
QUESTÕES PARA ESTUDO: “TRANSMISSÃO CELULAR” 
 

1. Os íons cálcio são necessários à solução extracelular para transmissão sináptica por 
que: 
a) entram no terminal nervoso pré-sináptico em decorrência da despolarização e estimulam as 

vesículas sinápticas para liberarem seu conteúdo na fenda sináptica. 

b) são necessários para ativar o metabolismo do glicogênio na célula pré-sináptica. 

c) devem entrar na célula pós-sináptica para despolarizá-la. 

d) evitam que os íons Mg++ liberem o transmissor na ausência de impulsos nervosos. 

e) inibem a acetilcolinesterase, capacitando a acetilcolina liberada para atingir a membrana pós-

sináptica. 

 

2. Os potenciais inibitórios pós-sinápticos podem surgir de todos os fatores seguintes, 
EXCETO do(a): 
a) aumento da permeabilidade da membrana nervosa aos íons Cl-. 

b) aplicação direta de GABA nos neurônios. 

c) aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons K+. 

d) aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons Na+. 

e) inibição do glutamato nos neurônios. 

 

3. Para ocorrer a contração muscular, a fibra muscular deve ser excitada. Enumere de 1 a 
6 os eventos da excitação: 
a. () Potencial de ação na fibra muscular. 

b. () Liberação de aceltilcolina na fenda sináptica. 

c. () Estímulo elétrico ou químico. 

d. () Ligação de acetilcolina no receptor nicotínico da fibra muscular. 

e. () Potencial de ação no neurônio motor. 

f. () Entrada de cálcio no terminal axonal do neurônio motor. 

 

4. Após a liberação dos neurotransmissoresnafenda sináptica, 
quaispodemserseuspossíveisdestinos? 
 

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique, caso a afirmativa seja falsa. 
 

5. ( ) O potencial de membrana sobe rapidamente em direção ao potencial de equilíbrio do 
sódio durante o potencial de ação. 
 
6. ( ) A abertura retardada dos canais de cálcio dependentes de voltagem leva ao efluxo de 
cargas positivas da célula, conduzido à repolarização. 
 
7. ( ) Os neurônios não apresentam membranas com canais iônicos que permitem a 
passagem de vários cátions ao mesmo tempo. 
 
8. ( ) Uma célula em repouso tem excesso de cargas positivas em seu interior. 
 
9. ( ) Os nós de Ranvier são intervalos regulares na bainha de mielina e são os responsáveis 
pela transmissão mais lenta dos impulsos nervosos, uma vez que a mielina é isolante. 
 

10. Os mediadores químicos na sinapse podem ser:  
a) adrenalina e proteínas  

b) adrenalina e acetilcolina  

c) acetilcolina e insulina  

d) acetilcolina e proteínas  

e) adrenalina e insulina  

 



11. Em relação à condução do impulsonervoso e considerando os desenhos abaixo, assinale 
a(s)proposição(ões) CORRETA(S). 

 
a) As regiões I, II e III do desenho representam, respectivamente, o axônio, o corpo celular e o 

dendrito. 

b) A região V do desenho é o local onde ocorre a Sinapse. 

c) A região VI do desenho indica que aquela parte da fibra está polarizada. 

d)A região VII do desenho mostra que aquela parte da fibra está em potencial de ação. 

e)A propagação do impulso nervoso em um neurônio ocorre sempre no sentido III, II, I. 

f)A região IV do desenho representa um nódulo de Ranvier. Tais nódulos são vistos somente 

nos neurônios mielinizados e são responsáveis pelo aumento davelocidade do impulso nos 

mesmos. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se 

propagará “saltando” de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra. 

 
12. Botox é um produto comercial que consiste da toxina botulínica que age bloqueando a função 
nervosa. É utilizado no tratamento de pessoas que sofrem de contrações anormais dos músculos, 
como também no tratamento cosmetológico dos sinais de envelhecimento facial. Esta neurotoxina 
atua como relaxante muscular e, assim, age: 
I. bloqueando a liberação de aceticolina nas terminações nervosas dos músculos. 

II. impedindo que o músculo receba a mensagem do cérebro para se contrair. 

III. inibindo a enzima acetilcolinesterase, que destrói a acetilcolina. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente I é verdadeira. 

b) Somente II é verdadeira. 

c) Somente I e II são verdadeiras. 

d) Somente III é verdadeira. 

e) I, II e III são verdadeiras. 

 

13. Algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem 
impedindo a receptação do neurotransmissor serotonina, no sistema nervoso central. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, 

provocando o surgimento de um impulso nervoso. 

b) Numa sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir de vesículas existentes nos 

dendritos. 

c) Após sua liberação, o neurotransmissor provoca um potencial de ação na membrana pós-

sináptica e é recaptadopelo neurônio pré-sináptico. 

d) Somente as sinapses entre dois neurônios utilizam neurotransmissores como mediadores. 

e) Neurotransmissores diferentes são capazes de provocar potenciais de ação de intensidades 

diferentes. 

 
14. Qual das características a seguir é compartilhada pela difusãosimples e pela 
difusãofacilitada?  
a) Obedecem a umadiferença de gradienteeletroquímico. 

b) Utilizamcanaisprotéicos. 

c) Precisam de energia do ATP. 

d) São inibidas pela presença de galactose. 

e) Requerem a presença de sódio. 

 


