele pode desistir de participar da pesquisa. Os dados coletados serão 

utilizados somente nesta pesquisa e os resultados de sua análise apresentados somente em artigos e eventos 

científicos. Cabe ressaltar que os materiais utilizados na pesquisa serão destruídos após a publicação do trabalho. 

 Esta pesquisa não apresenta riscos a integridade física do seu filho e nem desconfortos, pois não será 

realizado nenhum tipo de procedimento de tratamento. Quanto aos benefícios, acreditamos que os resultados 

podem colaborar para a melhora do ambiente escolar e auxiliar no entendimento de como o seu filho e outros 

estudantes usam a audição para aprender. 

 Durante toda a realização do trabalho, você tem o direito de tirar suas dúvidas sobre o procedimento a que 

está sendo submetido seu filho. As pesquisadoras estão à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

Agradecemos à disponibilidade 

Baseado neste termo, eu, ________________________________________________ aceito que meu 

filho______________________________________________participe da pesquisa "A influência do ruído ambiental 

no desempenho de escolares nos testes de padrão tonal de freqüência e padrão tonal de duração", em acordo com 

as informações acima expostas. 

 Belo Horizonte,____de________________de 2009 

De acordo. 

__________________________________________ (assinatura do responsável) 

__________________________________________ (assinatura da criança/ adolescente) 

Pesquisadoras:Stela Maris Aguiar Lemos - fonoaudióloga, professora adjunto do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Tel. (31) 3409-9791 

Ludimila Souza Nascimento - estudante do 6° período de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Tel. (31) 3267-8675           

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II - 2° andar, Campus Pampulha, 

Belo Horizonte, MG - Brasil CEP: 31270-901. Telefax (31) 3409-4592 



  179 
 
 

 

ANEXO 6 

 

Formulário de percepção da interferência do ruído no ambiente escolar 

O formulário foi elaborado por Stela Maris Aguiar Lemos e Ludimila Souza 

Nascimento tendo como referência os roteiros de Hans (2000) e Libardi, et 

al.(2006) 

 

Código: 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino        Idade: 

Preferência manual: 

Série:  

 

1) Elementos que mais lhe perturbam durante uma atividade em sala de 

aula: 

 

(  ) Baixa iluminação 

(  ) Ruído elevado 

(  ) Temperatura 

(  ) Falta de ventilação 

(  ) Excesso de poeira 

(  ) Mobiliário inadequado 

 

2) Em que local da escola você percebe que o barulho é mais intenso: 

 

(  ) Sala de aula 

(  ) Pátio da escola 

(  ) Quadra de esportes 

(  ) Cantina 

(  ) Fora da escola 

 

3) Quais são as causas mais freqüentes de ruído elevado em sala de aula: 

 

(  ) Pessoas conversando 
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(  ) Cadeiras e mesas arrastando 

(  ) Porta batendo 

(  ) Buzinas de automóveis 

(  ) Sirene da escola 

(  ) Outros_____________________________________________________ 

 

4) Marque a interferência dos seguintes sons na sua atenção em sala de 

aula: 

 

• Pessoas conversando 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Cadeiras e mesas arrastando 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Porta batendo 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Buzinas 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Sirene da escola 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

5) Quando o ruído em sala de aula incomoda mais: 

 

(  ) Durante a explicação do professor 

(  ) Durante a leitura de um texto em voz alta 
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(  ) Durante uma atividade de produção  textual 

(  ) Durante a realização de uma prova 

 

6) Marque a interferência das seguintes situações na sua atenção em sala 

de aula: 

 

• Pessoas Conversando pelos corredores da escola 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Barulho proveniente da quadra de esportes 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

• Reforma na escola (“marteladas”, furadeira) 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 

 

7) Você acha que o barulho na sua escola é:  

 

(  ) Alto 

(  ) Baixo 

(  ) Normal 

 

8) Marque o nível de barulho da sua escola: 

