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CCOORRPPUUSS  --  GGII  
 
 
Nome: S. C. F. - S1 GI  Idade: 44a 04m  Sexo: Feminino   
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 190 169 
 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada 2  
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   
Imprecisa 1  
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura na Leitura 

PPrréé--tteessttee  
 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia  
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumo 
du ta o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setentia setenta e a di se 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo perí (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 40.59 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
134,51 295,64 

 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você X está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cin (200 sílabas expressas; 83 palavras; 
38.66 seg)  
 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
128,81 310,40 
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PPóóss--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia  
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mês (200 sílabas expressas; 91palavras; 33.38 
seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
163,57 359,50 

 

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.90 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
136,58 325,20 
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Nome: T. S. A. – S2 GI  Idade: 21a 03m  Sexo: Masculino 
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 123 106 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.56 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
157,99 347,23 

 
  

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e a e  gostaria de trabalhar em rádio o senac 
osasco oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho 
se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos 
e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di (200 sílabas expressas; 84 
palavras; 35.41 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
142,33 338,89 
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PPóóss--tteessttee  
 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional di câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.31 
seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
159,13 349,75 

 
  

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
35.03 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
143,88 342,56 
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Nome: A. S. – S3 GI  Idade: 26a 03m  Sexo: Masculino  
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 100 100 

 
 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal  3 
Brusco 1  
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido   
Aumentado 2  
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal 1  
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

  

PPrréé--tteessttee  
 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu a denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como a prin qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 34.78 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
156,99 345,02 

 
  
 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços como grandes supermercados e shopping centers  no senac osasco você faz 
o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino 
fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão abertas 
participe da prova seletiva dia oito di abril (pausa ) é oitu du cincu (200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 40.70 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
123,83 294,84 
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PPóóss--tteessttee  
 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabs expressas; 91 palavras; 31.78 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
171,80 377,60 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você vai você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 33.41 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
150,85 359,17 
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Nome: A. N. – S4 GI  Idade: 34a 06m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 132 155 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa 2  
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo 1  
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente   
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1 1 
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada   
Reduzida 1 1 
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado   
Inadequado 1 1 
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação  de da nicotina e conseqüentementi 
viciar mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saú do  ministro da saúde 
adib jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o 
lançamento da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo 
os adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 32.68 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
167,07 367,20 

 
  
 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers  no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.28 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
147,02 350,06 
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PPóóss--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 31.50 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
173,34 380,95 

 
  
 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac de osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
32.97 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
152,87 363,97 
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Nome: A.A. F. S.- S5 GI  Idade: 23a  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 195 201 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
   
 



 18

 
 
II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   
Imprecisa 1  
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de da nicotina e conseqüentementi 
viciar mais rápidu istu segundu a denúncia do ministro da saúde adib jatene e do 
diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da 
campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e X di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 28.50 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
191,58 421,05 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a portunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou ra ou comunitárias locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços com gran como grandes supermercados e shopping centers 
no senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta 
ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di dois mil se (200 
sílabas expressas; 87 palavras; 33.60 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
155,36 357,14 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do taba do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti 
e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
31.16 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
175,22 385,11 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
33.25 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
151,58 360,90 
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Nome: A.M- S6  GI  Idade: 20a 09m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 201 220 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e o diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e X di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo períodu (200 sílabas expressas; 90 
palavras; 39.25 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
137,58 305,73 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers  no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
43.32 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
116,34 277,00 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 33 seg) 

 
 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
165,46 363,64 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
38.41 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
131,21 312,41 
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Nome: A.C.I- S7 GI  Idade: 20a 11m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 119 106 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
   
 



 26

 
II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente 3 3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
  Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida   
Excessiva 1  
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação de cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
di tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti por 
centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas expressas; 91 palavras; 35.99 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
151,70 333,42 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito 
anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 36.28 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
138,91 330,76 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.53 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
158,12 347,52 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.75 seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
145,03 345,32 
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Nome: L.F.C.J- S8 GI  Idade: 24a 06m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 184 184 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 33.59 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
162,55 357,25 

 
  
 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senasc osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di (200 sílabas expressas; 85 
palavras; 39.90 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
127,82 300,75 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.10 
seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
160,11 351,90 

