
  

 
   

Caderno de Provas 

COM 32 – NS  FONOAUDIÓLOGO 

Edital Nº. 001/2022 – Maxaranguape/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Lógica 
e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Lógica 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
As questões de 1 a 10 referem ao texto a seguir. 

 
TEXTO 
 

Quem tem medo da liberdade de expressão? 

Alexandre Cruz 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 
força na sociedade brasileira e, com a proximidade das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
entrou no baile. Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a 
grupos sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 
previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

O Youtube, por exemplo, já filtra palavras que não podem ser ditas, podendo gerar a desmonetização 
de um vídeo ou, no limite, a sua exclusão da plataforma. O resultado, no final, é o surgimento de uma 
variedade de neologismos cifrados utilizados por youtubers para substituir as palavras indesejadas. 

A perspectiva na qual palavras, ideias e opiniões devem ser censuradas pelo seu dano presumido 
não é nova. Além de ser utilizada levianamente por grupos para cercear opiniões divergentes sem ter o 
trabalho de argumentar, tende a focar mais nos possíveis prejuízos do que nos benefícios de uma 
amplíssima liberdade de expressão para a sociedade em geral. 

Entre a independência dos Estados Unidos e o fim da 1ª Guerra Mundial, por exemplo, diversos casos 
contestando os limites da liberdade de expressão e de imprensa tiveram curso em tribunais estaduais e na 
Suprema Corte daquele país. Neste período, como aponta o historiador Michael Curtis, prevaleceu no 
judiciário norte-americano a chamada "Doutrina da Tendência Ruim", onde opiniões consideradas com 
potencial para causar eventuais danos sociais deveriam ser suprimidas. 

Na esteira dessa doutrina, obras que criticavam a escravidão, por exemplo, foram censuradas em 
diversas cortes de estados escravagistas sob o argumento de causar danos ao direito de propriedade. Coube 
a jornalistas, advogados, intelectuais e ativistas contestar essa doutrina e muitas vezes promover a circulação 
de obras abolicionistas ilegalmente. Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma 
visão restritiva e racista da liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

Ecos de uma concepção de liberdade de expressão mais ampla, de raiz popular, chegariam à 
Suprema Corte dos Estados Unidos apenas na década de 1920. Anos antes, Benjamin Gitlow, membro do 
Partido Socialista, foi processado pelo estado de Nova Iorque pelo crime de anarquia após ter publicado no 
periódico "The Revolutionary Age" o texto "The Left Wing Manifesto". Embora sua defesa tenha alegado que 
o artigo se tratava de uma análise histórica, não de uma incitação revolucionária, Gitlow foi considerado 
culpado pela corte estadual, tendo sua condenação confirmada pela maioria da Suprema Corte em 1925. 

Porém, durante o julgamento, foi possível vislumbrar a penetração de uma concepção mais ampla da 
liberdade de expressão entre juízes da corte. Em um histórico voto dissidente, o juiz Oliver Wendell Holmes 
Jr. registraria que: "toda ideia é um incitamento. Ela se oferece para a crença e, se acreditada, é praticada a 
menos que outra crença a supere, ou a falta de empenho sufoque o movimento em seu nascimento. A única 
diferença entre a expressão de uma opinião e uma incitação, no sentido mais restrito, é o entusiasmo do 
orador pelo resultado". 

No Brasil, também a liberdade de expressão e de imprensa foram uma conquista da sociedade civil 
após décadas de censura ao longo do século 20, não uma concessão da burocracia estatal. Historicamente, 
a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o poder estabelecido em 
prol de mudanças sociais. Não podemos deixar que contextos políticos nublados nos façam esquecer disso. 
Os benefícios de uma ampla liberdade de expressão e de imprensa são maiores do que os malefícios de sua 
utilização para o cometimento de crimes (que devem ser punidos através do devido processo legal). 

Aceitar a premissa de que uma ideia ou opinião deva ser censurada, talvez até por algoritmos, antes 
de alcançar o espaço público devido ao seu possível dano social ou eleitoral, sem crime determinado e 
comprovado, é lançar um bumerangue autoritário que mais cedo ou mais tarde voltará. 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2022. 

 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/2022/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/tse/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/youtube/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/08/veto-a-palavra-genocida-pode-truncar-debate-politico-dizem-especialistas.shtml
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01. É objetivo principal do texto 
 

A) alertar sobre os malefícios do uso irrestrito da liberdade de expressão. 

B) comparar o uso da liberdade de expressão nos Estados Unidos e no Brasil. 

C) criticar o mau uso da liberdade de expressão nas redes sociais. 

D) defender a importância do uso da liberdade de expressão. 
 

02. A organização textual revela a dominância da sequência 
 

A) argumentativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada 
com uma nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

B) argumentativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações 
complicadoras que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

C) narrativa, caracterizada pela contestação de uma afirmação preexistente, que é confrontada com uma 
nova afirmação a ser sustentada por fatos, visando à conclusão. 

