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Embriogênese do sistema nervoso 

Resumo 

 

O sistema nervoso é formado a partir de um desenvolvimento embrionário chamado de nêurula, gerado no 
processo de neurulação. 

 

A nêurula é formada a partir da gástrula, sendo a fase final da embriogênese. Neste processo ocorre um 

dobramento das células do ectoderma, formando um tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Nos 

animais triblásticos, algumas células do endoderma darão origem ao mesoderma, e este pode ou não formar 

um espaço que abriga os órgãos internos dos animais, chamado celoma. A presença ou não de celoma 

diferencia os animais triblásticos em acelomados, pseudocelomados ou celomados. 

O nosso sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal.  

No desenvolvimento do encéfalo, é possível perceber três regiões distintas chamadas de: prosencéfalo, 

mesencéfalo e rombencéfalo. Durante o 

desenvolvimento embrionário, o prosencéfalo 

diferencia-se em telencéfalo e diencéfalo, enquanto o 

rombencéfalo diferencia-se em metencéfalo e no 

mielencéfalo. Apenas o mesencéfalo não apresenta 

diferenciação. A partir dessas cinco regiões, todo o 

encéfalo será formado. 

Assim, podemos dizer que cada região originará uma 

estrutura importante para o encéfalo, conforme 

abaixo: 

Telencéfalo: cérebro 

Diencéfalo:  tálamo e hipotálamo 

Metencéfalo: ponte e cerebelo 

Mielencéfalo: bulbo 
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Cada estrutura formada durante o desenvolvimento embrionário terá uma função específica no 

funcionamento do organismo: 

• Cérebro: É o centro do intelecto, da memória, da consciência e da linguagem. Controla as nossas 

sensações e funções motoras. 

• Ponte: passagem das fibras nervosas 

• Bulbo: controla os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a pressão sanguínea, além do controle 

da deglutição (peristaltismo), da tosse e do vômito. 

• Cerebelo: regula o equilíbrio e a postura corporal no ambiente, e o  automatismo muscular (andar sem 

pensar) 

• Hipotálamo: controla a fome, prazer, sede e temperatura 
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Exercícios 

 

1. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo-o em duas partes: o sistema nervoso central 

(SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a 

alternativa que indica corretamente as partes do SNC. 

a) nervos e encéfalo. 

b) encéfalo e gânglios. 

c) gânglios e nervos. 

d) medula espinhal e nervos. 

e) medula espinhal e encéfalo 

 

 

2. O fenômeno que caracteriza o início do processo de neurulação nos cordados é a: 

a) formação do arquêntero. 

b) cavitação da mórula. 

c) formação do blastóporo. 

d) formação da notocorda. 

e) formação da placa neural. 

 

3. No tubo nervoso, durante o desenvolvimento embrionário, é possível perceber três regiões distintas: o 

prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo diferencia-se em telencéfalo e 

diencéfalo. O rombencéfalo diferencia-se em metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo não sofre 

diferenciação. Entre as partes do encéfalo listadas a seguir, marque aquela que é formada a partir do 

diencéfalo. 

a) Cérebro. 

b) Hipotálamo. 

c) Cerebelo. 

d) Ponte. 

e) Bulbo. 

 

4. O encéfalo apresenta diversas funções extremamente vitais para o corpo. Cada parte dessa estrutura 

está relacionada com uma atividade diferente. O cerebelo, por exemplo, está relacionado 

principalmente com 

a) a regulação da temperatura do corpo. 

b) as funções endócrinas. 

c) o comportamento sexual. 

d) a coordenação e o equilíbrio. 

e) a deglutição. 

 

https://exerciciosweb.com.br/zoologia/caracteristicas-dos-cordados-exercicios-respondidos/
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5. O sistema nervoso dos vertebrados pode ser subdividido em central (SNC) e periférico (SNP). O SNC é 

constituído pelo encéfalo e medula espinhal. A figura abaixo representa um corte da caixa craniana 

humana com algumas regiões indicadas (I, II, III, IV e V). 

 
Observe a figura e assinale a alternativa CORRETA: 

a) O cerebelo tem função de regular o equilíbrio e está indicado por I. 

b) O encéfalo é formado apenas por II, III e IV. 

c) A hipófise, indicada por III, tem função endócrina. 

d) O diencéfalo, localizado na posição mediana, corresponde a II. 

e) O centro da memória e da inteligência está localizado em V. 
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Gabarito 

 

1. E 

O Sistema nervoso central é formado pelo encéfalo (cérebro, cerebelo, hipotálamo, ponte, bulbo) e 

medula espinhal. 

 

2. E 

A formação da placa neural faz com que tenha início ao processo de neurulação, processo em que 

também formará a mesoderme e a notocorda. 

 

3. B 

O hipotálamo e o tálamo são duas estruturas presentes no encéfalo originadas a partir do diencéfalo. 

 

4. D 

O cerebelo é uma estrutura que compõe o encéfalo responsável principalmente pela coordenação dos 

motora e equilíbrio. 

 

5. D 

O diencéfalo.é uma estrutura formada durante o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso que 

originará o hipotálamo e o tálamo, representados em II.  

 

 


