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1} Uma fonoaudióloga recebe um encaminhamento para realizar 
exame de imitanciometria. O paciente traz a seguinte avalia
ção audiológica:

Audiograma OD: curva audiométrica dentro dos parâmetros de 
normalidade.
Audiograma OE: curva audiométrica do tipo condutiva de grau 
moderado.
índice Percentual de Reconhecimento de Fala: OD - 100% e 
OE - 84%

A fonoaudióloga encontra o seguinte resultado na imitancio
metria: timpanograma do tipo A, presença de reflexos e de
recrutamento. Em seguida, a profissional decide realizar o 
Weber audiométrico, tendo encontrado lateralização para a 
orelha direita em todas as frequências.
Com base nos dados apresentados acima, ê correto afirmar que 
provavelmente trata-se de um caso de:

(A) perda auditiva condutiva por otite média aguda.
(B) emprego incorreto do mascaramento na audiometria tonal.
(C) fistula perilinfática.
(D) estágio inicial de surdez ototóxica.
(E) perda auditiva condutiva por otite média secretora.

2) Assinale a opção que contenha sinais que podem ser observa
dos, à inspeção estática, no paciente inconsciente com Para
lisia Facial Central.

(A) Apagamento do sulco nasolabial, presença da boca do fu
mador de cachimbo e desvio da comissura bucal para o la
do são.

(B) Desvio da comissura bucal para o lado são,apagamento do 
sulco nasolabial e ausência de contração do músculo pla- 
tisma.

(C) Presença da boca do fumador de cachimbo, ausência de 
contração do músculo platisma e desvio da comissura bu
cal para o lado afetado.

(D) Desvio da rima bucal, presença do sulco nasogeniano e 
presença da boca do fumador de cachimbo.

(E) Ausência da contração do músculo platisma, desvio da ri
ma bucal e apagamento do sulco nasolabial.
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3) A avaliação funcional do sistema auditivo é útil para 
orientar o processo de reabilitação fonoaudiológica. Em re
lação à alteração no processamento auditivo, é correto 
afirmar que:

(A) pode ser o resultado de um prejuízo da capacidade bioló
gica inata e/ou falta de experienciação acústica no meio 
ambiente.

(B) não traz prejuízo à linguagem expressiva, enquanto há 
alterações de diversos graus na linguagem receptiva.

(G) o histórico de alterações neurológicas e de perdas 
auditivas descarta o referido diagnóstico.

(D) geralmente acomete os dois canais auditivos, de forma 
simétrica, exceto para a habilidade de localização sono
ra .

(E) problemas de fala com os fonemas /f//v/, principalmente, 
e atraso psicomotor são manifestações comportamentais 
típicas de indivíduos que apresentam esse tipo de alte
ração .

4) No processo do desenvolvimento da linguagem é comum ocorre
rem disfluências nas crianças. Assinale a opção que contenha 
três aspectos que possam desencadear um quadro crônico de 
gagueira.

(A) Nódulo nas pregas vocais, alteração na consciência fono- 
lógica e ausência do engatinhar.

(B) Alteração auditiva, defasagem na aquisição da linguagem 
e nódulo nas pregas vocais.

(C) Déficit de atenção, família com traços linguísticos des
favoráveis e ansiedade.

(D) Alteração na consciência fonológica, ausência do engati
nhar e baixa resistência à frustração.

(E) Defasagem na aquisição da linguagem, baixa resistência à 
frustração e família com traços linguísticos desfavorá
veis .

5) Qual a abordagem terapêutica utilizada em pacientes neuroló
gicos cujo foco principal é o aumento do esforço fonatório 
e, consequentemente, a melhora da articulação e da veloci- 
dade de fala?

(A) Método Lee Silverman.
(B) Técnicas facilitadoras de pushing.
(C) Exercícios de função vocal.
(D) Terapia da voz confidencial.
(E) Terapia vocal sintomatológica.

