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1) Como se denomina a doença degenerativa, progressiva, de

etiologia desconhecida, início insidioso, com queixa de per-

da de memória ou apatia, podendo ser confundida com depres-

são e perda de memória associada a idade?

(A) Doença de Alzheimer.

(B) Doença de Wilson.

(C) Doença de Parkinson.

(D) Síndrome de Korsakoff.

(E) Demência Vascular.

2) Em relação ao indivíduo com Síndrome de Asperger, assinale a

opção INCORRETA.

(A) Não possui grandes dificuldades no uso funcional da

comunicação verbal.

(B) Pode apresentar desenvolvimento cognitivo normal ou aci-

ma da média.

(C) Apresenta dificuldades com a manutenção de tópicos e mu-

dança de turno no discurso.

(D) Apresenta compreensão limitada de sinais comunicativos

não verbais.
(E) Muitas vezes, suas alterações de linguagem não são per-

cebidas nos primeiros anos de vida.

3) Como se denomina o tipo de afasia fluente, marcada por erros

na prova de repetição, em que a emissão está pior do que a

fala espontânea, com presença de parafasias fonêmicas e ver-

bais formais, e anomias durante a conversação?

(A) Transcortical motora.

(B) De Broca.

(C) Transcortical mista.
(D) Transcortical sensorial.

(E) De condução.

4) Para o diagnóstico da criança disléxica, além de serem uti-

lizados procedimentos que possibilitem .determinar o nível

funcional da leitura, são também empregados outros instru-

mentos. Assinale a opção que MÄO apresenta um instrumento

utilizado na prática fonoaudiológica na investigação da

dislexia.

(A) Produção textual .
(B) Provas de memória de curta e longa duração.

(C) Provas de cálculo matemático e resolução de problemas.

(D) Escrita de palavras isoladas (reais e inventadas).
(E) Questionário de auto avaliação do handicap.
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5) Assinale a opção correta em relação à conduta utilizada ha-

bitualmente na avaliação audiológica infantil de crianças

sem evidências de alteração no desenvolvimento neuropsicomo-

tor.

(A) A audiometria de reforço visual é uma técnica aplicada

em crianças a partir dos 3 meses de idade.

(B) A técnica do condicionamento para a realização da audio-

metria lúdica é usada em crianças a partir de 1 ano.

(C) Na audiometria de respostas comportamentais não são uti-

lizados estímulos sonoros instrumentais.

(D) A medida da imitância acústica faz parte do conjunto de

testes e deve ser aplicada independente da idade.

(E) A logoaudiometria é aplicada somente em crianças que não

apresentem trocas na fala.

6) Em relação à Muda Vocal é correto afirmar que:

GA) ocorre por volta dos 12/ 13 anos no homem e 10/ 12 anos

nas mulheres.

(B) as alterações são frequentemente decorrentes de causas

orgânicas.

(C) a mutação prolongada, que persiste além de 6 meses, pode

levar a um quadro de laringite.

(D) a mutação incompleta caracteriza-se por voz normal, fa-

diga vocal e limitação nos tons agudos.

(E) o falsete mutacional caracteriza-se por voz aguda com

qualidade vocal próxima ao normal.

7) Em relação aos Distúrbios Específicos de Linguagem (DEL),

assinale a opção correta.

(A) A reabilitação em geral é rápida e a criança alcança o

desenvolvimento de seus pares em idade cronológica.

(B) São persistentes, acarretando dificuldades escolares,

sociais, comportamentais e de adaptação.

(C) A avaliação de linguagem apresenta respostas lineares

com comportamentos típicos de imaturidade.

(D) A alteração no desenvolvimento cognitivo é a maior marca

clínica dos indivíduos com DEL.

(E) Os aspectos fonológicos e pragmáticos são o foco inicial

da intervenção.
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8) Assinale a opção que apresenta um dos objetivos do acompa-

nhamento fonoaudiológico na Paralisia Facial Periférica na
fase de sequelas.

(A) Promover uma melhor circulação sanguínea e oxigenação
dos tecidos.

(B) Manter o movimento de contração muscular adequando o tô-

nus de ambos os lados.

(C) Manter a atividade muscular auxiliando no atraso de sua
atrofia.

(D) Reprogramar o controle motor da musculatura que recebeu

inervação desviada.

(E) Manter a mobilidade das fibras musculares que se encon-

tram em grande tensão.

