Aviso sobre o teste de audição na casa
Realize o teste quando não tem problema do(s) irmão(s) interferirem, não tem carros
passando na rua, e dentro de um quarto o mais silencioso possível.

１

Teste de audição pelo esfregar dos dedos
Modo de fazer o teste

① Na frente da criança, mostre esfregando um pouco
fortemente o dedo polegar e indicador.

Fale para

ele(a) levantar a mão quando ouvir o esfregar dos
dedos.
② Em seguida, poste-se atrás da criança como mostra
a figura ao lado. Agora, esfregue 5 a 6 vezes
os dedos do lado do ouvido, a uma distância de uns
5cm （de maneira que o som praticamente não
chegue até os ouvidos da mãe）.
③ Faça o teste primeiro do lado direito e depois do lado
esquerdo, algumas vezes seguidas, e determine se os ouvidos
de cada lado estão ouvindo(separadamente), e preencha a enquete.

★Ao esfregar os dedos, não deixe a criança ver os dedos ou não toque com os
dedos nos cabelos.
２

Teste de audição pelo sussurro.
Modo de sussurrar
Coloque a mão na garganta como mostra a

figura, e diga “ah”; deve sentir o dedo tremer
um pouco.

Agora, expire fundo, e o dedo não vai

tremer. Dessa forma, o sussurro é uma voz baixa
que somente solta o ar e o dedo não treme;
geralmente usamos quando transmitimos segredos.
Experimente sussurrar o nome das figuras da folha
de desenhos colocando a mão na garganta; se os dedos
não tremerem, quer dizer que você está sussurrando.

Modo de fazer o teste
①Coloque as figuras viradas para criança e sente-se de frente, a mais de 1m.
②Diga para a criança “quando eu falar o nome, aponte com o dedo a figura correta”;
com voz normal, diga o nome da figura do jeito que está escrito em katakana na folha,
e treine para que a criança aponte corretamente todas as 6 figuras.
③Diga para a criança “agora eu vou falar
em voz baixa, por isso ouça bem e aponte
com o dedo a figura correta”; esconda a
boca com a folha como mostra a figura, e
diga o nome das 6 figuras sussurrando um
por um (ordem livre); escreva o resultado
do teste na enquete(１a. vez).

★É para falar o nome da figura
somente uma vez, por isso se a criança
perguntar novamente, não repita, por
favor. E também, tome cuidado para que
o sussurro não fique alto.
④Se a criança não conseguir apontar corretamente nenhuma das 6 figuras, repita
novamente o teste e escreva o resultado na enquete (２a. vez)

Folha de desenhos
Lado da criança
OFURO

BŌRU

UMA

TSUMIKI

JŪSU

KIRIN

Lado da mãe
Nota:

①Deixe a folha com os desenhos virados para o lado da criança (palavras
para o lado da mãe).
②Esconda a boca da mãe com a folha de instruçõe do teste, tome uma
distância de 1m, e faça o teste com sussurros.
③Guarde a folha de desenhos com carinho e use para o exame audição
de vez em quando.