Prova : Rosa Concurso : CP-CSM/12
Profissão : FONOAUDIOLOGIA

2/16



6) Assinale a opção que apresenta um objetivo da manobra de 
Mendelsohn.

(A) Retirar resíduos das valêculas.
(B) Maximizar a elevação laríngea.
(C) Fechar a transição faringoesofãgica.
(D) Aumentar a tonic idade da 1íngua.
(E) Contrair o véu palatino.

7} A avaliação comportamental do processamento auditivo é 
utilizada a fim de determinar áreas funcionais fortes e 
fracas da audição. A respeito dessa avaliação, é correto 
afirmar que

(A) os testes são desenvolvidos para exigir ao máximo habi
lidades de linguagem e cognição, a fim de coletar dados 
mais completos para o fechamento do diagnóstico.

(B) aos 7 anos, quando o corpo caloso completa seu amadure
cimento, são utilizados os testes que demandam a comu
nicação inter-hemisférica.

(C) através dela é possível observar como o indivíduo utili
za o seu sistema de gerenciamento de informações, deno
minado memória de trabalho ou operacional.

(D) o desempenho pior do que um desvio-padrão, abaixo da 
média em um teste, leva ao diagnóstico de distúrbio do 
processamento auditivo.

(E) as crianças com distúrbios fonológicos devem realizar 
somente testes com estímulos não-verbais e complementar 
com procedimentos eletrofisiológicos.

8) Caracteriza-se por ser uma forma de paralisia da hemiface 
aguda, não contagiosa, isolada ou acompanhada de dor retro- 
auricular unilateral, disgeusia, cefaleia, alteração da sen
sibilidade da faringe, alteração do lacrimejamento e hipera- 
cusia.
O trecho acima refere-se à

(A) Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
(B) Doença de Lyme.
(C) Mononucleose infecciosa.
(D) Síndrome de Lues.
(E) Paralisia de Bell.
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9) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo 
em relação à discalculia do desenvolvimento e seus possíveis 
perfis e assinale, a seguir, a opção que apresenta a sequên
cia correta.

( ) As dificuldades apresentadas cessam assim que é corri
gido o ensino escolar inadequado da matemática.

( ) Não há relações causais com déficits visuais ou auditi
vos .

( ) Hã dificuldade para realizar operações elementares de 
adição, subtração, multiplicação e divisão.

( ) A leitura e a escrita de números estão preservadas.
( ) 0 prejuízo nas habilidades verbais tendem a acompanhar o 

quadro.

(A) (F) (F) (V) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (F) (F)
(C) (V) (F) (V) (V) (F)
(D) (V) (V) (F) (F) (F)
(E) (F) (V) (F) (V) (V)

10) Analise o seguinte resultado da pesquisa do limiar audiomé- 
trico de 1000 Hz.

OD O E
v ia  aérea 30 70
v ia  óssea 30 65

Marque a opção correta quanto ao uso do ruído de mascaramen-
to na OD.

(A) Não foi necessário utilizá-lo para a via aérea devido ao 
valor de atenuação interaural.

(B) 0 ruído foi de, no máximo, 25 dBNA para evitar a ocor
rência de supermascaramento.

(C) 0 nível de sensação do ruído foi, no mínimo, 10 dB supe
rior à sensação do tom puro na OD.

(D) A ausência de gap aéreo-ósseo determinou a escolha do 
uso de ruído com faixa de frequência ampla.

(E) O valor de mascaramento máximo no referido caso é de 50 
dBNA.
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11) Em relação à área de Wernicke, é correto afirmar que:

(A) prepara e programa a iniciação do comportamento motor 
voluntário da fala,

(B) na leitura é responsável por codificar a forma de pala
vra gráfica a partir dos segmentos fonológicos.

(C) e responsável pelo processamento sintático e pela 
sequencialização dos elementos linguísticos.

(D) processa a forma das palavras, independente da represen
tação sensorial e decodifica o material linguístico.