9) Como se denomina a fase consciente e involuntária, onde o

bolo alimentar desencadeia uma série de reflexos, a respira-

ção é suspensa temporariamente, há elevação do osso hioide e

há a abertura do músculo cricofaríngeo, permitindo a passa-

gem do bolo alimentar?

(A) Esofágica.

(B) Preparatória.

(C) Oral.

(D) Antecipatória.

(E) Faríngea.

10) Em relação à aplicação do exame de Emissões Otoacústicas

(EOA) em recém-nascidos é correto afirmar que:

(A) a presença de vernix no meato acústico externo não é fa-

tor que dificulta a detecção e o registro das EDA.

(B) a reprodutibilidade do traçado e a estabilidade do estí-

mulo devem ser no mínimo de 20% .

(C) as EOA por estímulo transiente são as mais utilizadas

nos programas de triagem auditiva neonatal.

(D) a presença das EOA descarta a possibilidade de neuropa-

tia auditiva.

(E) a sedação é necessária no exame de EOA - Produto de

Distorção.
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11) Correlacione os testes de Processamento Auditivo às habili-

dades auditivas envolvidas em sua avaliação e assinale a
opção correta.

TESTES HABILIDADES

I - Fala com Ruído ( ) Resolução Temporal

II - Dicótico de Dígitos ( ) Ordenação Temporal

III- Fusão Binaural ( ) Figura-Fundo

IV - Padrão de Frequência ( ) Síntese

V - Gaps in Noise(GIN) ( ) Fechamento
( ) Localização sonora

(A) (V) (IV) (II) (III) (I) (-)

(B) (IV) (-) (V) (I) (III) (II)

(C) (IV) (III) (-) (I) (II) (V)

(D) (II) (IV) (I) (-) (V) (III)

(E) (III) (V) (II) (I) (-) (IV)

12) Em relação aos Programas de Conservação Auditiva (PCA) é

correto afirmar que:

(A) a seleção e o fornecimento dos equipamentos de proteção

individual fazem parte das medidas de controle ambien-

tais.

(B) o reconhecimento, a antecipação, a avaliação e o contro-

le dos riscos para a audição são ações de Vigilância

Epidemiológica.

(C) No Gerenciamento Audiométrico é realizado o acompanha-

mento dos exames audiométricos de forma estritamente

individual, a fim de conscientizar os indivíduos quanto

aos riscos auditivos.

(D) no Estabelecimento de Diagnósticos, os danos auditivos

produzidos pelo ruído são de dois tipos: mudança tempo-

rária do limiar e perda auditiva induzida por ruído.

(E) as Medidas de Controle Administrativo visam reduzir a

exposição ao ruído, ou o número de trabalhadores expos-

tos, sem reduzir os níveis de pressão sonora na fonte.
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13) Assinale a opção que apresenta três testes monoaurais de

baixa redundância utilizados na avaliação do Processamento

Auditivo.

(A) Staggered Spondaic Words (SSW) , Fala no Ruído, e Limiar

Diferencial de Mascaramento (MLD).

(B) Pediatric Speech Inteligibility (PSI), Sintetic Senten-

ces Identification (SSI) , e Fala Filtrada.

(C) Sintetic Sentences Identification (SSI), Limiar Diferen-

cial de Mascaramento (MLD), e Fusão Binaural.

(D) Pediatric Speech Inteligibility (PSI), Dicótico de Dígi-

tos, e Fala Filtrada.

(E) Fala Filtrada, Pediatric Speech Inteligibility (PSI) , e

Staggered Spondaic Words (SSW) .

14) De acordo com a classificação adaptada por Adams e citada
por ORTIZ (2010) , assinale a opção que apresenta três com-

plicações secundárias às lesões neurotraumáticas no TCE.

(A) Hidrocefalias, meningites e hipertensão intracraniana.

(B) Lesões de nervos cranianos, lesões isquêmicas e fístu-

las.

(C) Hemorragia meníngea traumática, hematoma subdural e
aneurisma.

(D) Hérnias cerebrais, lesão axonal difusa e cisto leptome-

níngeo.

(E) Lesões ósseas, abcessos e atrofia cerebral difusa.

15) A memória transitória que pode manter informações por perío-

dos variáveis de tempo, em função da utilidade da informação

é denominada memória

(A) de curta duração.

(B) de longa duração.

(C) implícita.

(D) operacional.

(E) explícita.
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16) Coloque F (Falso) ou V (Verdadeiro) nas afirmativas abaixo

em relação aos efeitos do ruído no sistema auditivo, assina-

lando a seguir a opção correta.