 
 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
35.78 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
140,86 335,38 
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Nome: D.D.N- S9 GI  Idade: 29a 05m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 146 130 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada 2  
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal  3 
Brusco 1  
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo 1  
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu a denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor 
do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e XX noventa cento i vinti e seti por 
centu enquanto a população no mesmo períodu au (200 sílabas expressas; 90 
palavras; 37.78 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
142,93 317,63 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços como su grandes supermercados e shopping centers no senac osasco você 
faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu (200 sílabas expressas; 84 
palavras; 41.94 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
120,17 286,12 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.37 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
158,86 349,14 

 
  
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers o senac osasco faz 
você no senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão 
basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão 
as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 síilabas 
expressas; 84 palavras; 41.65 seg) 

 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
121,00 288,11 
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Nome: W. S. R.- S10 GI   Idade: 19a 10m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 134 130 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente 3 3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida   
Excessiva 1  
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indú as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o 
processo di fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e 
conseqüentementi viciar mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib 
jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento 
da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e X di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 36.72 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
148,69 326,80 

 
  
 
 
 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços comos grandes supermercados e shopping centers no senac osasco você faz 
o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos 
completus e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di dois (200 sílabas 
expressas; 85 palavras; 41.28 seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
123,55 290,70 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.06 
seg) 

 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
160,30 352,32 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos 
completo e ensino fundamental X transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu di (200 sílabas expressas; 85 
palavras; 38.40 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
132,81 321,5 
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Nome: E. C.- S11 GI   Idade: 38a 10m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 128 108 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada 2  
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   
Imprecisa 1  
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão acionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e o e do diretor 
do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e X  di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo períodu aumentou cinqüen (200 sílabas 
expressas; 90 palavras; 39.37 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
137,16 304,80 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeo institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermecado supermercados e shopping centers  no 
senac osasco você faz o curso di  radia radialista para o exercício legal da profissão 
basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão 
as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu ( 200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 41.19 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
122,36 291,33 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do e do diretor 
do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 31.80 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
171,70 377,36 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e grandes shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 34,56 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
145,84 347,23 
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Nome: E. I.- S12  GI   Idade: 26a 10m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 116 108 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido   
Aumentado 2  
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para men aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi 
viciar mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor 
do institutu nacional di câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo pe (200 sílabas expressas; 90 palavras; 
34.37 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
157,11 349,14 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está X ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos 
di ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cin (200 sílabas expressas; 83 palavras; 
34.35 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
144,98 349,34 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 33.06 
seg)  
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
165,15 362,98 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você para você ser radialista novas oportunidadis di 
trabalho se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di (200 sílabas 
expressas; 85 palavras; 34,47 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
147,96 348,12 
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Nome: F. D. V.- S13  GI   Idade: 22a 03m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 100 100 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
   
 



 50

 
II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 32.75 
seg)  
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
166,71 366,41 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.19 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
147,41 350,98 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério quem tem como principal alvo os adolescentes o 
consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti 
e seti por centu enquanto a população no mesmo perío (200 sílabas expressas; 90 
palavras; 36.10 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
149,58 332,40 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.53 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
145,96 347,52 
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Nome: L.L – S14 -   GI   Idade: 39a 09m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 97 92 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo 1  
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
insti institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo perí (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
35.60 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
153,37 337,08 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso de radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos 
e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.85 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
136,77 325,64 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 36.09 
seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
151,29 332,50 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers o senac osasco faz 
você no senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão 
basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão 
as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 41.37 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
121,83 209,06 
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Nome: G.M. C, – S15 -   GI   Idade: 25a 10m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 201 164 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo 1  
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.63 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
157,67 346,52 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locuções em vídeos institucionais eventos 
e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senasc no 
senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu di (200 sílabas 
expressas; 85 palavras; 38.31 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
133,12 313,23 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do to do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e 
seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
33.69 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
162,06 356,19 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.38 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
146,60 349,04 
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Nome: H.A. – S16 -   GI   Idade: 37a 02m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 90 82 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada 2  
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente   
Incoordenação 1 1 
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada   
Reduzida 1 1 
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado   
Inadequado 1 1 
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos so moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério quem tem como principal alvo os adolescentes o 
consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti 
e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
38.65 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
141,27 310,48 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos ins institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da nova seletiva dia oito du cincu di dois (200 sílabas expressas; 85 
palavras; 39.37 seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
129,54 304,80 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras;         
37.28 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
146,46 321,89 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos instu institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 41.66 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
120,98 288,05 
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Nome: I. A. C. A. – S17 -   GI   Idade: 24a  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 226 195 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente 3 3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Reduzida   
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu desculpa as indústrias di fumu estão 
adicionandu amoníacu amoníacu ao tabaco duranti o processo di fabricação di 
cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar mais rápidu 
istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do institutu 
nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di combati ao 
fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu do tabaco 
no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti por centu 
enquanto a população no mesmo perí (200 sílabas expressas; 91 palavras; 40.88 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
133,56 293,54 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio no senac osasco 
o senac osasco oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di 
trabalho se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da nova seletiva dia diz dia oito du cincu (200 
sílabas expressas; 84 palavras; 40.79 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
123,56 294,19 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras;        
34.60 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
157,80 346,82 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da nova lista  seletiva dia oito du cincu  (200 sílabas expressas; 84 
palavras; 34.90 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
144,41 343,84 
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Nome: J. J. A  M. – S18 -   GI   Idade: 34a 10m  Sexo: Masculino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 123 113 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal  3 
Brusco 1  
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido   
Aumentado 2  
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo 1  
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida   
Excessiva 1  
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e consequensi 
conseqüentementi viciar mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib 
jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento 
da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu di tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo pe (200 sílabas 
expressas; 90 palavras; 41.13 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
131,29 291,76 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados X shopping centers no senac osasco 
você faz X curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva no dia oito du cincu (200 sílabas expressas; 83 
palavras; 44.65 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
111,53 268,76 