 

  Nada   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10    Muito 
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ANEXO 7 

Código: 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino        Idade: 

Preferência manual: 

Série:  

Emissão (Quadro fonético elaborado por Mônica Nicola e Tânia Cozzi em Manual de Avaliação 

fonoaudiológica, 2004): 

Anel____________      Circo___________     Girafa_____________      Placa_________________ 

Anzol___________      Chapéu_________      Globo_____________      Prato_________________ 

Aquário_________       Dado___________      Igreja_____________      Queijo________________ 

Açucareiro_______      Dez____________      Índio______________      Régua________________ 

Avental__________     Dragão__________     Janela____________       Sanduíche____________ 

Aviões___________    Ervilha__________     Livro______________      Sorvete______________ 

Azul_____________    Espantalho_______    Mãos_____________       Tambor______________ 

Baleia____________   Ferro____________    Máquina___________      Tartaruga_____________ 

Bombom__________   Flecha___________   Nariz______________      Trem________________ 

Biscoito___________   Frutas____________  Ninho______________     Urso________________ 

Blusa_____________   Foguete___________ Olho_______________     Vassoura____________ 

Brasil_____________   Fósforos__________  Ônibus______________    Xadrez______________ 

Caminhão_________   Gaiola____________ Onda_______________     Zebra_______________ 

Cruz______________  Guarda-chuva_______  Pães________________ 

 

Quadro fonêmico 

p         t        k        /cr/ 

b         d       g        /cl/ 

f          s       ʃ         {R} 

v         z       ʒ         {S} 

ɲ         l       ʎ            

 ɾ         r       R      

Sistema sensório-motor oral: 

Palato:__________  Mordida:___________  Dentes:____________ 

Lábios: 

Tensão:_________  Mobilidade:____________ Plodir:____________ 

Estalar:__________ Vibrar:_____________ 

Língua: 

Tensão:__________ Mobilidade:____________ Ponta de língua:_____________ 

Estalar:__________  Vibrar:________________ 

Seqüência Lógico-temporal 

 

 



  183 
 
 

 

ANEXO 8 

 

Código: 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino        Idade: 

Preferência manual: 

Série:  

 

Teste de seqüencialização sonora 

 

A) Sons Verbais 

 

PA TA CA FA    (  )sim    (  )não 

TA CA FA PA    (  )sim    (  )não 

CA FA PA TA    (  )sim    (  )não 

 

B) Sons Instrumentais 

 

Sino   Agogô   Coco   Guizo          DEMONSTRAÇÂO 

Guizo  Coco    Sino    Agogô          sim (  )   não (  ) 

Coco   Guizo   Sino    Agogô          sim (  )   não (  ) 

Sino    Guizo    Agogô Coco           sim (  )   não (  ) 

 

Teste de Localização sonora 

 

Direita             sim (  )   não (  ) 

Esquerda         sim (  )   não (  )    

Acima              sim (  )   não (  ) 

Frente              sim (  )   não (  ) 

Atrás                sim (  )   não (  ) 
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ANEXO 9 

 
Distribuição da amostra total segundo o resultado da avaliação de motricidade 
orofacial. 
 

 
 
 

Resultado da 
avaliação 

Frequência 
Absoluta 

(N) 

Frequência 
 Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
Acumulada 

(%) 

Normal 66 94,3 94,3 

Alterado 4 5,7 100,0 

Total 70 100,0  

 
 
Legenda: 
N = Número 
 
 
Distribuição da amostra total segundo o resultado da avaliação de fala 
 

 
 
 

Resultado da 
 Avaliação 

Frequência 
 Absoluta 

(N) 

Frequência  
Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
acumulada 

(%) 

Normal 63 90,0 91,4 

Ceceio anterior 1 1,4 1,4 

Substituição 2 2,9 94,3 

Substituição em 

encontro consonantal 
4 5,7 100,0 

Total 70 100,0  

 
Legenda: 
N = Número 
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Distribuição da amostra total segundo o resultado da avaliação de linguagem 
escrita 
 