(E) recebe aferências provenientes de todo o córtex cerebral 
e é via práxica eferente única.

12) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo em 
relação às habilidades comunicativas na paralisia cerebral, 
e assinale a seguir a opção que apresenta a sequência 
correta.

( ) Os aspectos pragmáticos da linguagem estão sempre pre
servados .

( ) O atraso fonológico está relacionado às alterações 
motoras.

( ) A produção morfossintática pode ser reduzida a fim de 
adequar a fonoarticulação.

( ) As lacunas nas áreas perceptiva e social não interferem 
no desenvolvimento da linguagem.

(A) (F) (V) (V) (F)
(B) (V) (F) (V) (F)
(C) (F) (V) (F) (V)
(D) (F) (F) (F) (V)
(E) (V) (F) (F) (V)

13) No desenvolvimento infantil, a transformação dos esquemas de 
ação em esquemas mentais, ou conceitos, é a característica 
fundamental do período:

(A) representativo.
(B) sensoriomotor.
(C) da função regulatória.
(D) da imitação.
(E) da repetição.
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14) Analise as afirmativas abaixo em relação ao trabalho que o 
fonoaudiólogo pode desempenhar dentro de um programa de 
conservação auditiva.

I - Participação juntamente com a equipe de engenharia de
segurança na elaboração de propostas de medidas para a 
redução da exposição ao ruído.

II - Estabelecimento do nexo causal entre a perda auditiva
ocupacional e a função desempenhada pelo trabalhador. 

III- Elaboração de campanhas de saúde auditiva, palestras e 
treinamentos periódicos para a correta utilização dos 
protetores.

IV - Análise do panorama epidemiológico de perdas auditivas 
e estabelecimento de prioridades para projetos de 
melhorias ambientais.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

15) Qual é a síndrome caracterizada por múltiplos tiques motores 
crônicos e vocalizações involuntárias que podem incluir 
coprolalia e ecolalia?

(A) Gilles de la Tourette.
(B) Familiar privada.
(C) Cri-du-chat.
(D) Schwartz Jampel.
(E) Brachamnn-Lange.
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16) A respeito da intervenção fonológica, é correto afirmar que:

(A) os sons inicialmente são estimulados de forma isolada 
até a correta produção articulatória, em seguida são 
utilizadas estruturas silábicas.

(B) a criança pode apresentar melhoras nos subsistemas 
pragmático, semântico, sintático e morfológico.

(C) a produção do som-alvo pode ser facilitada quando são 
utilizadas palavras onde esse som ocorre em sílabas 
atonas.

(D) a ausência do trabalho com os parâmetros de produção de 
fala, como ritmo, articulação e entonação adequados, é 
uma crítica a essa abordagem.

(E) a escolha das palavras-alvo como estímulo é fundamental, 
não importando o contexto fonético em que estão inse
ridas .

17) Em relação à neuropatia auditiva, é correto afirmar que:

(A) os potenciais evocados auditivos de curta latência apre
sentam respostas dentro dos parâmetros de normalidade.

(B) as funções das células ciliadas internas e externas 
estão alteradas.

(C) a inteligibilidade da fala está preservada na audiome
tria vocal, sendo incompatível com a audiometria tonal.

(D) as curvas timpanométricas são do tipo A e os reflexos 
acústicos estão preservados.

(E) as curvas audiométricas podem apresentar variados graus 
e configurações.

18) A amplificação binaural é a forma de adaptação preferencial 
para todos os indivíduos candidatos ao uso de próteses 
auditivas, a menos que exista alguma contraindicação especí
fica. Marque a opção que NÃO descreve um benefício da ampli
ficação binaural.