D) narrativa, caracterizada pela existência de uma situação inicial, seguida de situações complicadoras 
que, após serem resolvidas, geram uma situação final. 

 

 
03. O elemento coesivo que inter-relaciona, por conexão, os parágrafos 6 e 7 sinaliza 

 

A) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

B) conclusão e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto. 

C) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por entretanto. 

D) oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto.  

 

 
04. No parágrafo 7, há citação 

 

A) direta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras 
da fonte citada. 

B) direta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela transcrição das palavras da 
fonte citada. 

C) indireta que se coaduna com o pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 

D) indireta que se contrapõe ao pensamento do autor e é caracterizada pela paráfrase do pensamento 
da fonte citada. 
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05. Considere o período a seguir. 
 

Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 

sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio à 

formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem ser 

previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 

Outra pontuação possível para esse período, em concordância com as orientações sintático-semânticas 
da língua portuguesa e preservando-se o sentido da informação, está representada em: 

 

A) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

B) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

C) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se perigosamente, o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões, que 
devem ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

D) Sob argumento de que notícias e opiniões falsas ou desinformativas podem causar danos a grupos 
sociais ou até mesmo interferir no resultado final de uma eleição, aumenta-se, perigosamente o apoio 
à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital, contendo palavras e opiniões que devem 
ser previamente censuradas sob o risco potencial de causar danos sociais ou eleitorais. 

 
06. Considere o trecho a seguir.  
 

Ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma visão restritiva e racista da 

liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática.  

 

Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que 
 

A) a primeira é uma conjunção que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

B) a primeira é uma conjunção que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 

C) a primeira é uma preposição que interliga períodos; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
perfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito imperfeito. 

D) a primeira é uma preposição que interliga orações; a segunda, um verbo flexionado no pretérito 
imperfeito; e a terceira, um verbo flexionado no pretérito perfeito. 
 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
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07. Considere o trecho a seguir. 
 

Com o advento das redes sociais, debates sobre os limites da liberdade de expressão têm ganhado 

força na sociedade brasileira [...] 

 

A forma verbal em destaque é assim grafada porque está 
 

A) no singular e concorda com “o advento das redes sociais”. 

B) no singular e concorda com “liberdade de expressão”.  

C) no plural e concorda com “debates”. 

D) no plural e concorda com “os limites da liberdade de expressão”. 

 
08. Considere o trecho a seguir. 
 

Historicamente, a ampla liberdade de expressão sempre foi um instrumento popular para fustigar o 

poder estabelecido em prol de mudanças sociais. 

 

A palavra em destaque mantém relação de 
 

A) hiponímia com a palavra “afagar”. 

B) hiponímia com a palavra “provocar”. 

C) sinonímia com a palavra “afagar”. 

D) sinonímia com a palavra “provocar”. 

 
09. O gênero discursivo que apresenta propósito comunicativo e estrutura que se aproximam do texto em 

foco é 
 

A) a crônica descritiva. 

B) a notícia. 

C) o artigo científico. 

D) o artigo de opinião. 

 
10. Considere os trechos a seguir. 

 
A 

[...] aumenta-se perigosamente o apoio à formulação de uma espécie de "index prohibitorum" digital [...] 

B 

[...] coube à sociedade civil ampliar os seus limites na prática. 

 
Sobre os segmentos em destaque, é correto afirmar: 
 

A) ambos ilustram casos de regência nominal. 

B) ambos ilustram casos de regência verbal. 

C) em A ilustra-se um caso de regência nominal e, em B, um caso de regência verbal. 

D) em A ilustra-se um caso de regência verbal e, em B, um caso de regência nominal. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/liberdade-de-expressao-nao-tem-limites-mas-seu-conceito-tem.shtml
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA 

 
11. Analise as seguintes proposições: 
 

I. Todos os concurseiros são inteligentes. 

II. Nenhum concurseiro é inteligente. 

III. Algum concurseiro não é inteligente. 

IV. Existem concurseiros inteligentes. 

V. Não existem concurseiros que são inteligentes. 

 
Dadas as alternativas a seguir, a que associa corretamente uma proposição categórica com a sua 
negação, é: 

 

A) A negação da proposição I é a proposição III.  

B) A negação da proposição V é a proposição I.  

C) A negação da proposição II é a proposição IV.  

D) A negação da proposição III é a proposição V. 
 
 
12. Considere que dois eventos, X e Y, são independentes. Se a probabilidade de X ocorrer é de 30% e a 

probabilidade de Y ocorrer é de 60%, então, a probabilidade de ocorrer 𝑋 ∪ 𝑌 é de: 
 

A) 90%.  

B) 18%. 

C) 72%.  

D) 60%. 
 
