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ASSUNTO: 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01. Pesquisadores conseguiram fazer com que macacos que sofriam de paralisia em uma das pernas, 

devido a lesões na espinha, pudessem retomar o movimento com o uso de um dispositivo wireless 
implantado no cérebro. 
 
Os macacos tiveram chips implantados nas partes do cérebro que controlam o movimento. Os chips 
detectam os impulsos elétricos com as instruções para mexer a perna e enviam os dados para um 
computador sobre a cabeça dos macacos. O computador decifra as mensagens e envia as instruções 
em modo wireless para receptores, adaptados à coluna, que estimulam os nervos correspondentes 
por meio de sinais elétricos. A transferência de informações em modo wireless ocorre sempre em um 
único sentido. 

 

 
 

(Janus Gallagher. “Tecnologia wi-fi ajuda a reverter paralisia em macacos”, 10.11.2016. www.bbc.com. Adaptado.) 
 

Que células interagem com os chips implantados no cérebro dos macacos? Como se denominam os 
nervos que conectam a medula espinhal às células musculares que movimentam a perna dos macacos? 

 
02. Sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela 

a) é formada por proteínas secretadas pelos astrócitos, permitindo o isolamento elétrico do axônio. 
b) gera uma barreira hematoencefálica, protegendo os neurônios de substâncias nocivas. 
c) promove uma condução de potenciais de ação mais lentamente do que os axônios não 

mielinizados. 
d) é produzida pelas células da glia, que têm como função propagar os sinais elétricos captados pelo 

sistema nervoso periférico. 
e) tem origem no sistema nervoso central a partir dos oligodentrócitos e, no sistema nervoso 

periférico, é produzida pelas células de Schwann. 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 
A produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios têm origem no mecanismo da bomba 

de sódio-potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na  para o meio extracelular e 
K  para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. 
 

 
 
03. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática 

rica em lipídeos. Observe: 
 

 
 
A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função:  
a) isolar o impulso nervoso    
b) aumentar a polarização do neurônio    
c) fornecer energia para o sinal elétrico    
d) estimular a bomba de sódio-potássio    
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04. O gráfico abaixo mostra as variações do potencial elétrico da membrana plasmática de um neurônio, 
em milivolts (mV),  em função do tempo, em milissegundos (ms).  

 

 
 

Tendo como referência as letras presentes nesse gráfico; após o estímulo, o processo de 
despolarização resultante da abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem e o processo de 
polarização resultante da bomba de sódio e potássio, ocorrem, respectivamente, em  
a) A e B.    
b) B e C.    
c) A e D.    
d) B e D.    
e) C e A.    

 
05. Analise a figura a seguir, que mostra a estrutura de um neurônio, e assinale a alternativa que 

corretamente se refere aos dendritos.  
 

 
 

a) Transmitem os impulsos nervosos do corpo celular para outros neurônios, ou para órgãos efetores.     
b) São prolongamentos que recebem impulsos nervosos e os conduzem para o corpo celular.     
c) Liberam, em suas terminações, mediadores químicos responsáveis pelas sinapses.     
d) São finas terminações nervosas do axônio, cujas extremidades chegam muito próximo das células-

alvo para formar as sinapses.     
e) São prolongamentos envoltos por uma bainha de mielina.     
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06. Em animais pluricelulares, as células organizam-se constituindo tecidos. Considerando os tecidos, suas 
funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta.   
a) O tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e é responsável pelo 

peristaltismo. 
b) Actina e miosina são células do tecido muscular fundamentais para o processo de contração 

muscular.  
c) Macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, sendo responsáveis pela formação de células 

sanguíneas vermelhas.  
d) Colágeno é o tipo de célula característica do tecido cartilaginoso, que tem função de sustentação.  
e) Células nervosas possuem um corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamentos e 

permitem ao organismo responder a estímulos do meio. 
 
07. As substâncias X são produzidas pelos neurônios e são liberadas quando o axônio de um neurônio 

pré-sináptico é excitado. Estas substâncias, então, viajam pela sinapse até a célula alvo, inibindo-a ou 
excitando-a. A disfunção na quantidade produzida e utilizada da substância X está intimamente ligada 
à depressão.  

ANDRADE, Rosângela Vieira de; et al. Atuação dos Neurotransmissores na Depressão. Disponível em: 
<http://www.saudeemmovimento.com.br/revista/artigos/cienciasfarmaceuticas/v1n1a6.pdf>. Acesso em: 06 maio 2019 

(adaptado).  
 

A substância X mencionada no TEXTO 8, presente nas sinapses químicas e intimamente ligada à 
depressão, refere-se   
a) aos neurotransmissores.     
b) às toxinas.     
c) aos sais minerais.     
d) aos hormônios.     
e) às vitaminas.     

 