(A) Melhor localização dos estímulos sonoros.
(B) Somação binaural.
(C) Eliminação do efeito sombra de cabeça.
(D) Melhor reconhecimento de fala na presença de ruído.
(E) Ventilação com diminuição do efeito de oclusão.
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19} A alteração da escrita decorrente de transtornos sensoriais, 
principalmente de visão, que impede a adequada assimilação 
da escrita, ou de audição, que pode afetar a capacidade de 
expressar o pensamento por meio da escrita, é chamada de

(A) disgrafia dislêxica.
(B) disgrafia caligrãfica.
(C) disgrafia motora.
(D) pseudodisgrafia.
(E) disgrafia caracterial.

20) Qual a lesão de prega vocal que se localiza basicamente na 
camada superficial, uni ou bilateral, com vibração assimé
trica, aumento de massa ou tensão, e parece um "balão cheio 
de fluido"?

(A) Sulco Vocal.
(B) Granuloma não-especifico.
(C) Papiloma.
(D) Nódulos.
(E) Cisto epidermoide.

21} A qualidade vocal que apresenta característica de desagrada- 
bilidade, soprosidade, rouquidão, aspereza e bitonalidade 
está associada ao seguinte tipo de fenda glótica:

(A) Fusiforme anterior.
(B) Fusiforme antero-posterior.
(C) Triangular antero-posterior.
(D) Fusiforme posterior.
(E) Triangular médio-posterior.

22) Qual ê o maior de todos os nervos cranianos, cuja porção 
sensitiva inerva as estruturas superficiais e profundas da 
face, boca e mandíbula, e seu componente motor principal 
responde pela mastigação e pelo palato mole?

(A) V
(B) VII
(C) VIII
(D) XI
(E) XII
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23) Na avaliação da deglutição na disfagia mecânica usualmente 
são utilizadas as seguintes consistências e quantidades:

(A) líquido e sólido; 30, 50 e lOOml.
(B) líquido e líquido pastoso; 20, 30 e 50ml.
(C) líquido e líquido pastoso; 30, 50 e lOOml.
(D) líquido, líquido pastoso, pastoso e sólido; 20, 30 e 

5 0ml.
(E) líquido, líquido pastoso, pastoso e sólido; 3, 5 e 10ml.

24) A função do feixe olivococlear medial pode ser estudada 
objetivamente e de forma não invasiva por meio

(A) das emissões otoacústicas por estímulo-frequência.
(B) da eletrococleografia.
(C) do efeito de supressão das emissões otoacústicas.
(D) das emissões otoacústicas espontâneas.
(E) do potencial evocado auditivo de curta latência.

25) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.

Na reabilitação do movimento da Paralisia Facial Periférica,
na fase _________, é necessária a concentração do paciente
na realização dos exercícios para que ocorra o controle
__________, promovendo a conexão do sistema nervoso central
com o exercício, possibilitando, assim, a _________________.

(A) de sequela, voluntário, reprogramação neural
(B) flácida, involuntário, neurotmese
(C) de sequela, voluntário, neurotmese
(D) flácida, voluntário, reprogramação neural
(E) de sequela, involuntário, reprogramação neural

26) Assinale a opção que NÃO apresenta duas consequências da 
respiração bucal.

(A) Alteração oclusal e problema postural.
(B) Cansaço e engasgos noturnos.
(C) Língua geográfica e ângulo goníaco diminuído.
(D) Mastigação insuficiente e fala imprecisa.
(E) Ronco e dificuldade de concentração.
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27) 0 indivíduo com distúrbio específico de linguagem (DEL) 
apresenta dificuldades significativas com relação à lingua
gem que persistem ao longo da vida, acarretando dificuldades 
escolares, sociais, comportamentais. Com relação ao referido 
distúrbio, é correto afirmar que:

(A) quando as condições de comunicação da criança não permi
tirem uma análise linguística, a pesquisa genética deve 
ser feita para a conclusão diagnóstica.

(B) a fluência deve ser avaliada no sentido de verificar a 
existência de bloqueios clônicos e tônicos caracterís
ticos do quadro.