 



 72

 

PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras;            
32,43 seg)  

 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
168,36 370,03 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
34.73 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
145,12 345,52 
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Nome: J. M. Q. – S19 -   GI   Idade: 24a 02m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 146 146 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fu as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco 
duranti o pó processo di fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e 
conseqüentementi viciar mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde 
adib isso desculpa isto segundo denúncia do ministério da saúde adib jatene e di do 
diretor do institutu nacionau do câncer marcos moraes duranti o lançamento da 
campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo perío (200 
sílabas expressas; 90 palavras; 43.03 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
125,49 278,87 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você para você ser radialista novas oportunidadis di 
trabalho se abrem rádios profissionais ou rádios profissionais ou comunitárias 
locução em vídeos institucionais eventos e novos espaços como grandes 
supermercados e shopping centers no senac osasco você faz o curso di radialista para 
o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu 
transforme talento em profissão as inscrições estão abertas participe da prova seletiva 
dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 38.47 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
131,01 311,93 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 32.13 
seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
169,93 373,48 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers e 
shopping centers no senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal 
da profissão basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento 
em profissão as inscrições estão abertas participe da nova participe da prova seletiva 
dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 37.69 seg) 
 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
133,72 318,39 
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Nome: J.O. – S20 -   GI   Idade: 45a 03m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 140 136 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca 1  
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado   
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

 2 

Foco baixo 1  
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada   
Reduzida 1 1 
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di no di noventa cento i vinti e 
seti por centu enquanto a população do mesmo períodu au (200 sílabas expressas; 91 
palavras; 36.12 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
151,16 332,22 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco você faz o 
curso di radialista pro exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino 
fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão abertas 
participe da prova seletiva dia oito du cincu di dois mil (200 sílabas expressas; 85 
palavras; 36.44 seg)l  
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
139,96 329,31 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde desculpa do ministro da 
saúde adib jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o 
lançamento da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo 
os adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 37.97 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
143,80 316,03 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di  (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
39.13 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
128,80 306,67 
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Nome: S.O. S – S21 -   GI   Idade: 34a 04m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 190 155 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo 1  
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu amoníacu ao tabaco duranti o 
processo di fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e 
conseqüentementi viciar mais rápidu istu segundu denúncia do minis  ministro da 
saúde adib jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o 
lançamento da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo 
os adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 35.88 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 

 

 

 
 

 
Fluxo de palavras por minuto 

152,17 334,45 
 
  

 

 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

atenção você que está  X ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cin (200 sílabas expressas; 83 palavras; 
37.47 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

132,90 320,25 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di no di noventa cento i vinti e 
seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
32.13 seg) 

 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 

 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

169,93 373,48 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers  no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.44 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
138,30 329,30 
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Nome: L. H. G. M – S22 -   GI   Idade: 28a 09m  Sexo: Masculino  

 
Pré-teste 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

Parâmetro (Hz) Pós-teste 
Freqüência Fundamental 80 84 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

Pré-teste 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa  
Rouca  

Hiponasal  
  

 
 

Abafada   
Hipernasal   

 
 

 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pós-teste Pré-teste 
Normal 3 3 
Brusco   

