
Profª Viviane Marques 
 

Estudo Dirigido de Anatomia aplicada a Fonoaudiologia 

1) Quais são as funções estomatognáticas? 

2) Quais são as funções da mastigação? 

3) Quais são os músculos da mastigação?  

4) Quais são os músculos elevadores da mandíbula? Descreva ponto de inserção 
proximal, distal, ação muscular e inervação. 

5) Quais são os músculos depressores da mandíbula? Descreva ponto de inserção 
proximal, distal, ação muscular e inervação. 

6) Quais são os músculos auxiliares da mastigação? Descreva ponto de inserção 
proximal, distal, ação muscular e inervação. 

7) O que é ATM? 

8) Quais os movimentos da ATM? 

9) Identifique os músculos da mastigação na figura. 

10) Identifique os músculos Supra hióideos. 

11) Quais são os músculos do palato?  

12) Quais são os nervos que inervam a língua? 

13) Quais as funções da língua? 

14) Quais são as glândulas salivares? 

15) Quais são os músculos constritores da faringe? Descreva ação muscular e inervação. 

16) O que é deglutição? 

17) Quais as fases da deglutição? Descreva-as. (Pesquisem essa questão nos livros 
indicados) 

18) Qual o conceito da formação de pressão dirigida? 

19) Quais são as quatro válvulas de alimentação? 
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9) Identifique 

  

10) Identifique 
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20) Identifique os músculos faríngeos. 
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21) Identifique os músculos auxilares da mastigação 

 

22) Identifique os músculos abaixo: 
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23) Identifique as estruturas anatômicas abaixo: 

 

A______________________________________________________________________________ 
B______________________________________________________________________________ 
C______________________________________________________________________________ 
D______________________________________________________________________________ 
E______________________________________________________________________________ 
F______________________________________________________________________________ 
G______________________________________________________________________________ 
H______________________________________________________________________________ 
I_______________________________________________________________________________ 
J_______________________________________________________________________________ 
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24) Quais as funções da laringe? 

25) Como é a estrutura anatômica da laringe? 

26) Quais as cartilagens ímpares da laringe? 

27) Quais as cartilagens pares da laringe? 

28) Quais as regiões internas da laringe? 

29) Como se constitui a região glótica? 

30) Identifique as estruturas anatômicas 

 

31) Identifique as cartilagens, os músculos intrínsecos da laringe e descreva ação muscular e 

inervação. 
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32) Quais os músculos extrínsecos da laringe? Descreva a origem proximal e distal e inervação. 

33) Quais as ações dos supra hióideos em relação a função de mastigação? 

34) Quais as ações dos supra hióideos em relação a função de deglutição? 

35) Qual a função do músculo digástrico (Ventre anterior e Ventre posterior) 

36) Qual a função do Omo hióideo? 

37) Identifique os músculos abaixo. 
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38) Identifique os músculos e descreva a ação muscular. 
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39) Identifique a região e suas estruturas 

 

40) Identifique as regiões que se divide a faringe 
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41) Quais as funções da respiração nasal? 

42) Descreva que estruturas compõem o sistema respiratório. 

43) Identifique as estruturas abaixo. 

 

44) Como se caracteriza anatomicamente a traquéia e qual a função desta? 

45) Qual a diferença anatômica dos brônquios, porque é mais frequente a ocorrência de 

broncoaspiração em pulmão direito? 

46) Onde se localiza os pulmões? 

47) Qual a diferença entre os pulmões? 

48) Quais os músculos do palato? Identifique-os na figura abaixo. 
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49) Identifique os músculos da língua e as estruturas adjacentes assinaladas. 

 

50) Identifique as setas assinaladas 

 

 