(C) a observação da intersecção dos componentes fonológico, 
semântico-lexical, morfossintãtico e pragmático é impor
tante para a avaliação do uso efetivo da linguagem.

(D) a análise da cognição linguística deve ser realizada, 
pois a capacidade de simbolismo está preservada, sendo 
um critério para o diagnóstico diferencial com o retardo 
de linguagem.

(E) na análise funcional da linguagem, a criança com DEL 
apresenta estratégias comunicativas efetivas, com boa 
habilidade conversacional.

28) Na realização da imitanciometria, quando aparecem reflexos 
acústicos em intensidades 70-90 dB acima do limiar auditivo, 
em indivíduos cujo audiograma apresentou perda auditiva 
severa, deve-se suspeitar de:

(A) recrutamento de Metz.
(B) alteração do processamento auditivo.
(C) fenômeno de Túlio.
(D) surdez psicogênica.
(E) neurinoma do acústico.

29) Em relação ao desenvolvimento da percepção visomotora é 
correto afirmar que:

(A) a velocidade e a coordenação visomotoras são competên
cias da percepção visomotora.

(B) a existência de dificuldade na perpeção visomotora é 
fator de exclusão para o diagnóstico da dislexia.

(C) essa percepção desenvolve-se rapidamente, alcançando 
níveis adultos por volta dos 8 anos de idade.

(D) a closura visual é a capacidade de reconhecer ou 
localizar um objeto após uma breve demonstração.

(E) a atividade de cópia, com tempo cronometrado, é contra- 
indicada na intervenção perceptovisomotora.
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30) Como se denomina o tipo de afasia não fluente, caracterizada 
por linguagem espontânea reduzida, expressão lenta e breve, 
repetição melhor que a fala espontânea e compreensão preser
vada?

(A) Talâmica.
(B) Amnéstica.
(C) Transcortical mista.
(D) Transcortical motora.
(E) Global.

31) Sobre o desenvolvimento da linguagem, assinale a opção 
correta.

(A) A linguagem pode ser compreendida como um sistema de 
sinais de três eixos: sintagmãtico, paradigmático e 
pragmático.

(B) O significante refere-se ao uso funcional da linguagem, 
considerado como o responsável pela comunicação no meio 
social.

(C) O significado é constituído pela combinação hierárquica 
dos elementos: fonemas, palavras, orações e discurso.

(D) Entre 6 e 9 meses de idade, as crianças começam a formar 
as representações fonológicas e semânticas das palavras.

(E) A evolução da brincadeira simbólica e da linguagem ocor
rem simultaneamente, independente do desenvolvimento da 
imitação.

32) A atrofia dos músculos intrínsecos da laringe, a calcifica
ção e a ossificação das cartilagens laríngeas são altera
ções referentes à:

(A) Paralisia de prega vocal.
(B) Atresia laríngea.
(C) Presbifonia.
(D) Diafragma laríngeo.
(E) Estenose laríngea.
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33) Em relação à avaliação fonoaudiológica do recém-nascido 
prematuro, assinale a opção correta.

(A) É realizada durante a alimentação por sonda nasogãstrica 
em decúbito elevado aproximadamente a 30°.

(B) O excesso de output sensorial pode desorganizar o bebê 
durante a avaliação.

(C) É necessário que o recém-nascido esteja clinicamente 
estável, sem alterações pulmonares, cardíacas e metabó
licas .

(D) Ê importante que o recém-nascido tenha um balanço calo- 
rico maior ou igual a 200 cal/kg/dia.

(E) É realizada por inspeção visual sem contato tátil 
evitando o risco de infecção.

34) São considerados sinais corporais e ou comportamentais de 
estresse na estimulação do recém-nascido:

(A) aumento de saturação, olhar fixo e cianose de extremi
dade .

(B) alteração do ritmo cardíaco, hipoatividade e soluço.
(C) tremor de língua, choro e fechamento bucal.
(D) salivação excessiva, aumento de saturação e olhar fixo.
(E) aumento dos movimentos de sucção, soluço e hiperativi- 

dade.