  
 
Soproso 

  
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave 

  

  
Excessivamente agudo   
 
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido 
Aumentado  
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

   

Foco baixo   
Foco posterior   

 

 Pré-teste Pós-teste 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 

Presente  3 
Incoordenação   

 
   
Uso de ar de reserva 1 

 
II.7 -  Articulação  

Pós-teste  Pré-teste 
Precisa 3 3 
Travada 

  
  

  
Imprecisa 
 
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e diretor o 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti vir 
por centu enquanto a população no mesmo períodu (200 sílabas expressas; 89 
palavras; 29.87 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
178,77 401,74 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
aparece oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho 
se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos 
e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
30.72 seg) 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

164,06 390,62 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

 

 

Fluxo de palavras por minuto 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras;        
32.69 seg) 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de sílabas por minuto 
167,02 367,08 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser para você ser radialista novas oportunidadis di 
trabalho se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para exercer para o exercício legal da profissão 
basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão 
as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 37.18 seg) 
 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

135,55 322,75 
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Pós-teste 

Nome: C M A F– S23-   GI   Idade: 34 a 07m  Sexo: Masculino 
 

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste 
Freqüência Fundamental 76 75 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada  

   

 
Hipernasal   
Hiponasal   

 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco 

  

  
Soproso   
 
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave 
Excessivamente agudo 
  

  
  
 

 

 Pós-teste 
II.4 - Loudnes 

Pré-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal  

 
 

Foco hiponasal  
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   

  
Uso de ar de reserva 1  
 
 
II.7 -  Articulação  
 Pós-teste Pré-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa 
   

  

 

Pós-teste 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   

   
 

 Pós-teste 
II.9 – Ritmo de leitura  

Pré-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 33.91 
seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 
161,01 353,88 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dezoito anos 
e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito de (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.35 seg) 
 

 
Fluxo de palavras por minuto 

138,65 330,12 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras;         
31.65 seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de sílabas por minuto Fluxo de palavras por minuto 
172,51 379,15 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
35.04 seg) 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

143,83 342,46 
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Nome: M.B– S24-   GI   Idade: 45 a 05m  Sexo: Masculino  

 
Pós-teste 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

Parâmetro (Hz) Pré-teste 
Freqüência Fundamental 87 89 

 
 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Pré-teste 

II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

 Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa  
Rouca  
Abafada   

 

   

 
 

Hipernasal  
Hiponasal 1  

 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   

 Soproso  
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 

Pós-teste  Pré-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   

 
 

Aumentado  
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal 

Foco baixo 
Foco posterior  

  
Foco nasal 
compensatório 

  

  
1 

   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 

Pré-teste Pós-teste  
Presente  3 
Incoordenação   

 
Uso de ar de reserva 1  
  
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   
Imprecisa 1  

   
 
II.8 -  Modulação 

Pré-teste Pós-teste  
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   

   
 
II.9 – Ritmo de leitura  

Pré-teste Pós-teste  
Adequado  3 
Inadequado 1  
   
 



 95

 
III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

Fluxo de palavras por minuto 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 31.72 
seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de sílabas por minuto 
172,13 378,31 

 
  

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos instucionais  eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu di dois mil  (200 sílabas expressas; 
87 palavras; 36.25 seg) 
 

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
144,0 331,03 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.53 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
158,12 347,52 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias. locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
35.84 seg) 

Fluxo de sílabas por minuto 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 
140,62 334,82 
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Nome: M. J. C– S25-   GI   Idade: 19 a 10m  Sexo: Feminino  

 
 

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 179 190 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

II. 1 - Qualidade Vocal 
 

 

Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca  
Abafada  

 
 

 
 

Hipernasal  
Hiponasal  
   
 

Pré-teste Pós-teste 
II. 2 - Ataque Vocal 
 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave  

  
 

Excessivamente agudo 
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   

  
Foco nasal 
compensatório 

Foco posterior 
   

Foco hiponasal 
  

Foco baixo   
  

 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  

 
Uso de ar de reserva   
  
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 

Pós-teste  Pré-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   

   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníaco ao tabaco duranti o processu di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jaténe X o diretor do 
institutu nacional do câncer marcus moraes duranti o lançamentu da campanha di  
combate ao fumo do ministériu qui tem como principal alvu os adolescentes o consumu 
du tabaco no brasil subiu entre a década dis di setenta e XX  noventa centu i vinti i seti 
por centu enquanto a população no mesmo perío (200 sílabas expressas; 88 palavras; 
32.40 seg)  

