
 

 

 
TAREFA 24 

 
01. Quando os médicos querem testar o reflexo patelar de uma pessoa, dão uma leve batida com um 

martelinho de borracha no joelho dela. Em uma pessoa saudável, espera-se um movimento rápido da 
perna como resposta. 
a) Quais são os dois tipos de neurônios do arco-reflexo que possibilitam o reflexo patelar? 
b) Considerando os órgãos do sistema nervoso, por que a resposta reflexa é rápida e ocorre de forma 

involuntária? 
 
02. Receber informações do corpo ou do ambiente, interpretar essas informações, emitir sinais para órgãos 

efetuadores e memorizar são funções que se tornam possíveis a partir do desenvolvimento do sistema 
nervoso. 
Analise a figura abaixo.  

 

 
 

Em um acidente automobilístico, duas pessoas sofreram lesões no sistema nervoso central. A pessoa X 
ficou tetraplégica, e a pessoa Y, apesar de continuar andando, parecia não ter equilíbrio. 
a) De acordo com a figura, quais os numerais que correspondem às estruturas que devem ter sido 

afetadas na pessoa X e na pessoa Y, respectivamente. Nomeie essas estruturas afetadas. 
b) Explicite quais funções devem ter sido comprometidas, devido à área afetada, na pessoa Y. 

 
03. O “diálogo” entre os neurônios extrapola os limites que se supunha até hoje e se estende a neurônios 

vizinhos, revelou um estudo sobre complexos processos que ocorrem no cérebro dos mamíferos publicado 
nesta quinta-feira na revista científica britânica Nature. 

(www.noticias.terra.com.br/ciencia. 19.12.2007. Acessado em 08.03.2009) 
 

A que processo o termo “diálogo” se refere? Explique como ele ocorre. 
 
04. Explique o que é homeostase e como ela é controlada na espécie humana. 
 
05. Alguns órgãos de imprensa têm levantado a hipótese do uso de armas químicas em diversos conflitos 

recentes. Os chamados "gases dos nervos", o VX e o sarin, compostos organofosforados, são os principais 
representantes desse arsenal químico. Outros organofosforados, como, por exemplo, malation e 
fenitrotion, menos tóxicos que aqueles, estão sendo usados como inseticidas na agricultura, provocando 
intoxicação em trabalhadores do campo.  
Tais compostos interferem na transmissão do impulso nervoso nas sinapses neuromusculares, provocando 
contratura do músculo esquelético, o que pode levar à morte por paralisia respiratória.  
a) Explique a ação dos organofosforados nas sinapses neuromusculares, indicando por que essa ação 

acarreta contratura muscular. 
b) Cite dois tipos de sinapses do sistema nervoso periférico, além da neuromuscular, que também são 

afetadas pelos organofosforados.  
 


