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Histologia 

 
1. A figura a seguir ilustra o processo de transmissão do impulso nervoso. 

 
 
Sobre esse processo, é CORRETO afirmar que: 

a) nos neurônios, células especializadas na recepção e transmissão do impulso nervoso, não 
ocorre produção de proteínas e ATP. 

b) a bomba de sódio e potássio é responsável pelo transporte desses íons (sódio e potássio) 
a favor do gradiente de concentração. 

c) o potencial de repouso da membrana é restaurado quando a entrada de sódio é maior do 
que a saída de potássio. 

d) a chegada do impulso nervoso no terminal axônico promove a liberação de 
neurotransmissores. 

e) as regiões 1, 2 e 3 mostram que a membrana plasmática do axônio está, respectivamente, 
despolarizada, polarizada e redespolarizada. 

 
 
2. (ENEM) As células possuem potencial de membrana, que pode ser classificado em repouso ou 
ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa 
característica eletrofisiológica está presente na figura abaixo, que mostra um potencial de ação 
disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os 
impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se 
que existem quatro fases envolvidas nesse potencial de ação sendo denominadas 
fases 0, 1, 2 e 3. 

 

http://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/04/063.jpg
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O potencial de repouso dessa célula é -100 mV, e quando ocorre influxo de íons Na+, a polaridade 
celular pode atingir valores de até +10 mV, o que se denomina despolarização celular. A 
modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da 
membrana atinge o limiar de disparo que está representado na figura pela linha pontilhada. 
Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim, 
ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao 
potencial de repouso. Para tanto, há o efluxo celular de íons K+. Qual das fases, presentes na 
figura, indica o processo de despolarização e repolarização celular, respectivamente? 

a) Fases 0 e 2. 
b) Fase 0 e 3. 
c) Fases 1 e 2. 
d) Fases 2 e 0. 
e) Fases 3 e 1. 

 
 
3. (PUC) O pior quadro clínico da gripe Influenza A-H1N1 é o da Doença Respiratória Aguda 
Grave, DRAG, quando os pacientes comumente apresentam uma hemorragia alveolar seguida de 
insuficiência respiratória e cardíaca, que rapidamente podem levar ao óbito.  A parede do coração 
é formada pelo miocárdio, um tipo de tecido muscular que se caracteriza por apresentar:  

a) Células longas com vários núcleos periféricos.  
b) Células com contração rápida e voluntária.  
c) Células pequenas e uninucleadas.  
d) Células com contração lenta e voluntária.  
e) Células pequenas com 1 ou 2 núcleos centrais, unidas por junções celulares denominados 

discos intercalares. 
 
 
4. Estão numeradas de I a III, no esquema a seguir, as partes fundamentais do neurônio, que são, 
respectivamente: 

 
a) I - axônio; II - dendritos; III - corpo celular 
b) I - axônio; II - corpo celular; III - dendritos 
c) I - dendritos; II - axônio ; III - corpo celular 
d) I - corpo celular; II - axônio; III - dendritos 
e) I - corpo celular; II - impulso nervoso; III – sinapse 

 
 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

08/09/2014 

5. A circulação sangüínea no organismo humano tem papel central no equilíbrio orgânico interno – 
homeostase. Oxigênio, glicose, aminoácidos, minerais e vitaminas são transportados pelo 
sangue. Quanto às células / fragmentos celulares encontrados no sangue, marque a única 
alternativa correta: 

a) Eritrócitos; Macrófagos; Plaquetas 
b) Histiócitos; Leucócitos; Fibroblastos 
c) Glóbulos brancos; Plasmócitos; Hemácias 
d) Mastócitos; Fibroblastos; Leucócitos 
e) Hemácias; Leucócitos; Plaquetas 
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