
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA CELULAR” 
 
1. Os íons com maior concentração intraneural são: 
a) Cl- e K+. 

b) Na+ e Cl-. 

c) Na+ e K+. 

d) Mg+ e K+. 

e) íons orgânicos e K+. 

 

2. Quais fatores são responsáveis pela criação e manutenção da diferença do potencial de 
membrana?  
 
Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 

 

3. ( ) O potencial de membrana sobe rapidamente em direção ao potencial de equilíbrio do 
sódio durante o potencial de ação. 

 

4. ( ) Uma célula em repouso tem excesso de cargas positivas em seu interior. 
 

5. Durante a fase ascendente do potencial de ação: 
a) existe corrente de efluxo efetiva e o interior da célula torna-se mais negativo. 

b) existe corrente de efluxo efetiva e o interior da célula torna-se menos negativo. 

c) existe corrente de influxo efetiva e o interior da célula torna-se mais negativo. 

d) existe corrente de influxo efetiva e o interior da célula torna-se menos negativo. 

 

6. Que processo é responsável pela alteração do potencial de membrana que ocorre 
durante a fase de despolarização do potencial de ação? 
a) Entrada de Na+ na célula. 

b) Saída de Na+ da célula. 

c) Entrada de K+ na célula. 

d) Saída de K+ da célula. 

e) Ativação da bomba de Na+-K+. 

f) Inibição da bomba de Na+-K+. 

 

7. Que processo é responsável pela alteração do potencial de membrana que ocorre 
durante a fase de repolarização do potencial de ação? 
a) Entrada de Na+ na célula. 

b) Saída de Na+ da célula. 

c) Entrada de K+ na célula. 

d) Saída de K+ da célula. 

e) Ativação da bomba de Na+-K+. 

f) Inibição da bomba de Na+-K+. 

 

8. Qual dos seguintes eventos resultaria da inibição da Na+-K+-ATPase? 
a) Diminuição da concentração intracelular de Na+. 

b) Aumento da concentração intracelular de Na+. 

c) Aumento da concentração intracelular de Ca++. 

d) Aumento do co-transporte de Na+-glicose. 

e) Aumento da troca de Na+-Ca++. 

 

 

 

 



9. Uma mulher com fraqueza muscular intensa é hospitalizada. A única anormalidade 
laboratorial é a elevação da concentração sérica de K+. O aumento do k+ sérico causa 
fraqueza muscular por que: 
a) O potencial de membrana de repouso é hiperpolarizado. 

b) O potencial de equilíbrio do K+ é hiperpolarizado. 

c) O potencial de equilíbrio do Na+ é hiperpolarizado. 

d) Os canais de K+ são fechados por despolarização. 

e) Os canais de K+ são abertos por despolarização. 

f) Os canais de Na+ são fechados por despolarização. 

g) Os canais de Na+ são abertos por despolarização. 

10. Analise a figura abaixo.

 

Quais os tipos de transporte transmembrana estão exemplificados em cada um dos números? 

Explique. 