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
162,96 370,37 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

atenção você que está nos ouvindu i gostaria di trabalhar em rádiu o senac osasco 
ofereci a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis dis di trabalhu se 
abrem rádius profissionais ou comunitárias locução locução em vídeos institucionais 
eventus i novos espaçus com grandis supermercadus e shopping centers o senac o 
senac osasco no senac osasco você faz o curso di radialismo para o exercíciu legal 
da profissão basta ter dizoitu anus e ensino fundamental completo transforme talento 
em profissão as inscrições as inscrições estão abertas participi da prova seletiva du 
dia oitu du cincu  di dois mil segun (200 sílabas expressas; 86 palavras; 41.10 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

 

 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

125,55 291,97 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib janete e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subriu subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e 
seti por centu enquanto a população no mesmo perí (200 sílabas expressas; 91 
palavras; 32 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

 
 

170,62 375 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
32.62 seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
154,50 367,87 
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Pré-teste 

Nome: M. H. R– S26-   GI   Idade: 25 a 08m  Sexo: Masculino 
 

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pós-teste 
Freqüência Fundamental 123 119 

 

 

 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa  

 

   

 
Rouca   
Abafada   
Hipernasal  
Hiponasal   

 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

2  

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada 1  
Imprecisa 
   

  

 

 Pré-teste Pós-teste 
II.8 -  Modulação 

Adequada   
Reduzida 1 1 
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3  
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
di tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti por 
centu enquanto a população no mesmo pe (200 sílabas expressas; 90 palavras; 32.84 
seg) 
 

Fluxo de sílabas por minuto 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 
164,43 365,40 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

 
atenção você está nos ouvindo e gosta vôce que está nos ouvindo e gostaria de 
trabalhar em rádio o senac osasco oferece a oportunidadi para você ser radialista 
novas oportinidis novas oportunidadis di trabalho se abrem rádios profissionais ou 
comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos espaços como grandes 
supermercados e shopping centers no senac osasco você faz o curso di radialista para 
o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu 
transforme talento em profissão as inscrições estão abertas participe da prova seletiva 
dia oito du  (200 sílabas expresas; 84 palavras; 37.09 seg) 
 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

135,89 323,54 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 28.47 
seg) 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 

 
 

 
 

Fluxo de sílabas por minuto 
191,78 421,50 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco X 
faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du cincu (200 sílabas expressas; 84 
palavras; 31.12 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
161,95 385,60 
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Nome: M. M. R– S27-   GI   Idade: 21 a 11m  Sexo: Feminino  

Parâmetro (Hz) 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 195 207 

 

II. 1 - Qualidade Vocal 
Pré-teste 

 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 

 Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa  

 
 

Hiponasal  
  

 
Rouca   
Abafada  
Hipernasal  

 
 

 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   

  
Soproso   

 
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo 1  
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   

 
Foco nasal 
compensatório 

 
Foco hiponasal  

2 

Foco baixo   
Foco posterior   
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente 3 3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   

  Imprecisa 
   
 

Pré-teste Pós-teste 
II.8 -  Modulação 
 
Adequada  3 
Reduzida 1  

  
 
Excessiva 

  
 

 
II.9 – Ritmo de leitura  

Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  

   
 



 107

 
III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

 
Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e nove e a di noventa cento i vinti e 
seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 
32.40 seg) 
  
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
168,52 370,37 

 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 

  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista as novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 32.12 seg)  
 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

156,91 373,60 
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PPóóss--tteessttee  

 

 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 31.82 
seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

171,59 377,12 
 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 

  

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
32.34 seg) 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
155,84 371,05 
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Nome: M. B. S– S28-   GI   Idade: 23 a 10m  Sexo: Feminino  

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

 
 

 
Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 

Freqüência Fundamental 213 195 
 

 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada  

 
 

 

 
Hipernasal  
Hiponasal  
  
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pós-teste Pré-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido 

 

  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal 
Foco nasal 
compensatório 

 

 

  
  

Foco baixo  
Foco posterior   
  
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  

Pré-teste Pós-teste  
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 

Pré-teste Pós-teste 
II.9 – Ritmo de leitura  
 
Adequado 3 3 
Inadequado   
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa um virgula vinte e 
sete não cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 37.47 seg) 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
145,75 320,26 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 

 

 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.50 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
138,08 328,77 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro ministro da saúde adib jatene jatene e 
do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da 
campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os 
adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 37.50 seg) 
 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