35) Sobre a localização dos eventos de gagueira é correto afir
mar que o predomínio de disfluências ocorre

(A) em palavras iniciadas por vogais.
(B) em palavras mais extensas.
(C) em palavras mais frequentes.
(D) no meio da unidade lexical.
(E) no final da unidade lexical.

36) são consideradas alterações da voz características do quadro 
de esclerose múltipla:

(A) hipernasalidade, hiperadução das pregas vocais e voz 
áspera.

(B) hipoadução das pregas vocais, voz soprosa e hipernasa- 
1idade.

(C) estridor inalatório, rouquidão molhada e hiponasalidade.
(D) controle limitado de intensidade, tremor vocal e voz 

áspera.
(E) hiperadução das pregas vocais, voz soprosa e hiponasali

dade .
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37) Em perdas auditivas condutivas, geralmente, a pesquisa do 
potencial evocado auditivo de tronco encefálico em forte 
intensidade apresenta:

(A) atraso na latência absoluta da onda I e ausência comple
ta das ondas III e V.

(B) latência absoluta normal para todas as ondas, aumento do 
interpico I-III e valor normal no interpico III-V.

(C) latência absoluta normal para todas as ondas, valor 
normal no interpico I-III e aumento no interpico III-V.

(D) valor da latência absoluta da onda V diminuída, estando 
os interpicos I-III, III-V e I-V normais.

(E) atraso nas latências absolutas das ondas I, III e V, 
estando os interpicos I-III, III-V e I-V normais.

38) Qual a principal força geradora de pressão para a propulsão 
do bolo alimentar por meio da faringe?

(A) Contração do pilar anterior das fauces.
(B) Anteriorização da parede posterior da faringe.
(C) Estreitamento dos recessos piriformes.
(D) Movimento da base da língua.
(E) Elevação laríngea.

39) Assinale a opção que corresponde à avaliação do quadro de 
disartria atãxica quanto ao ritmo, à velocidade, à extensão 
e à força,respectivamente.

(A) Irregular, normal, reduzido, fraco.
(B) Regular, lento, reduzido, reduzido.
(C) Irregular, lento, excessivo a normal, normal a excessi

vo .
(D) Regular, normal, rápido, parético.
(E) Irregular, lento, reduzido a excessivo, normal.

40) A teoria que descreve a vibração das pregas vocais como um 
processo passivo, que depende basicamente da relação da 
pressão subglótica e da tensão da prega vocal é chamada

(A) neurocronáxica.
(B) aerodinâmica.
(C) mioelástica.
(D) neuroscilatória.
(E) muco-ondulatória.
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41) Sobre a síndrome do dialeto estrangeiro, é correto afirmar 
que

(A) ê um distúrbio da fala e da linguagem de natureza dege
nerativa .

(B) é observada a presença do sotaque de uma língua previa
mente adquirida.

(C) a fala apresenta características fonéticas que afetam a 
produção de vogais e a prosódia.

{D) a produção articulatória viola as características foné
ticas da língua.

(E) as alterações segmentares variam pouco entre um caso e 
outro, tendo um padrão de fala característico.

42) Em relação às manifestações afásicas observadas durante a 
avaliação da linguagem pode-se afirmar que:

(A) Neologismos são sequências fonêmicas ou grafêmicas que 
não obedecem às regras da língua.

(B) Perseveração é a manutenção da mesma resposta para estí
mulos semelhantes.

(C) Circunlóquio é a dificuldade no acesso ao tema principal 
da enunciação.

(D) Agramatismo é uma alteração semântica caracterizada pela 
substituição do significado.

(E) Paráfrase é a dificuldade de elaborar uma frase, 
substituindo-a por uma palavra.