( ) Na eletrofisiologia coclear é observado o aumento do

microfonismo coclear.

( ) A progressão da perda auditiva decorrente da exposição

crônica é maior nos primeiros 2 anos.

( ) A pobre seletividade de frequências pode ocorrer asso-

ciada à perda auditiva induzida por ruído.

( ) Os efeitos da exposição ao ruído podem ser potenciali-

zados pela ação simultânea de outro agente.

(A) (V) (F) (V) (V)

(B) (V) (F) (F) (V)

(C) (F) (V) (V) (F)

(D) (F) (F) (V) (V)

(E) (V) (V) (F) (F)

17) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

A possibilidade de ocorrer "efeito de oclusão" deve ser le-

vada em consideração na aplicação do mascaramento, pois pode-

rá resultar em na percepção das frequências

de ou , na obtenção dos limiares por

via .

(A) melhora / 1 kHz / abaixo / aérea

(B) melhora / 2 kHz / acima / óssea

(C) piora / 1 kHz / abaixo / óssea

(D) melhora | 1 kHz / abaixo / óssea

(E) piora | 2 kHz / acima / aérea

18) Quando a criança apresenta dificuldades no processamento fo-

nológico na leitura podem estar presentes as seguintes alte-

rações:

(A) leitura invertida de sílabas ou palavras.

(B) dificuldade na compreensão de palavras ambíguas .

(C) dificuldades na escrita de palavras com dígrafos.

(D) inserções de palavras de classe aberta.

(E) inferência do significado de uma palavra na sentença.
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19) Quais as quatro estruturas subcorticais mais importantes no
processamento da linguagem?

(A) Tálamo, gânglio basal, pálido e caudado.

(B) Putâmen, tálamo, pálido e estriado.

(C) Cíngulo, gânglio basal, putâmen e caudado.

(D) Pálido, caudado, tálamo e cíngulo.

(E) Gânglio basal, putâmen, tálamo e pálido.

20) A apraxia ideomotora possui três subcategorias, que são:

(A) ideatória, motora e orofacial.

(B) não verbal, da fala e limb apraxia.

(C) da fala, buco facial e motora.
(D) fonatória, ideatória e limb apraxia.

(E) motora, da fala e orofacial.

21) A válvula de fala é um dispositivo acoplado na cânula da

traqueostomia ou ao circuito do ventilador permitindo fona-

ção mais espontânea sem a necessidade de oclusão da cânula

de traqueostomia e pode ser utilizada em crianças a partir

de:

(A) 5 dias.

(B) 30 dias .

(C) 1 ano.

(D) 3 anos.

(E) 5 anos.

22) Em relação às Emissões Otoacústicas - Produto de Distorção,

analise as afirmativas abaixo.

I - Podem ser encontradas em indivíduos com perda auditiva

em torno de 45-55 dB NA.

II - A intensidade do estímulo sonoro influencia a amplitude

dos produtos de distorção.
III- São originadas da interação não linear de estímulos do

tipo click.

IV - Tipicamente são avaliadas pelo PD-grama e através das
curvas de crescimento.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas II, III, IV são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
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23) Uma criança com 8 anos de idade, com histórico de atraso de

linguagem, voz infantilizada e dificuldades escolares, apre-

sentou na avaliação diversas alterações fonológicas, dentre

elas:

/ faka/ > [paka]

/dedu/ > [gegul

Assinale a opção que corresponde aos processos fonológicos

apresentados no exemplo acima:

(A) anteriorização de fricativa e posteriorização para

velar.

(B) plosivação e posteriorização para velar.

(C) posteriorização para palatal e plosivação.

(D) anteriorização de fricativa e posteriorização para pala-

tal.

(E) frontalização de velar e ensurdecimento.

24) Em relação aos Reflexos Acústicos, é INCORRETO afirmar que

(A) apresentam uma via aferente única (VIII par) e uma via

eferente bilateral (VII par).

(B) sua ausência, em indivíduos que possuam aferência ou

eferência normais, pode sugerir uma alteração de proces-

samento auditivo.

(C) se a diferença entre os limiares tonais e os limiares

dos reflexos acústicos for menor que 60dB pode indicar

recrutamento.

(D) uma de suas aplicações clínicas é auxiliar no topodia-

gnóstico da paralisia facial.

(E) usualmente o reflexo contralateral é calibrado em nível

de pressão sonora (NPS).