145,60 320,0 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas epressas; 84 palavras; 
36.66 seg) 
 
 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 
137,48 327,33 
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Nome: N B.– S29-   GI   Idade: 24 a 01m  Sexo: Feminino  
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 184 201 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  
 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Pré-teste  Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   

 
1 
 

Abafada  
Hipernasal  
Hiponasal  
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal 1  

 

 

Foco hiponasal  
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
Foco posterior  
   
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente   
Incoordenação 1 1 
Uso de ar de reserva   

   
 
II.7 -  Articulação  
 Pós-teste Pré-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3  
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pós-teste Pré-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

as indústrias di di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação de nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde é perdão ministro da 
saúde adib jatene do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o 
lançamento da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo 
u os adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a 
di noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 34.96 seg) 
 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 

 

Fluxo de sílabas por minuto 
156,18 343,25 

 

Fluxo de palavras por minuto 

  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senasc no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 34.41 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de sílabas por minuto 
146,47 348,73 
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PPóóss--tteessttee  

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde perdão do ministro da 
saúde adib jatene e do diretor do institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o 
lançamento da campanha di combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo 
os adolescentes o consumu do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di 
noventa cento i vinti e seti por centu enquanto a população no mes (200 sílabas 
expressas; 91 palavras; 39.04 seg) 

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

 
 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
139,86 307,38 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 

 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
37.22 seg) 
 
 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
135,41 322,40 
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Nome: R. V. S. O..– S30-   GI   Idade: 20 a 01m  Sexo: Feminino  

 

Parâmetro (Hz) 

 

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 164 179 

 

II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

 Pré-teste Pós-teste 

 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Adequada  3 
Soprosa   
Rouca 1 

 
 

Hiponasal   

 
Abafada  
Hipernasal  

   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   

 
 
Soproso  

  
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   

 
 

Excessivamente agudo  
  
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido 
Aumentado 
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   

1  
  

Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo 
Foco posterior 
   
 

 Pós-teste 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 

Pré-teste 
Presente  3 
Incoordenação   

1  
  
Uso de ar de reserva 

 
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada   

  
 

Imprecisa 
  
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva  
  

 
 

 

 Pré-teste Pós-teste 
II.9 – Ritmo de leitura  

Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro das da saúde adib jatene e do diretor 
do institutu nacional de câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e X di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população do mesmo perí (200 sílabas expressas; 89 palavras; 
33.47 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
159,54 358,53 

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você vai você que está  ouvindo nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio 
o senac osasco oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di 
trabalho se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução locuções em vídeos 
instic institucionais eventos e novos espaços como grandes supermercados e 
shopping centers no senac osasco você faz X curso di radialista para o exercício legal 
da profissão basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento 
em profissão as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di 
dois mil segunda feira ás vinti horas X X X X o curso começa ainda no mês de mai(200 
sílabas expressas; 83 palavras; 35 seg)  

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

  

 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

142,29 342,86 
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PPóóss--tteessttee  

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 29.69 
seg) 

 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

Fluxo de sílabas por minuto 
183,90 404,17 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser ser  radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos insti institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 32.41 seg) 
 
 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

155,51 370,26 
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Nome: R.O. S.– S31-   GI   Idade: 27 a 07m  Sexo: Masculino  

Pré-teste 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pós-teste 
Freqüência Fundamental 83 88 

 
 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa  
Rouca  

 
Hipernasal  

 
 

 
 

Abafada  
 

Hiponasal  
  
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   

   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   

  
 

Excessivamente agudo 
  
 
II.4 - Loudnes 

Pré-teste Pós-teste  
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pós-teste Pré-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   

 

1  
 

 

Foco nasal 
compensatório 

 

Foco baixo 
Foco posterior  
  
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pós-teste Pré-teste 
Presente 3  
Incoordenação 

 
 

1  
Uso de ar de reserva  
  
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada  
Imprecisa  

 

 
 

  
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida   
Excessiva 
  

1  
 

 

Pré-teste Pós-teste 
II.9 – Ritmo de leitura  
 
Adequado 3  
Inadequado 
   

1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

 

 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
di tabaco no ba no brasil subiu entre a década di setenta e a década di noventa cento 
i vinti e seti por centu enquanto a população no mesmo (200 sílabas expressas; 91 
palavras; 37.94 seg)  

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
143,91 316,29 

 
  

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 sílabs expressas; 84 palavras; 
40.04 seg) 
 

Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 
125,87 299,70 
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PPóóss--tteessttee  