43) Conhecer aspectos do desenvolvimento da escrita é fundamen
tal para entender as dislexias, as disortografias e os 
distúrbios de aprendizagem. Assinale a opção correta sobre o 
desenvolvimento do processo da codificação.

(A) 0 escritor utiliza a rota lexical para escrever pseudo- 
palavras, palavras pouco frequentes ou desconhecidas.

(B) A rota fonológica é utilizada pelos escritores mais 
avançados, no final da alfabetização, permitindo a 
escrita correta das palavras irregulares.

(C) 0 modelo de dupla-rota, utilizado para a codificação de 
palavras regulares, envolve a rota fonológica e a rota 
alfabética processual,

(D) A escrita pela rota fonológica independe da utilização 
do conhecimento das regras de conversão entre fonema e 
grafema para que a grafia seja efetuada.

(E) A rota lexical é usada na escrita de palavras de orto
grafia arbitrária, não sendo vulnerável ao nível de 
regularidade, mas sensível à frequência.
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44) Os distúrbios fonológicos são frequentes na população infan
til. Assinale a opção correta a respeito do desenvolvimento 
do sistema fonológico normal.

(A) No primeiro ano de vida cessam as vocalizações de sons 
inexistentes na língua em que a criança está inserida.

(B) 0 inventario fonético entre 1 ano e 1 ano e 6 meses é 
pequeno, consistindo em plosivas, líquidas e semivogais.

(C) A fase de maior expansão do sistema fonológico ocorre 
entre 1 ano e 6 meses e 2 anos e 6 meses.

(D) Ocorre até aproximadamente os 7 anos; a partir dessa 
idade, restam apenas algumas dificuldades específicas.

(E) Entre os 4 e 5 anos, ainda não há estabilização do sis
tema fonológico, sendo frequentes omissões e substitui
ções .

45) As técnicas de mudança de postura de cabeça são bastante 
utilizadas na terapia das disfagias, pois

(A) fortalecem a musculatura supra-hióidea.
(B) não alteram o fluxo de alimentos e líquidos.
(C) promovem o abaixamento do palato mole.
(D) a fisiologia da deglutição não é afetada.
(E) maximizam a abdução laríngea.

46) Como é chamado o método instrumental dinâmico que pode ava
liar a função velofaríngea por meio de imagens radiográficas 
em várias projeções, cada uma mostrando diferentes aspectos 
da função velofaríngea?

(A) Nasometria.
(B) Nasofluoroscopia.
(C) Videoendoscopia.
(D) Veloscopia.
(E) Videofluoroscopia.

47) Como ê denominada a afecção dos músculos não relacionada a 
qualquer alteração dos nervos periféricos e que pode ocasio
nar disfagia, disartria e disfonia?

(A) Distrofia muscular.
(B) Esclerose múltipla.
(C) Miastenia gravis.
{D) Polimiosite.
(E) Esclerose lateral amiotrófica.
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48) Assinale a opção que apresenta uma causa de distúrbio da co
municação na senescência.

(A) Alteração da audição.
(B) Demência moderada.
(C) Demência grave.
(D) Doença de Alzheimer.
(E) Traumatismo encefálico.

49) Quais as principais vantagens do uso da prótese traqueoeso- 
fágica após a laringectomia total?

(A) Aumento da duração da emissão e verbalização pouco tempo 
após a colocação.

(B) Baixo custo e possibilidade do uso da técnica de intro
dução do ar.

(C) Baixo índice de complicações e utilização do ar pulmonar 
para fonação.

(D) Redução do escape de ar e fonação sem necessidade da 
obstrução do traqueostoma.

(E) Aproveitamento do ar do terço superior do esôfago e alta 
durabilidade.

50) Qual o músculo responsável por aduzir, abaixar, alongar e 
afilar a prega vocal?

(A) Cricoaritenóideo lateral.
(B) Tireoaritenóideo.
(C) Cricoaritenóideo posterior.
(D) Aritenóideo.
(E) Aritenoepiglótico.
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