
QUESTÕES PARA ESTUDO: “NEUROFISIOLOGIA” 
 
1. Em relação à transecção da medula espinal é correto afirmar que: 
a) consiste na perda dos movimentos e sensação consciente acima do nível da lesão. 
b) resulta na interrupção das vias descendentes vindas dos centros motores do tronco encefálico e dos 

centros superiores. 
c) imediatamente após a lesão não ocorre perda da influência excitatória vinda dos motoneurônios. 
d) somente a e c estão corretas. 
e) somente a e b estão corretas. 
 
2. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) As raízes dorsais dos nervos espinais conduzem informações sensitivas para a medula. 
b) Uma via sensitiva medular decussa significa que ela cruza para o lado oposto da medula. 
c) A integração entre as funções sensitivas e motoras da medula espinal é também realizada por 

interneurônios. 
d) Via descendente é a condução de impulsos nervosos do encéfalo até a medula espinal. 
e) Gânglio é um conjunto de corpos neuronais no sistema nervoso central. 
 
3. Qual região específica do sistema nervoso central está envolvida na retransmissão de 

informações, como tato e dor, oriundas da periferia para o córtex cerebral? 
a) Hipotálamo. 
b) Substância cinzenta periaquedutal. 
c) Tálamo. 
d) Corpo caloso. 
e) Comissura anterior. 
 
4. A excitação do receptor sensorial origina uma série de potenciais na fibra nervosa sensorial, 

culminando com o potencial de ação no neurônio sensorial. O potencial gerador, neste caso, 
pode ter permeabilidade ...................................... da membrana neuronal aos íons 
...................................... causando ...................................... e despolarização. 

a) aumentada – cloreto – influxo de cloreto. 
b) diminuída – potássio – influxo de potássio. 
c) aumentada – cálcio – influxo de cálcio. 
d) aumentada – sódio – influxo de sódio. 
e) aumentada – sódio – efluxo de sódio. 
 
5. O esquema abaixo representa um arco-reflexo simples. No esquema, 1, 2, 3 e 4 indicam, 

respectivamente: 

 
a) neurônio aferente, sinapse, neurônio sensorial e órgão receptor. 
b) sinapse, neurônio aferente, neurônio motor e órgão efetuador. 
c) neurônio motor, sinapse, neurônio aferente e órgão receptor. 
d) neurônio aferente, sinapse, neurônio motor e órgão efetuador. 
e) neurônio motor, neurônio aferente, sinapse e órgão receptor. 
6. Defina as letras e os números no texto abaixo: 



O Sistema Nervoso, do ponto de vista anatômico, pode ser dividido em (a)e (b). O telencéfalo e o 
diencéfalo são estruturas que constituem o (c), enquanto o mesencéfalo, bulbo e a ponte formam o 
(d). As estruturas anatômicas (c)e(d), e o cerebelo, constituem o (e) que, por sua vez, junto com a 
medula espinhal, forma o (a). Já o (b), é dividido em (f), (g) e (h).  

Do ponto de vista funcional, o Sistema Nervoso pode ser dividido em (1), ou da vida da relação, 
relacionando o organismo com o ambiente externo, e (2), ou da vida vegetativa, integrando as 
atividades dos órgãos para manter a homeostase. Ambos apresentam fibras (3), que levam 
informações ao SNC, sendo assim, fibras aferentes, e (4), que trazem ordens do SNC aos sítios-
alvos, sendo assim fibras eferentes. A parte eferente do (2), por definição, é conhecida como (5), 
levando ordens centrais às glândulas, músculo liso e músculo cardíaco, sendo dividido em (6) e (7).  

 
7. Os nervos são estruturas importantes que garantem a comunicação entre os órgãos sensitivos 

e efetores e os centros nervosos. Em sua estrutura, são encontradas fibras aferentes e fibras 
eferentes. Os nervos que possuem fibras aferentes são responsáveis: 

a) por garantir que as informações obtidas no meio ambiente e no interior do corpo sejam levadas até 
os centros nervosos. 

b) por garantir a ação de um órgão efetor imediatamente após um determinado estímulo. 
c) por garantir que as informações obtidas no meio ambiente e no interior do corpo sejam levadas até 

os órgãos efetores imediatamente. 
d) por promover a rápida resposta aos estímulos. 
e) por promover a propagação do impulso dos centros nervosos para os órgãos efetores. 
 
8. Sobre os nervos, marque a alternativa incorreta: 
a) Os nervos são classificados em espinhais e cranianos. 
b) Os nervos espinhais, como o nome sugere, conectam-se à medula espinhal e totalizam 31 pares. 
c) Existem 12 pares de nervos cranianos, os quais estão relacionados principalmente com atividades 

ligadas à cabeça. 
d) Os nervos podem apresentar fibras aferentes e eferentes. 
e) Fibras aferentes levam as informações processadas no sistema nervoso central até os órgãos 

efetores. 
 
9. Analise as estruturas a seguir e marque aquela que indica corretamente uma definição de 

gânglios. 
a) Os gânglios são estruturas globosas formadas por fibras nervosas enoveladas. 
b) Os gânglios nervosos são estruturas globosas que partem da região craniana. 
c) Denominam-se de gânglios acúmulos de neurônios que geralmente possuem forma esférica e não 

estão presentes no sistema nervoso central. 
d) Gânglios são partes do sistema nervoso periférico que possuem forma esférica e, exclusivamente, 

axônios. 
e) Gânglios são estruturas do sistema nervoso que interpretam e mandam respostas dos diferentes 

estímulos que chegam ao organismo. 
 
10. Relacione as colunas. 
 

( 1 ) O cerebelo 

( 2 ) O cérebro 

( 3 ) O bulbo 

 

(  ) É responsávelporaçõescomodisparar o coração. 

(  )  É responsávelpelonossopensamento. 

(  )  Nos fazreconhecerumapessoa, através do olhar. 

(  )  É responsávelporações que dependem de equilíbrio 

()  É  responsávelporaçõesinvoluntárias 

 