 
 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e XX noventa cento i vinti e seti por 
centu enquanto a população no mesmo períodu (200 sílabas expressas; 90 palavras; 
36.56 seg) 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

 

 

 
Fluxo de palavras por minuto 

147,70 328,23 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho di 
trabalhu se abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos 
institucionais eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping 
centers no senac osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da 
profissão basta ter dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em 
profissão as inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito du (200 
sílabas expressas; 84 palavras; 40.50 seg) 
 

 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

124,45 296,30 
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Pré-teste 

Nome: R.M. S.– S32-   GI   Idade: 22 a 04m  Sexo: Feminino 
 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

Parâmetro (Hz) Pós-teste 
Freqüência Fundamental 160 181 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Soprosa   
Rouca   

2 

Hiponasal   
 

Abafada  
Hipernasal   

  
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso 

 
  

  
 
II. 3 - Pitch  
 Pós-teste Pré-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave 
Excessivamente agudo 
 

  
  
  

 

 
II.4 - Loudnes 

Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido   
Aumentado 
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

  

Foco baixo   
Foco posterior 1  

 
 

Pós-teste 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste 
Presente  3 
Incoordenação   

1  
  

Uso de ar de reserva 
 
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   

1  
  
Imprecisa 

 
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 

  

1  
Excessiva   
 
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 

as indústrias di fumu estão adicionanu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mesmo períodu aumentou (200 sílabas expressas; 
92 palavras; 30.87 seg) 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
178,81 388,72 

 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeo institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e sho so shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu (200 sílabas 
expressas; 84 palavras; 31.87 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

  

 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
158,14 376,53 
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PPóóss--tteessttee  

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 29.59 
seg) 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

 
 

 
Fluxo de palavras por minuto 

184,52 405,54 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto 

 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 34.28 seg) 
 

 

Fluxo de sílabas por minuto 
147,02 350,06 
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Nome: R. P.– S33-   GI   Idade: 26 a 08m  Sexo: Masculino  

 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 
Freqüência Fundamental 87 92 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

II. 1 - Qualidade Vocal 
 

 Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   
Hipernasal   
Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  

Pós-teste  Pré-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   
Excessivamente agudo   
   
 
II.4 - Loudnes 
 Pós-teste Pré-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido 

 

  
Aumentado   
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Pré-teste Pós-teste 
II.5 - Ressonância  
 
Uso equilibrado   
Foco hipernasal 1 1 
Foco hiponasal 

  
Foco posterior  

 

  
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo 
 

  
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  

 
Uso de ar de reserva   
  
 
II.7 -  Articulação  

Pós-teste  Pré-teste 
Precisa 3 3 
Travada   
Imprecisa   

   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   

   
 

 Pré-teste Pós-teste 
II.9 – Ritmo de leitura  

Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 32.47 
seg) 

 

 

 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
168,15 369,57 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a portunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços comos como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di maiu di dois mil se (200 
sílabas expressas; 87 palavras; 36.37 seg) 

 
Fluxo de palavras por minuto 

 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 
143,52 329,94 

 



 132

 

PPóóss--tteessttee  

 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 30.68 
seg) 

 
 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

177,95 391,13 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
33.09 seg) 
 
 
 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 
152,31 362,65 
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Nome: R. L. S.– S34-   GI   Idade: 29 a 02m  Sexo: Masculino  

I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 

 
 

 
Parâmetro (Hz) Pré-teste Pós-teste 

Freqüência Fundamental 140 125 
 

 

 

 

II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

II. 1 - Qualidade Vocal 
Pré-teste Pós-teste 

Adequada  3 
Soprosa 2  
Rouca   

  
Hipernasal   
Abafada 

Hiponasal   
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco   
Soproso   
   
 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave   

 
Excessivamente agudo   
  
 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Reduzido 1  

  
Aumentado   
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado  3 
Foco hipernasal   

 

Foco posterior  
  

Foco hiponasal  
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo   
1 

 
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação 1  
Uso de ar de reserva   
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa 3 3 
Travada 

  
  

Imprecisa 
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 34.25 
seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 

 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

159,41 350,36 
 
  

 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para se você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e 
novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco 
você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e 
ensino fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão 
abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 84 palavras; 
36.01 seg) 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

139,96 333,24 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população no mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 32.28 
seg) 

 
 

