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Lista Complementar – Biologia – Sistemas Nervoso e Endócrino ( Prof.º Samuel ) 

 

01. O tecido nervoso do ser humano é composto por bilhões de 
células, desempenhando diversas funções, entre elas a 
condução do impulso nervoso. A figura ilustra uma organização 
sequencial de neurônios nos quais a sinapse é química, e 
mediada por neurotransmissores. 

 
 
Tal organização é fundamental, pois o percurso celular de um 
impulso nervoso, neste caso, é: 
a) unidirecional em todos os neurônios, e também em suas 
terminações. 
b) bidirecional em todos os neurônios, e também em suas 
terminações. 
c) reversível na maioria dos neurônios, não o sendo em suas 
terminações. 
d) unidirecional, dependendo de seu estímulo inicial em suas 
terminações. 
e) bidirecional, dependendo de seu estímulo inicial em suas 
terminações. 
 

02. 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 espinhal, 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 espinhal e o cérebro coordenam simultaneamente 
essa resposta de defesa. 
e) os músculos do braço reagiram involuntariamente 
independentemente do sistema nervoso. 
 

03. As sensações, sentimentos, pensamentos, respostas 
motoras e emocionais, a aprendizagem e a memória, resultam 
do processo de comunicação entre as células nervosas, os 
neurônios, que continuamente coletam informações sobre o 
estado interno do organismo e de seu ambiente externo. Estas 
células possuem a habilidade de processarem informações que 
controlam o fluxo de substâncias do meio intracelular (íons 
sódio, potássio, etc.) e realizam os processos de difusão e 
osmose em suas membranas. 

Adaptado de http://www.cerebromente.org.br/n10/fundamentos/pot2.htm 
 

Segundo o texto, a comunicação entre essas células ocorre por 
meio de processo: 
a) passivo com desprendimento de energia como a difusão e a 
osmose. 
b) ativo sem desprendimento de energia como a Bomba de sódio 
e potássio. 
 

c) passivo como a difusão, a osmose e a Bomba de sódio e potássio. 
d) ativo como a Bomba de sódio e potássio e processo passivo como 
a difusão e a osmose. 
e) ativo como a difusão e bomba de sódio e potássio e processo 
passivo como a osmose. 
 

04. Para responder à questão, leia as informações e complete os 
parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

Em consonância com a Lei 11.705/2008, faz parte do 
comportamento responsável não assumir o volante de um carro 
depois de consumir bebidas alcoólicas. Ao sair dirigindo de uma 
festa na qual ingeriu bebida alcoólica, o estudante MHS teve sua 
vida para sempre mudada após ter atropelado uma mulher. O carro 
derrubou-a, provocando lesão na medula na altura da coluna 
lombar. Lesões desse tipo podem provocar 
 

(    ) degeneração encefálica. 
(    ) incapacidade de mover os membros superiores. 
(    ) incontinência urinária e tendência a infecção urinária crônica. 
(    ) perda de sensibilidade e formigamento na parte inferior do 
corpo. 
 

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 

a) V – V – V – F          c) F – F – V – V   e) F – F – F – V 
b) V – F – V – F           d) V – V – F – V                  
 

05. Além de difundir o conhecimento, o biólogo deve gerar novos 
conhecimentos. Isto é, deve investigar e descobrir como funciona a 
vida em todos os seus níveis de organização, para que essas 
informações venham a compor os conteúdos dos livros didáticos de 
biologia. A questão relaciona-se a pesquisas na área da Biologia. 
Para resolvê-la, leia as informações a seguir. 
Com a intenção de avaliar o efeito dos neurotransmissores na 
contração muscular, uma pesquisa foi realizada fixando-se a 
extremidade de uma fatia de músculo cardíaco a um medidor de 
força. Sobre essa fatia de músculo, o biólogo pingou gotas de cinco 
diferentes neurotransmissores, uma por vez. 
 

O medidor de força mostrou que houve contração após as células 
musculares terem sido banhadas em 
a) noradrenalina.       c) serotonina.      e) glutamato. 
b) acetilcolina.            d) glicina.    
 

06. As modificações no consumo de alimentos da população 
brasileira − baixa quantidade de fibras, aumento da proporção de 
gorduras e açúcares da dieta − associadas a um estilo sedentário 
levam, entre outros fatores, a um aumento no índice de obesidade 
e diabetes. Nesse último caso, o(a) ________________ diminui ou 
cessa totalmente a produção de ________________, que reduz o 
nível de glicose no sangue. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 
 

a) tireoide − calcitonina.             d) tireoide − glucagon 
b) pâncreas – insulina.                e) pâncreas – melatonina. 
c) hipófise – prolactina. 
 

07. Louco por um saleiro, sal foi uma das primeiras palavras que o 
garoto aprendeu a falar, antes de completar 1 ano de idade. Quando 
conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar os 
armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado e, sempre 
que podia, atacava o saleiro. Aos 3 anos e meio, por causa da 
suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado num 
hospital.(Fonte: Christante, L. Sede de sal. Revista Unesp Ciência,n.17, 2011.) 

 

O apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história 
da Medicina, era causado por um desequilíbrio endócrino. Após a 
sua morte, descobriu-se que a criança apresentava uma deficiência 
na produção de: 
 



 

      a) aldosterona pelas glândulas adrenais. 
b) insulina pelo pâncreas. 
c) tiroxina pela tireoide. 
d) vasopressina pelo hipotálamo. 
e) somatotrofina pela hipófise. 
 

08. Um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma 

pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no 
sangue variou ao longo do tempo após a injeção. 

 
 
É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação 
sanguínea dessa pessoa foi 
a) o glucagon.                     d) a calcitonina. 
b) a tiroxina.                        e) a aldosterona. 
c) o paratormônio.   
 

09. As pílulas estão entre os métodos contraceptivos mais 
utilizados pelas mulheres, apesar de seus possíveis riscos à 
saúde. Normalmente, elas contêm uma combinação de 
substâncias sintéticas análogas ao estrógeno e à progesterona 
e, se tomadas regularmente, as taxas desses hormônios se 
mantêm elevadas no sangue, impedindo a gravidez. Isso ocorre 
porque os hormônios contidos na pílula 
a) impedem a elevação das taxas de FSH e LH, que são 
hormônios hipofisários que desencadeiam a ovulação. 
b) impedem a nidação, uma vez que estimulam a descamação 
do endométrio. 
c) reduzem as taxas do hormônio gonadotrofina coriônica, 
responsável pela manutenção da gravidez. 
d) regulam o ciclo da mulher, permitindo que ela saiba 
exatamente quando vai ovular e, dessa forma, evitando relações 
nesse período. 
e) impedem o desenvolvimento do feto, funcionando como 
método contraceptivo de emergência. 
 

10. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu 
sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-se num nível 
muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda 
médica, pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera 
havia dois anos. A vasectomia consiste no seccionamento dos 
ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, o 
pedido do homem 
a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por 
glândulas situadas acima dos ductos, próximo à próstata. 
b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede 
unicamente o transporte dos espermatozoides dos testículos 
para o pênis. 
c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede 
o transporte da testosterona dos testículos para o restante do 
corpo. 
d) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos 
ductos deferentes e, com seu seccionamento, essa produção 
cessa. 
e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo 
e dali é transportada pelos ductos deferentes para o restante do 
corpo. 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
01 – A   

02 – A   

03 – D  

04 – C   

05 – A   

06 – B   

07 – A   

08 – C   

09 – A   

10 – B.  

 

 
 
 
 
 

  