25) Em relação à paralisia facial, como se denomina o processo

degenerativo do nervo facial que se inicia nas primeiras

5 horas, sendo evidente após 12 horas e que progride por 36

a 48 horas?

(A) Desmielinização.

(B) Degeneração temporal.

(C) Neurorrafia.

(D) Degeneração Walleriana .

(E) Degeneração traumática.
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26) O pico de desenvolvimento das adenoides ocorre entre:

(A) 2 e 4 anos.

(B) 3 e 5 anos.
(C) 6 e 8 anos.

(D) 7 e 9 anos.

(E) 8 e 10 anos.

27) Em relação aos conceitos relacionados ao mascaramento, é

correto afirmar que:

(A) o supermascaramento ocorre quando o ruído mascarador é
apresentado ipsilateralmente na orelha que está sendo

testada para confirmar o mascaramento contralateral.

(B) o mascaramento central ocorre em virtude de lesão no

sistema nervoso central provocando uma mudança real no

limiar da orelha testada frente a ruídos intensos.

(C) a energia que atinge a orelha não testada é sempre infe-

rior à intensidade apresentada na orelha testada; essa

redução na energia é denominada atenuação interaural.

(D) traçados audiométricos semelhantes em ambas as orelhas

podem significar a presença de curva sombra, que ocorre

nos casos de perdas auditivas simétricas em função do

uso de submascaramento.
(E) o mascaramento efetivo ocorre quando há uma relação de

dois para um entre a intensidade do ruído mascarador e a

do tom puro apresentadas na mesma orelha.

28) Segundo HECAEN et al (1961), citado por ORTIZ (2010), a to-

tal incapacidade de realizar cálculos é denominada de

(A) discalculia.

(B) anaritmetia.

(C) dislexia e disgrafia numérica.

(D) acalculia espacial.

(E) acalculia arábica.

29) Assinale a opção que apresenta uma estratégia terapêutica

adotada na intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos e

lactentes disfágicos com quadro de pouco vedamento labial.

(A) Diminuição do fluxo de leite.
(B) Frenectomia labial

(C) Massagem no orbicular.

(D) Estimulação gustativa.

(E) Posicionamento em decúbito elevado 24 horas/dia.
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30) Assinale a opção que apresenta os seis nervos cranianos res-

ponsáveis pelo controle dos músculos que compõem os mecanis-

mos da fala.

(A) V, VII, IX, X, XI e XII.

(B) III, IV, VI, VII, X e XI.

(C) V, VI, VIII, IX, X e XII.

(D) IV, VII, VIII, IX, X e XI.

(E) III, V, VII, VIII, X e XII.

31) A dificuldade na leitura em razão de um processo visual de-

ficiente que está associado à disfunção do lobo occipital
denomina-se dislexia:

(A) fonológica.

(B) conversiva.
(C) mista.

DJ) superficial.

DE) disfonética.

32) Na avaliação da qualidade vocal nas disartrias são observa-

das três anormalidades relacionadas à hipofunção da laringe,

que são:

(A) aspereza, fonação tensa-estrangulada e soprosidade

intermitente.
(B) rouquidão, vocal fry, "voz molhada" .

(C) nasalidade, soprosidade contínua e rouquidão.

(D) vocal fry, aspereza e soprosidade.

(E) "voz molhada", nasalidade e rouquidão.

33) Tosse persistente, regurgitação pós-prandial, aspiração,

sensação de repleção e gargarejo no "pescoço", são sintomas

típicos de:

(A) disfagia neurogênica.
(B) disfagia na doença de Parkinson.

(C) disfagia psicogênica.

(D) estenose péptica.

(E) divertículo de Zenker.
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34) Segundo ANDRADE (2000) , citado por LIMONGI (2003) , em rela-

ção à avaliação da gagueira, é correto afirmar que

(A) deve ser dispensada, uma vez que expõe o indivíduo que

gagueja a uma situação estressante, devendo haver apenas

uma gravação sem o conhecimento do paciente.

(B) a avaliação objetiva é realizada através da análise de

uma amostra de fala espontânea, leitura oral e repetição

de sentenças com ruído mascarador.

(C) a auto avaliação, através de protocolo que visa analisar

a percepção do próprio indivíduo ao seu distúrbio, e a

determinação do grau de severidade, fazem parte da ava-

liação subjetiva.

(D) a frequência de rupturas é avaliada através da identifi-

cação da capacidade de uso da língua no discurso, em

termos morfo-sintático-semântico-fonológico e de organi-

zação de ideias.