 
13. Quatro amigos estão em um bar em torno de uma mesa retangular. Bento mora na cidade de 

Maxaranguape e os outros três moram nas cidades de Pureza, Taipu e Extremoz. Tonho não mora em 
Pureza e está sentado à frente de Lipe. Lipe está sentado à direita de Bento. Nino está sentado à direita 
do morador de Taipu. Nessas condições, conclui-se que: 

 

A) Nino mora em Extremoz e Tonho mora em Taipu. 

B) Lipe mora em Pureza e Tonho mora em Extremoz. 

C) Nino mora em Pureza e Tonho mora em Taipu. 

D) Lipe mora em Taipu e Tonho mora em Extremoz.  
 
 
14. Observe a sequência numérica a seguir: 
 

6 10 20 24 48 52 A B 

 
Mantendo-se a regra da sequência, o valor de A + B é igual a 

 

A) 156.  

B) 212.  

C) 160.  

D) 204. 
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15. Se a casa não é vermelha, então o portão é azul. Se a casa é vermelha, então o telhado não é branco. 
Ora, o telhado é branco. Logo: 

 

A) A casa é vermelha e o portão é azul. 

B) A casa é vermelha e o portão não é azul. 

C) A casa não é vermelha e o portão é azul. 

D) A casa não é vermelha e o portão não é azul. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – FONOAUDIÓLOGO 

 
16. Sobre o exame de emissões otoacústicas, é correto afirmar:   

 

A)  As emissões otoacústicas evocadas ocorrem em resposta a um estímulo visual e dependem de 
propriedades ativas da cóclea. 

B) As emissões otoacústicas evocadas ocorrem em resposta a um estímulo acústico e dependem de 
propriedades ativas do nervo auditivo.  

C) As emissões otoacústicas evocadas ocorrem em resposta a um estímulo acústico e sua presença 
indica a integridade do mecanismo coclear.  

D) As emissões otoacústicas evocadas ocorrem em resposta a um estímulo acústico e dependem 
exclusivamente de propriedades ativas dos ossículos presentes na orelha média. 

 

 
17. Por meio das medidas da imitância acústica é possível definir o tipo de curva timpanométrica. Em relação 

a esses tipos de curvas, existem três tipos de timpanogramas. Sobre essas curvas, é correto afirmar:  

  

A) A curva timpanométrica tipo C sugere perda auditiva condutiva por presença de líquido dentro da 
orelha média. 

B) A curva timpanométrica tipo B indica disfunção tubária, que se caracteriza pelo pico de pressão 
deslocado para a pressão negativa. 

C) A curva timpanométrica tipo B sugere presença de líquido dentro da orelha média.  

D) A curva timpanométrica tipo C é indicativo de normalidade. 

 

 
18. A pesquisa de reflexos acústicos caracteriza-se pelo fluxo de informações aferentes e eferentes 

conduzidas por fibras neurais e condições mecânicas da orelha média. Nela é realizada medição da 
contração do músculo estapédio quando estimulado por tom de alto nível de intensidade. A aferência e a 
eferência são feitas pelos respectivos pares cranianos:  
 

A) V e VII. 

B) VIII e VII. 

C) VII e VIII. 

D) VIII e VI. 

 

19. A orelha interna esta contida na parte petrosa do osso temporal, sendo formada pelas seguintes 
estruturas:  
 

A) Labirinto ósseo, preenchido por perilinfa, e labirinto membranoso, preenchido por endolinfa que 
apresenta alta concentração de Na+ e baixa concentração de K+. 

B) Labirinto ósseo, preenchido por endolinfa, e labirinto membranoso, preenchido por perilinfa que 
apresenta alta concentração de Na+ e baixa concentração de K+. 

C) Labirinto ósseo, preenchido por perilinfa, e labirinto membranoso, preenchido por endolinfa que 
apresenta alta concentração de K+ e baixa concentração de Na+.  

D) Labirinto ósseo, preenchido por endolinfa, e labirinto membranoso, preenchido por perilinfa que 
apresenta alta concentração de K+ e baixa concentração de Na+. 
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20. Homem de 73 anos, empresário, mora com sua esposa e dois filhos. Durante período da pandemia da 
COVID-19, sofreu um acidente vascular encefálico (AVE). Procurou um consultório fonoaudiológico com 
queixa de esquecimento de nomes de pessoas, objetos, lugares, como também de troca de palavras por 
outras da mesma categoria. Com base nessa descrição, o profissional fonoaudiólogo tem como hipótese 
diagnóstica 
 

A) afasia de compreensão.  

B) afasia de expressão.   

C) afasia mista. 

D) apraxia de fala. 

  

21. Um paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, apresenta sintomas bulbares que incluem disfagia, 
disartria e alterações fonatórias. O paciente foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 
Essa doença afeta  
 

A) os nervos cranianos.  