 
Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 

169,14 371,75 
 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 
atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi para você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se 
abrem rádios profissionais ou comunitárias locuçãos locução em vídeos institucionais 
eventos e novos espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac 
osasco você faz o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter 
dizoito anos e ensino fundamental completu transforme talento em profissão as 
inscrições estão abertas participe da prova seletiva dia oito di (200 sílabas expressas; 
84 palavras; 37.50 seg) 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de sílabas por minuto 

 

 

 
Fluxo de palavras por minuto 

131,40 320,0 
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Nome: S. M. B– S35-   GI   Idade: 29 a 03m  Sexo: Feminino  

Pós-teste 

 
 
I-Protocolo de Avaliação Objetiva da Voz 
 

Parâmetro (Hz) Pré-teste 
Freqüência Fundamental 176 155 

 
 
II-Protocolo de Avaliação do Uso Vocal  

 

 
II. 1 - Qualidade Vocal 

Pré-teste Pós-teste 
Adequada 3 3 
Soprosa   
Rouca   
Abafada   

 
Hiponasal  
Hipernasal  

 
   
 
II. 2 - Ataque Vocal 
 Pré-teste Pós-teste 
Normal 3 3 
Brusco  
Soproso 
 

 
  
  

 
II. 3 - Pitch  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Excessivamente grave 
Excessivamente agudo  
 

  
 
  

 
II.4 - Loudnes 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado 3 3 
Reduzido 
Aumentado 
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II.5 - Ressonância  
 Pré-teste Pós-teste 
Uso equilibrado 3 3 
Foco hipernasal   
Foco hiponasal   
Foco nasal 
compensatório 

  

Foco baixo 

 

  
Foco posterior   
  
 
II.6 - Coordenação Pneumo-Fono-Articulatória 
 Pré-teste Pós-teste 
Presente  3 
Incoordenação   
Uso de ar de reserva 1  
   
 
II.7 -  Articulação  
 Pré-teste Pós-teste 
Precisa  3 
Travada   
Imprecisa 1  
   
 
II.8 -  Modulação 
 Pré-teste Pós-teste 
Adequada  3 
Reduzida 1  
Excessiva   
   
 
II.9 – Ritmo de leitura  
 Pré-teste Pós-teste 
Adequado  3 
Inadequado 1  
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III- Protocolo de Avaliação da Velocidade de fala na leitura 

PPrréé--tteessttee  

 

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministro da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a di noventa cento i vinti e seti 
por centu enquanto a população do mes (200 sílabas expressas; 91 palavras; 33.75 
seg) 
 
 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
161,78 355,56 

 
  

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços como grandes supermercados e shopping centers no senasc osasco você faz 
o curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino 
fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão abertas 
participe da prova seletiva dia oito du cincu X XX segunda (200 sílabas expressas; 84 
palavras; 36.15seg) 

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 
 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de palavras por minuto Fluxo de sílabas por minuto 
139,42 331,95 
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PPóóss--tteessttee  

Transcrição da Amostra da Fala 1 – Notícia 
 
as indústrias di fumu estão adicionandu amoníacu ao tabaco duranti o processo di 
fabricação di cigarros para aumentar a liberação da nicotina e conseqüentementi viciar 
mais rápidu istu segundu denúncia do ministério da saúde adib jatene e do diretor do 
institutu nacional do câncer marcos moraes duranti o lançamento da campanha di 
combati ao fumu do ministério qui tem como principal alvo os adolescentes o consumu 
do tabaco no brasil subiu entre a década di setenta e a década di noventa cento i vinti 
e seti por centu enquanto a população no mesmo perí (200 sílabas epressas; 91 
palavras; 32.32 seg) 

 

 
Cálculo da Velocidade de fala na leitura 
 

Fluxo de sílabas por minuto 

 

Fluxo de palavras por minuto 
168,93 371,29 

 
  

Transcrição da Amostra da Fala 2 – Comercial 

 

Cálculo da Velocidade de fala na leitura 

Fluxo de palavras por minuto 

 

atenção você que está nos ouvindo e gostaria de trabalhar em rádio o senac osasco 
oferece a oportunidadi pra você ser radialista novas oportunidadis di trabalho se abrem 
rádios profissionais ou comunitárias locução em vídeos institucionais eventos e novos 
espaços como grandes supermercados e shopping centers no senac osasco você faz o 
curso di radialista para o exercício legal da profissão basta ter dizoito anos e ensino 
fundamental completu transforme talento em profissão as inscrições estão abertas 
participe da prova seletiva dia oito di maiu  (200 sílabas expressas; 84 palavras; 36.87 
seg) 
 
 
 

 
Fluxo de sílabas por minuto 

136,70 325,47 
 
 
 