 
Resultado da  

avaliação 

Frequência 
absoluta 

(N) 

Frequência 
relativa 

(%) 

Frequência relativa 
acumulada 

(%) 

Normal 
64 91,4 91,4 

Alteração de grafia de natureza 

perceptual auditiva 
2 2,9 2,9 

Alteração de grafia de natureza 

perceptual visual 
1 1,4 4,3 

Ausência de coesão 3 4,3 100,0 

Total 70 100,0  

 
 
Legenda: 
N = Número 
 
 
Distribuição da amostra total segundo o resultado do teste de sequencialização 
sonora com sons instrumentais 
 

 
 
 
 

Resultado do 
 Teste 

Frequência  
Absoluta 

(N) 

Frequência  
Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
 Acumulada 

(%) 

Normal 61 87,1 87,1 

Alterado 9 12,9 100,0 

Total 70 100,0  

 
 
Legenda: 
N = Número 
 
 
 
 
 
 
 



  186 
 
 

 

 
 
Distribuição da amostra total segundo o resultado do teste de sequencialização 
sonora com sons verbais 
 

 
 

Resultado do 
 Teste 

Frequência 
Absoluta 

(N) 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
Acumulada 

(%) 

Normal 51 72,9 72,9 

Alterado 19 27,1 100,0 

Total 70 100,0  

 
 
Legenda: 
N = Número 
 
 
Distribuição da amostra total segundo o resultado do teste de localização 
sonora 
 

 
Resultado do 

 Teste 

Frequência 
Absoluta 

(N) 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequência relativa 
Acumulada 

(%) 

Normal 69 98,6 98,6 

Alterado 1 1,4 100,0 

Total 70 100,0  

 
 
Legenda: 
N = Número 
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ABSTRACT 

 

 

Purpose: To characterize and to discuss the performance of students in 
Frequency Pattern Test and Duration Pattern Test in ideal situation for testing in 
ambient noise presence. Method: This is an experimental cross-sectional study 
with sample of convenience, composed for 70 students, aged from 10 to 15 
years, being 28 males and 42 females in a public school education. Each 
student answered a form which the subject was: noisy places map and also the 
visual analog scale map of noisy interference quantification, as well as their 
perception and causes. The school noise level was evaluated by physical 
measurements with the sound level meter. The students were subjected to 
some evaluations (speech, language, and auditory processing) and they were 
divided into two groups (G1 without Speech-language pathology change; G2 
with Speech-language pathology change). Students also conducted Frequency 
and Duration Pattern Tests (silence and noise). Results: The school sound 
pressure level ranged from 56,9 dBA in the computer lab to 99 dBA in the 
school yard during the recreation. The form, students had classified the noise 
coming from the schoolyard and the classroom as more intense. According to 
students, which hinders more in their activities is the buzz of conversations 
during class. The present noise in the school was evaluated as high by 77,63% 
of the interviewed ones. Referring to the Frequency Pattern Tests (FPT) and 
Duration Pattern tests (DPT) we note that the average score in a quiet 
environment was bigger than in a noisy environment. G1 had better 
performance in the DPT and FPT that G2. The noise worsened the performance 
of both groups (G1 and G2) in the tests. Conclusion: We conclude that the 
objective evaluation confirms the data found in the subjective evaluation. This is 
important to determine the degree of perception / noise interference in the daily 
academic students. The school sound pressure levels are high and out of the 
standard recommended by national norms. We observed that the largest 
proportion of findings was in quiet environment. the evidence in this test place  
had correlation between  the performance of the carried through tests and the 
study groups. The noise worsened the performance of tests in both groups. 
That is, even subjects without language disorder have worse noise performance, 
showing big interference of high noise levels in the processing of information by 
hearing. 
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