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Um indivíduo, após sofrer lesão no cerebelo poderá 

desempenhar todas as funções a seguir, exceto:

a) Lembrar do nome de um amigo

b) Retirar a mão, se for espetado por um alfinete

c) Resolver mentalmente um problema matemático

d) Pular corda

e) Ouvir música



(Mack-SP) Relacione as estruturas...

(    ) controle das emoções, 

percepção sensorial e controle 

motor

4

(    ) controle da respiração, digestão 

e batimentos cardíacos
2

(    ) controle do equilíbrio e tônus muscular1
(    ) liga os hemisférios cerebrais ao cerebelo3

4

3

2 1



1- I. As meninges – a dura-máter, a aracnóide e a pia-máter –

envolvem o encéfalo e a medula espinhal.

II. A substância branca, no sistema nervoso central, é formada 

principalmente pelos corpos celulares dos neurônios, enquanto a 

substância cinzenta é formada principalmente pelos axônios.

III. Do encéfalo partem 12 pares de nervos cranianos sensitivos, 

e da medula 31 pares de nervos mistos.

(PUC-PR) Com relação ao sistema nervoso, pode-se afirmar:



IV. O sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático inervam 

apenas órgãos do sistema digestório, do respiratório e do excretor.

V. A sinapse ocorre entre dois axônios de neurônios distintos.

(UFU-MG) Em outubro de 2004 faleceu o ator cinematográfico

Christopher Reeve, que ficou famoso por interpretar o Super-Homem.

Reeve, que ficou tetraplégico em 1995 ao cair de um cavalo, era um

ativista a favor das pesquisas com clonagem terapêutica para obtenção

de células-tronco.

Com relação ao assunto abordado, analise as afirmativas a seguir.



2- I. Após um acidente como o ocorrido com Reeve, se houver 

suspeita de lesão na coluna vertebral, o acidentado deverá ser 

imobilizado na horizontal e utilizar um colar cervical para ser 

transportado até um hospital, porque no interior da coluna está a 

medula óssea vermelha, cuja lesão pode levar à paralisia.

II. A utilização do colar cervical não evita lesões no sistema 

nervoso periférico, apenas no sistema nervoso central.O sistema 

nervoso periférico poderá ficar inativo, após um acidente, se 

houver comprometimento no SNC.



III - A clonagem terapêutica por transferência nuclear 

permite a obtenção de blastocistos, de onde são 

retirados células da massa celular interna  (células 

tronco) que têm capacidade de regenerar órgãos 

lesados.



(UFSC 2010) ... nas grandes festas musicais que se          estendem madrugada 

adentro, conhecidas como   “   raves”, o consumo de álcool e bebidas 

estimulantes, como os “energéticos”, chega a níveis alarmantes. ... trazer 

consequências devastadoras para o organismo humano. A pessoa que consome o 

energético junto com o álcool reduz o efeito deste, uma vez que o estimulante diminui 

o efeito depressor do álcool sobre o sistema nervoso. ... Uma superdosagem desta 

substância aumenta a frequência cardiorrespiratória e pode provocar irritação 

estomacal e intestinal. O que a princípio é euforia e excitação, pode transformar-se em 

tontura e desmaio.

Sobre o assunto do texto acima, pode-se afirmar CORRETAMENTE que:

01. o  sistema  nervoso  responde  pela  coordenação  e  controle  do  

funcionamento  do organismo, independentemente da ação do sistema 

endócrino.



02. o efeito estimulante das “bebidas energéticas” é 

consequência da liberação de neurotransmissores, como a 

dopamina, que provocam sensação de prazer.

04. glicídios ou carboidratos são fontes de energia para o nosso 

organismo.

08. em nível celular, a organela citoplasmática responsável pela 

produção de energia é o lisossomo.



16. a longo prazo, o consumo de álcool em grandes quantidades 

não provoca alterações cardiovasculares, nem prejuízo nas 

funções hepáticas.

32. o controle da frequência cardiorrespiratória é uma das 

funções que podem ser atribuídas ao sistema nervoso 

autônomo.

64. a interação entre o consumo excessivo de álcool e bebida 

energética não traz danos fisiológicos ao organismo.



Arquitetura da substância branca do 

encéfalo. Projeto conectoma humano
http://www.humanconnectomeproject.org/gallery/







Comunica o sistema sensorial e 

o córtex. Todas  as mensagens 

sensoriais, menos os olfato 

passam pelo tálamo em direção 

ao córtex cerebral.

Comunica o sistema nervoso e 

o sistema endócrino, é muito 

importante na homeostase 

corporal, participa do controle 

das emoções e atividade 

sexual.

Está relacionado com os 

odores, reações 

emocionais à dor e 

comportamento agressivo





Cérebro primitivo. É 

responsável pelas 

reações emocionais 

básicas, mecanismos 

de sobrevivência, 

agressividade, ciclo 

de vigília e sono...

Sensações de prazer, anomalias nesta 

érea podem levar ao vício e 

compulsividade...

Relacionada ao prazer 

sexual, orgasmo...

Embora não faça 

parte do circuito 

límbico, tem papel 

importante na 

origem e 

manifestação dos 

estados afetivos...







James-Lange - A resposta emocional precede a experiência emocional

estímulo 

sensorial

estímulo 

percebido

Teoria de Cannon-Bard
experiência 

emocional - medo

expressão emocional 

respostas somáticas e viscerais

Teoria de James-Lang

Cannon-Bard – As respostas emocionais são reguladas pelo SN 

Simpático









Memória de curto 

prazo
limitada (7itens ± 2)

duração entre 15 e 30 s

O conhecimento e a 

experiência definem 

qual memória vai a 

diante, ocorrerá uma 

codificação das 

informações

Memória de longo 

prazo
- formação e 

consolidação

- dura de minutos a 

décadas

- limites de 

armazenamentos 

desconhecidos

http://www.ic.unicamp.br/~wainer/cursos/906/trabalhos/curto-longo.pdf

George Miller

memória implícita ou explícita





Processo de Fabricação da Memória. http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/1/types.htm




