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Sistema Nervoso 8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. Considere as afirmativas: 

I. O sistema nervoso periférico voluntário atua na movimentação dos músculos que constituem 
órgãos como o estômago e o intestino. 

II. A movimentação voluntária do corpo é mediada pelo sistema nervoso periférico voluntário. 
III. A aceleração dos batimentos cardíacos em uma situação de emergência é mediada pelo sistema 

nervoso periférico autônomo parassimpático.  
IV. A coordenação das atividades dos órgãos nas situações de rotina é realizada pelo sistema 

nervoso periférico autônomo parassimpático. 
V. Em situações de estresse emocional, a adrenalina é liberada pela atuação do sistema nervoso 

periférico autônomo simpático. 
 
Estão corretas: 
a) I e III.  b) II e III.  c) II e IV.  d) II, IV e V.  e) III, IV e V. 

 
02. “A anestesia, como conhecemos hoje, é uma aquisição recente na história. Sabe-se que, na 

Antiguidade, eram realizados alguns tipos de cirurgia e prova disso são os instrumentos cirúrgicos 
egípcios em exposição nos museus. Portanto, as civilizações antigas deviam conhecer fórmulas para 
driblar a dor e operar as pessoas. Relatos provenientes da Grécia Antiga indicam que Hipócrates 
utilizava esponja embebida em substâncias sedativas e analgésicas extraídas de plantas e que o 
médico Dioscórides descobriu os efeitos anestésicos da mandrágora, um tubérculo muito parecido 
com a batata. Já os chineses se valiam dos conhecimentos de acupuntura e os assírios comprimiam 
a carótida, para impedir que o sangue chegasse ao cérebro. Gelo ou neve para congelar a região a 
ser operada, embriagar o paciente, hipnose foram outros recursos usados para aliviar a dor no 
passado. Quando de nada adiantavam, as cirurgias eram realizadas a frio, com os doentes 
imobilizados à força. Esse panorama mudou, e mudou muito. Hoje, a anestesia é um procedimento 
médico de altíssima segurança que promove analgesia completa enquanto o paciente é operado. 
[...]” 

 
O texto cita alguns métodos anestésicos utilizados ao longo da história para evitar a sensação de 
dor. Apesar de serem bastante diversos, todos esses métodos anestésicos funcionam, em última 
análise, do mesmo modo: impedindo o(a) 
a) controle das ações involuntárias pelo tronco encefálico. 
b) controle do equilíbrio pelo cerebelo. 
c) amortecimento dos impactos pelo crânio. 
d) proteção do tecido nervoso pela coluna vertebral. 
e) processamento da dor pelo hipotálamo. 

 
03. A questão refere-se ao neurônio a seguir. 
 

 
 

A sequência que apresenta o sentido correto de propagação do impulso nervoso em um neurônio é  
a) I II III    b) I III II    c) II I III    d) III II I   
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04. O tecido nervoso, responsável pela recepção e escolha da resposta adequada às condições do 
ambiente, é constituído por um tipo especial de célula, o neurônio, que recebe os estímulos do meio 
e de outras células através do (a)  
a) axônio.    
b) dendrito.    
c) corpo celular.    
d) bainha de mielina.    

 
05. Sobre o tecido nervoso, assinale a(s) proposição(ões) correta(s).  

01. O axônio constitui parte do neurônio especializado na transmissão do impulso nervoso.    
02. A medula espinal é classificada como sistema nervoso periférico (SNP).    
04. No cérebro, o córtex cerebral também é chamado de substância branca.  
08. O encéfalo é classificado como sistema nervoso central (SNC).    
16. Neurônios sensitivos enviam os impulsos nervosos até o sistema nervoso central (SNC). 
32. A sinapse química é caracterizada pelo contato físico entre neurônios com ausência de 

neurotransmissores (mediadores químicos).    
 
06. Abaixo, há uma lista de quatro estruturas que fazem parte do sistema nervoso (Lista 1). Logo 

depois, há uma lista com características de três dessas estruturas (Lista 2). 
 
Associe adequadamente as estruturas da Lista 1 com as características da Lista 2. 
LISTA 1 
1. Tronco encefálico 
2. Cerebelo 
3. Hipotálamo 
4. Medula espinhal  
 
LISTA 2 
(     ) É responsável pelo controle das funções motoras e equilíbrio do corpo. 
(     ) Possui grupos de neurônios envolvidos no controle dos batimentos cardíacos. 
(     ) Possui o centro do controle para manutenção da temperatura corporal. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 3 – 1 – 4.    
b) 2 – 4 – 3.    
c) 3 – 2 – 1.    
d) 2 – 1 – 3.    
e) 4 – 1 – 3.    

 
07. Uma garota ganhou de seu namorado um buquê de rosas e sem querer tocou em um “espinho” de 

uma das flores. Imediatamente, de forma automática, ela recolheu o braço. A respeito dessa 
reação, pode-se afirmar que  
a) a medula espinal, alguns neurônios e músculos foram responsáveis na execução dessa 

resposta. 
b) o cérebro, alguns neurônios e músculos foram responsáveis na execução dessa resposta.    
c) o corpo responde a um estímulo, como o citado, se ocorrer anteriormente uma grande emoção.    
d) a medula espinal e o cérebro coordenam simultaneamente essa resposta de defesa.    
e) os músculos do braço reagiram involuntariamente independentemente do sistema nervoso.     

 