(E) a velocidade de fala é analisada através da identifica-

ção do fluxo de palavras/minuto (taxa de produção de in-

formação) e do fluxo de sílabas/minuto (taxa de veloci-

dade articulatória).

35) A alta prevalência de alterações de deglutição em crianças

na fase de dentição decídua é justificada, principalmente,

por:

(A) aumento de alimentos pastosos na dieta da criança.

(B) mastigação unilateral.

(C) crescimento diferenciado da língua e da cavidade oral.

(D) presença de hábitos viciosos.

(E) bruxismo noturno.

36) Como se denomina a lesão difusa, assimétrica, geralmente bi-

lateral, com aumento de fluido na primeira camada da lâmina

própria?

(A) Leucoplasia.

(B) Granuloma.

(C) Úlcera de contato.

(D) Edema de Reinke.

(E) Pólipo.
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37) Em relação à terapia do processamento ortográfico de trocas
auditivas, é correto afirmar que:

(A) a estimulação deve ser dissociada de tarefas de proces-

samento auditivo.
(B) inicia-se pela discriminação de pares mínimos mais difí-

ceis visualmente.

(C) não deve se limitar a discriminação auditiva do traço de

sonoridade.

(D) o apoio proprioceptivo da vibração laríngea com estetos-

cópio é contraindicado para as trocas de b/p.

(E) inicialmente as redundâncias extrínsecas devem ser redu-

zidas na estimulação acústica.

38) Segundo CAPOVILLA & CAPOVILLA (2009) e FRITH (1985, 1990),

citado por CAPOVILLA (2010), o modelo de aquisição e

desenvolvimento da linguagem escrita é composto por três

fases distintas. Em relação à fase alfabética é correto

afirmar que

(A) a criança lê e escreve usando a rota logográfica e são

comuns as paralexias e paragrafias ideovisuais.

(B) essa fase tem início com o fim do processo de alfabeti-

zação e não é utilizada a codificação fonografêmica na

escrita.

(C) nessa fase a utilização da decodificação grafofonâmica

diminui e a criança lê e escreve usando a rota lexical.

(D) a criança aprende a usar a rota perilexical para ler por

meio da decodificação grafofonêmica.

(E) a leitura ocorre pela rota ideovisual e a compreensão

depende da mediação da pronúncia.

39) A despeito da escolaridade e do nível de letramento serem

fatores que favoreçam a heterogeneidade das performances

na comunicação do falante idoso, é correto afirmar que na

senescência observa-se

(A) estabilidade no processamento automático de acesso

lexical.

(B) preservação da memória verbal de curto prazo.

(C) prejuízo no conhecimento vocabular, com imprecisão no

uso de vocábulos.

(D) ausência de estratégias linguísticas para compensar

dificuldades.
(E) diminuição do conhecimento conceitual.
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40) As pesquisas, atualmente, têm trazido evidências de que a
gagueira:

(A) não traz qualquer relação com a genética, com ausência
de fatores hereditários.

(B) é uma disfunção no sistema nervoso central, envolvendo
uma complexa combinação entre o déficit linguístico e o
motor.

(C) tem como causa principal aspectos emocionais, uma vez

que não há achados de neuroimagem.

(D) é predominante no sexo feminino, no qual há maior fre-

quência de assimetria funcional inter-hemisférica.

(E) é acompanhada de alteração nos aspectos morfossintáti-

cos, semânticos e sensoriais.

41) Qual dos aspectos descritos abaixo NÃO é característico da

Paralisia Cerebral?

(A) Alteração do tônus muscular.
(B) Persistência de reflexos não compatíveis com a idade.
(C) Inabilidade na realização de atos motores voluntários.
(D) Lesão evolutiva do encéfalo.

(E) Mecanismos insuficientes de reação postural.

42) Coloque F(Falso) ou V (Verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação ao desenvolvimento da linguagem, e assinale a

opção correta.

( ) O uso convencional da linguagem inicia-se por volta dos
12 meses de idade.

( ) A memória autobiográfica não é importante na constitui-

ção do discurso infantil.

( ) O conhecimento de uma nova palavra envolve a representa-

ção de seu significado em um léxico mental.

( ) Entre 6 e 12 meses há um rápido aumento da compreensão e

da expressão verificadas no vocabulário.

( ) O desenvolvimento do vocabulário pode estar relacionado
à capacidade simbólica, à representação e à metarrepre-

sentação.

