
QUESTÕES PARA ESTUDO: “SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO” 
 
1. Relacione os efeitos dos sistemas sobre alguns órgãos e estruturas. 
1- SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO 
2- SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO 
3- SISTEMA NERVOSO SOMÁTICO 
a. ( ) Miose. 
b. ( ) Broncodilatação. 
c. ( ) Contração da bexiga. 
d. ( ) Ejaculação. 
e. ( ) Aumento da condução pelo nodo atrioventricular. 
f. ( ) Contração do esfíncter externo da uretra. 
 
2. A figuraabaixorepresentaosneurôniospré e pós-ganglionares do 
sistemanervososimpático e parassimpático. As flechaspontilhadas e as 
contínuasrepresentam o neurotransmissorliberadopelosrespectivosneurônios. 

 
a) O sistema nervoso simpático está representado em A ou em B? Por quê? 
b) Cite os neurotransmissores liberados pelos dois sistemas, representados pelas setas na figura. 
Seta pontilhada: ................................................................................................ 
Seta contínua: .................................................................................................... 
 
3. Os receptores muscarínicos da divisão parassimpática podem ser encontrados: 
a) no coração. 
b) na bexiga. 
c) nos órgãos sexuais. 
d) nos bronquíolos. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
4. Indique a alternativa correta: 
a) o exercício físico é considerado um estímulo estressor para o organismo e provoca a ação do 
sistema nervoso simpático. 
b) as glândulas salivares possuem somente inervação parassimpática. 
c) as glândulas suprarrenais possuem somente inervação simpática. 
d) o nervo vago faz parte da divisão parassimpática. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 



5. O sistema nervoso autônomo (SNA) é subdividido em simpático e parassimpático, os 
quais têm atividades, em geral, antagônicas, reguladas pela liberação das catecolaminas e 
da acetilcolina, respectivamente. Um dos importantes efeitos desencadeados pela ativação 
simpática é: 
a) a contração da pupila. 
b) a constrição dos brônquios. 
c) a diminuição da atividade mental. 
d) o aumento da frequência cardíaca. 
e) o aumento do peristaltismo. 
 
6. Nas alternativas a seguir são mostrados três itens: 
I. parte do sistema nervoso estimulada; 
II. substância liberada; 
III. efeito sobre o ritmo cardíaco. 
Qual das alternativas apresenta corretamente o que se dá com uma pessoa em situação de 
perigo? 
a) I - simpático; II - acetilcolina; III – aumento. 
b) I - parassimpático; II - acetilcolina; III – diminuição. 
c) I - simpático; II - noradrenalina; III – aumento. 
d) I - parassimpático; II - noradrenalina; III – diminuição. 
e) I - simpático; II - acetilcolina; III - aumento. 
 
7. Com a administração de um antagonista de receptor β adrenérgiconão se espera obter: 
a) a diminuição da velocidade de condução nas fibras de Purkinge. 
b) a diminuição da frequência cardíaca. 
c) a diminuição da força de contração do coração. 
d) o relaxamento do músculo detrusor da bexiga. 
e) a contração da musculatura lisa brônquica. 
 
8. A atividade nervosa simpática: 
a) é essencial para a sobrevivência. 
b) causa a contração de alguns músculos lisos e o relaxamento de outros. 
c) causa o relaxamento do músculo dilatador da íris para dilatar a pupila. 
d) relaxa a musculatura lisa da parede dos esfíncteres gastrointestinais. 
e) causa todas as alternativas listadas acima. 
 
9. A atividade nervosa parassimpática: 
a) relaxa a maioria dos músculos lisos vasculares. 
b) afeta apenas músculos lisos e glândulas 
c) causa a contração do músculo dilatador da íris para permitir a acomodação à visão de perto. 
d) contrai a musculatura lisa da parede do trato gastrointestinal e relaxa os esfíncteres 
gastrointestinais. 
e) causa todas as alternativas listadas acima. 
 
10. Qual das seguintes alternativa está corretamente pareada? 
a) Nodo sinoatrial: receptores colinérgicos nicotínicos. 
b) Gânglios autonômicos: receptores colinérgicos muscarínicos. 
c) Músculo liso piloeretor: receptores β2 adrenérgicos. 
d) Vasculatura de alguns músculos esqueléticos: receptores colinérgicos muscarínicos. 
 
 