B)  o neurônio motor superior. 

C) o neurônio motor inferior.  

D) os neurônios motores superior e inferior. 

 

 
22. J.L.M., sexo feminino, 32 anos, foi submetida ao procedimento de cirurgia ortognática. Após alta 

hospitalar, o seu cirurgião a encaminhou para a terapia fonoaudiológica. Essa terapia tem como objetivo  
 

A) o reposicionamento das bases ósseas, trazendo harmonia das estruturas. 

B) a reeducação miofuncional, favorecendo a retomada das funções orofaciais.  

C) o reposicionamento das bases ósseas, propiciando harmonias das funções estomatognáticas. 

D) a reeducação miofuncional, propiciando o reposicionamento das bases ósseas. 

 

 
23. Paciente do sexo feminino apresenta perda auditiva neurossensorial, alteração na fala, face triangular, 

pescoço alado e malformação das orelhas. No laudo do geneticista e cariótipo foi detectada a deleção de 
um dos cromossomos sexuais femininos 45X. Trata-se, nesse caso, da síndrome de 
 

A) Moebius.  

B) Turner.  

C) West. 

D) William. 

 
24. H.M.L., sexo feminino, 23 anos, após ir a um show de rock, apresentou uma voz rouca e um arranhão ao 

respirar e falar. Procurou um otorrinolaringologista que fez o exame de laringoscopia e constatou que a 
paciente apresentava pólipo vocal. Histologicamente, os pólipos vocais apresentam edema de estroma   
 

A) com proliferação de fibroblastos, dilatação capilar e estroma hialino.  

B) com proliferação de eosinófilos, dilatação capilar e estroma purulento. 

C) com proliferação de condroblastos, dilatação capilar e estroma hialino. 

D) com proliferação de condroblastos, dilatação capilar, e estroma purulento. 
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25. A Língua é um órgão muscular localizado na cavidade oral que é essencial para o paladar, a mastigação, 
a deglutição e a fala. Todos os músculos motores da língua são inervados pelo nervo hipoglosso, exceto 
um que é inervado pelo nervo vago. Esse nervo é denominado  
 

A) genioglosso. 

B) hioglosso. 

C) estiloglosso. 

D) palatoglosso.  

 

 
26. Paciente procura consultório fonoaudiológico para tratamento de afasia de Wernicke já diagnosticada. A 

área de Wernicke está localizada no   
 

A) terço posterior do giro temporal superior.  

B) giro frontal inferior, à frente do córtex motor.  

C) lobo parietal, em hemisfério direito. 

D) terço superior do giro occipital inferior. 

 

 
27. A fase oral é o primeiro estágio da deglutição. É um processo voluntário que envolve a contração da 

língua para empurrar o bolus contra o palato mole e posteriormente até a orofaringe, tanto pela língua 
quanto pelo palato mole. A pressão que o bolo alimentar faz na orofaringe posterior ativa receptores 
sensitivos orofaríngeos do nervo  
 

A) hipoglosso. 

B) vago. 

C) glossofaríngeo. 

D) acessório. 

 

28. A musculatura intrínseca da laringe é composta pelos músculos: tireoaritenóideo (TA), cricoaritenóideo 
lateral (CAL), aritenóideo (AA), cricotireóideo (CT) e cricoaritenóideo posterior (CAP). O músculo que 
apresenta dois feixes musculares, um interno, responsável pela tensão que produz encurtamento das 
pregas vocais, e um externo, cuja função é aproximar as pregas vocais da linha média, é denominado 

  

A) tireoaritenóideo.  

B) cricoaritenóideo posterior. 

C) cricotireóideo. 

D) cricoaritenóideo lateral. 
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29. É uma manobra facilitadora que promove a proteção das vias aéreas da aspiração, pela utilização 
voluntária do fechamento aéreo prolongado, seguida de expiração forçada, e tem sido usada em 
pacientes disfágicos que apresentam sintomas de penetração laríngea ou aspiração antes ou durante a 
deglutição. Tem como propósito proteger a via aérea, maximizando o fechamento das pregas vocais e 
pregas vestibulares. Sua execução consiste em solicitar uma inspiração, segurar a respiração, deglutir 
com esforço e tossir após a deglutição. Essa descrição refere-se à manobra facilitadora  
 

A) supersupraglótica.  

B) supraglótica. 

C) deglutição com esforço. 

D) supraglótica com esforço.  

 

30. A inervação motora da laringe é feita principalmente pelo nervo laríngeo recorrente, mas também ocorre 
a atuação do nervo laríngeo superior, ambos ramos do nervo vago (X par). O nervo laríngeo recorrente 
esquerdo faz uma alça em torno 

 

A) do arco da aorta.  

B) da artéria subclávia direita. 

C) da veia jugular. 

D) da artéria pulmonar. 
 