(A) (V) (V) (V) (F) (F)

(B) (V) (F) (V) (F) (V)

(C) (F) (V) (F) (V) (F)

(D) (F) (F) (V) (V) (V)

(E) (V) (F) (F) (F) (V)
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43) Em relação à linguagem, seu desenvolvimento e sua avaliação

é correto afirmar que:

(A) na imitação diferida a criança reproduz sons e movimen-

tos na presença de um modelo.
(B) nas crianças, as atividades sensório-motoras são comple-

tamente substituídas pelo jogo simbólico.

(C) a linguagem está interligada a outros aspectos do desen-

volvimento e faz parte da formação da função simbólica.
(D) a transformação dos esquemas de ação em esquemas mentais

é a característica fundamental do período sensorio-

motor.

(E) o período representativo ou pré-operacional se estende
aproximadamente dos 2 aos 5 anos de idade.

44) Assinale a opção que apresenta três processos fonológicos

frequentes nos distúrbios fonológicos.

(A) Simplificação de líquidas, simplificação de encontro
consonantal e africação.

(B) Plosivação de líquida, ensurdecimento e frontalização de
palatal.

(C) Ensurdecimento, simplificação de líquidas e simplifica-

ção de encontro consonantal.
(D) Frontalização de palatal, nasalização de líquida e pos-

teriorização para velar.

(E) Eliminação de consoante final, africação e ensurdecimen-

to.

45) Manifestações otorrinolaringológicas e pneumológicas repeti-

das, como otites, faringites, laringites e broncopneumonias

aspirativas, são secundárias:

(A) à xerostomia.

(B) ao osteófito na parede da faringe.

(C) ao refluxo gastroesofágico.

(D) às fístulas broncoesofágicas.

(E) à doença de Steinert .
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46) Com a ação dos receptores laringo-faríngeos, o estímulo para
a proteção das vias aéreas prevenindo a aspiração de alimen-

tos, saliva e, inclusive, do material gástrico refluído do
estômago, está representado

(A) pela elevação e anteriorização da laringe e fechamento
glótico.

(B) pelo abaixamento laríngeo e fechamento glótico.
(C) pela posteriorização da língua e fechamento epiglótico.
(D) pelo abaixamento da laringe e elevação do véu palatino.
(E) pela posteriorização da laringe e fechamento do es-

fíncter esofágico.

47) Uma disfonia de instalação lenta, progressiva, com melhora
dos sintomas nas situações de redução de estresse, sendo
comum em mulheres com atividade de grande pressão e uso con-

tinuado da voz, que apresentam qualidade vocal tensa, com-

primida e estrangulada, podendo ser rouca, com ataques vo-

cais bruscos e ressonância laringofaríngea são caracterís-

ticas relacionadas ao quadro clínico denominado de

(A) disfonia espasmódica de abdução psicogênica.

(B) disfonia espasmódica de adução psicogênica.

(C) disfonia por fixação em registro basal.
(D) afonia de conversão.

(E) síndrome de tensão musculoesquelética.

48) Uma das principais causas da paralisia facial bilateral é
uma doença caracterizada por uma poliradiculoneuropatia

inflamatória denominada de

(A) Meningite e encefalite.
(B) Síndrome de Guillain-Barré.

(C) Doença de Lyme.

(D) Lues.

(E) Síndrome de Ramsay Hunt .
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49) A voz esofágica é a alternativa mais utilizada para a

adaptação vocal em indivíduos que foram submetidos à larin-

gectomia total. Em relação a essa informação, assinale a

opção correta.

(A) A voz esofágica apresenta pitch mais agudo do que a voz

laríngea.

(B) A voz esofágica é considerada satisfatória quando o in-

divíduo a utiliza em algumas situações.

(C) O aprendizado da voz esofágica deve ser iniciado 1 mês

após a cirurgia e dura em média 2 meses.

(D) As técnicas utilizadas para o aprendizado são: degluti-

ção, mastigação e injeção.

(E) As condições adequadas de motricidade oral favorecem a

introdução do ar no esôfago.

50) Assinale a opção que apresenta três habilidades fonológicas

usualmente avaliadas nos distúrbios de linguagem escrita.

(A) Subtração de sílabas, rima e segmentação vocabular.

(B) Análise inicial, rima sequencial e localização sonora.

(C) Atenção sustentada, reversão silábica e rima.

(D) Análise inicial, leitura orofacial e segmentação.

(E) Reversão silábica, adição de fonemas e narrativa oral.
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