FONOAUDIÓLOGO – Nível E – Conhecimentos Específicos

QUESTÃO 27
A alternativa A está incorreta, pois esta não representa a “constituição de cada aparelho fonador ou a saúde das
pregas” vocais uma vez que devem ser brancas e lisas. Medidas de tempo de fonação não são usadas como critério
para definir a constituição do aparelho fonador ou sua relação com a saúde.
Aparelho fonador é o conjunto de órgãos responsáveis pela fonação humana, ou seja, pela geração da voz e da fala
humana. É constituído pelos pulmões, brônquios e traqueia, órgãos respiratórios que fornecem a corrente de ar para
a fonação; pela laringe, onde se localizam as cordas vocais, que produzem a energia sonora utilizada na fonação e
pelas cavidades supralaríngeas - faringe, boca e fossas nasais - que funcionam como caixas de ressonância.
Portanto a resposta correta é a alternativa C.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 34
A resposta correta é realmente a alternativa E (atetóide).
- RECURSO PROCEDENTE

- RETIFICAR Gabarito de D para E.
QUESTÃO 35
A base científica usada foi o livro Ortodontia para fonoaudiologia, editora Lovise
A alternativa C está incorreta pois o músculo masseter não tem função de promover ajuste entre as superfícies
ósseas articulares. Sua função é de elevação da mandíbula.
A alternativa B é a única opção correta.
- RECURSO IMPROCEDENTE

QUESTÃO 37
De acordo com Oliveira (2004) o balbucio é uma produção sonora vocálico-consonantal com molde silábico sem ter,
entretanto, significado fonológico é próprio do bebê humano e serve, aparentemente de treino articulatório para que
se sobreponha a fala que se iniciará por volta de 11-12 meses. É pré-verbal e permite, ainda a sonorização para
que a criança possa vir a falar QUALQUER língua da face da terra.
Segundo a Hipótese de independência as vocalizações pré-linguisticas são limitadas por processos fisiológicos de
maturação, de natureza universal (Lowe, 1996), não dependendo, portanto do ambiente linguístico.
De acordo com Fernandes e Correa (2005) os balbucios surgem tanto na modalidade oral, quanto na sinalizada e
ocorrem em crianças ouvintes e surdas, ou seja, todos desenvolvem essas duas modalidades.
Portanto, sendo produções aleatórias, de treino, inerentes a todas as crianças, ouvintes ou surdas, não estão
subordinados à qualquer tipo de estimulação oral, seja mono ou bilíngue.
A resposta correta está na alternativa E.
- RECURSO IMPROCEDENTE

