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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas e 30 min 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Teorias da Personalidade 

Profª: Ana Paula Basílio 

Questão 01  

 

Quando falamos em personalidade, comumente ouvimos comentários gerados no senso 

comum e que nada têm de real sobre como a personalidade é concebida nos diferentes 

campos da Psicologia. Sobre as frases comuns na sociedade e sua real interpretação, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a) ( ) ”João não tem personalidade” – essa frase está correta, pois algumas pessoas 

realmente não possuem personalidade. No geral, são pessoas que não se posicionam 

sobre as mais variadas questões e optam por imitar o comportamento de outras pessoas. 

b) ( ) “Maria não é grossa, ela tem personalidade forte” – essa frase está incorreta, 

pois falar o que pensa de maneira grosseira é uma característica aprendida pelo 

individuo, mais relacionada à falta de respeito e educação, e não apenas com a 

personalidade. 

c) ( ) “Roberto estava super tranquilo e meia hora depois, brigou com todo mundo. 

Ele tem dupla personalidade” – essa frase está correta, pois as oscilações de humor é 

uma das principais características dos indivíduos com dupla personalidade, o que 

prejudica muito suas relações interpessoais. 

d) ( ) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

Questão 02 

Sigmund Freud, criador da Psicanálise, procurou uma explicação à forma de operar do 

inconsciente. Ele propôs uma estrutura particular, um modelo topográfico para o 

aparelho psíquico e as fases de desenvolvimento humano. Nas propostas do modelo 

freudiano, há um período no qual ocorre a canalização das energias sexuais para o 

desenvolvimento social, por meio de sublimações. Deste modo, a energia da libido fica 

temporariamente deslocada dos seus objetivos sexuais. Esta descrição corresponde ao 

período: 

a) oral 

b) fálico 

c) latencia 

d) anal 

 

Questão 03 

De acordo com Jung, o desenvolvimento da personalidade acontece a partir de quatro 

fases: infância, juventude, middle age e fase old age. Segundo ele, o homem deve 

cumprir 3 tarefas na vida: inserir-se na sociedade, consagrar tempo a um trabalho e 

desenvolver relações amorosas. Assinale a opção que apresenta alguns dos principais 

conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung: 

a) id, superego e inconsciente coletivo 
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b) arquétipo, complexo e inconsciente coletivo 

c) anima, complexo de édipo e anáclise 

d) pulsão, animus e libido narcísica. 

 

Questão 04 

 

 

Uma pesquisa realizada por uma universidade de Psicologia mostrou que homens 

apresentam maior chance de desenvolverem depressão do que mulheres. No entanto, o 

número de homens que buscam ajuda profissional para tratamentos psicológicos e 

psiquiátricos é muito menor que o de mulheres. Em pesquisas sobre suicídio, também é 

possível verificar que homens cometem mais suicídio que as mulheres. Esses dados se 

relacionam com:  

 

I. o fato de há uma cobrança cultural sobre a imagem do homem, que deve resolver tudo 

sozinho, pois do contrário, isso seria um sinal de fraqueza. Tal imagem é sustentada 

pelo machismo de nossa sociedade. 

II. o fato de que as mulheres tem maior acesso ao sistema de saúde, que não acontece 

com os homens, que tem números limitados de profissionais e consultas liberadas em 

nosso país. 

III. o fato de que, biologicamente, os homens possuem maior tendência de tentar o 

suicídio e, por isso, não é possível intervir nesses casos. 

IV. o fato de que, em nossa cultura, os tratamentos psicológicos e psiquiátricos ainda 

são muito estigmatizados e a falta de informações adequadas dificulta a busca por ajuda. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e II 

b) III e IV  

c) I e IV 

d) II e IV 

 

Disciplina: Psicologia da Criança 

Prof.ª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

Questão 05 

Analise as assertivas. 

 

I- O vínculo entre mães e bebês é algo que independe da relação estabelecida entre os 

dois.  

II – Infância é um conceito cultural tanto quanto biológico. 

III – Na contemporaneidade as gerações vivem segmentadas em espaços exclusivos. 

 

Sobre as assertivas é correto afirmar que: 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas I e III são verdadeiras. 

d) I, II e III são verdadeiras 
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Questão 06 

Analise as assertivas. 

 

I- Psicologia do desenvolvimento (PD) transcende o estudo da infância, porém na 

história da Psicologia há uma ênfase na infância nos estudos em PD. 

II – No conceito de “estágio” em teorias “tradicionais” há a ideia de que há um mesmo 

padrão de desenvolvimento que deve ser seguido por todos os indivíduos da mesma 

espécie 

III – Para a Análise do Comportamento, desenvolvimento implica em mudanças 

progressivas na interação entre o comportamento de um organismo e seu ambiente. 

 

Sobre as assertivas é correto afirmar que: 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas I e III são verdadeiras. 

d) I, II e III são verdadeiras 

 

Questão 07 

“A expressão “violência obstétrica” ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, 

mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a 

brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea 

contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de 

violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica se manifesta de várias formas 

no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente 

porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. 

Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução 

assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de 

parto. Na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a 

violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. (...) 

Os dados sobre violência obstétrica são esparsos e frágeis, porém alarmantes. É ainda 

difícil descrever a magnitude do fenômeno e por, pelo menos, duas razões: as mulheres 

ignoram que suas experiências são de violência obstétrica, pois naturalizam suas 

vivências de sofrimento como um destino do corpo que se reproduz; os profissionais de 

saúde rejeitam o conceito, tomando-o como uma ofensa. Um estudo 

na Argentina estima que uma mulher a cada quatro dias é vítima de violência obstétrica; 

no Brasil, um estudo de 2010 encontrou que uma em cada quatro mulheres foi 

maltratada em trabalho de parto. Se o reconhecimento legal do termo é recente, a 

experiência se alonga no tempo para as mulheres — nossas avós e mães contam 

histórias de abusos no ciclo de gravidez, parto e puerpério. 

Não é só o Brasil que esconde histórias nefastas de esterilização forçada de mulheres. 

Talvez o exemplo mais infame seja o de milhares de mulheres peruanas esterilizadas 

forçadamente no governo de Fujimori. Muitas delas eram indígenas e campesinas, 

acreditavam estar em programas de “planejamento familiar” — no entanto, a missão do 

governo era reduzir a pobreza, proibindo-as de ter filhos. Recentemente, com a chegada 

do vírus Zika na América Latina, El Salvador recomendou que as mulheres não 

engravidassem e houve quem julgasse mulheres nordestinas brasileiras por terem tido 

filhos durante a epidemia. Essas são histórias de violência obstétrica física e verbal, 

porém sem o nome próprio para descrevê-las. 

Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à 

violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em quatro países 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/cesarea-forcada-de-brasileira-gera-protestos-em-londres-madri-12169152
https://brasil.elpais.com/tag/acoso_sexual/a
https://tn.com.ar/salud/mujer/dia-de-la-mujer-que-es-la-violencia-obstetrica-y-como-podes-defenderte_945661
https://www.nytimes.com/2019/03/11/opinion/latin-america-obstetric-violence.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-34855804
https://brasil.elpais.com/tag/virus_zika
https://www.scientificamerican.com/article/el-salvador-urges-against-pregnancies-until-2018-as-zika-virus-spreads/
https://dash.harvard.edu/handle/1/17224844
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latino-americanos, mostrou que uma em cada quatro mulheres vivendo com HIV/aids 

foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente 

assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações 

Unidas condenou o país pela esterilização forçada de quatorze indígenas pelo sistema de 

saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia 

e morte materna — mulheres indígenas têm quase seis vezes mais chances de morrer no 

parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, 

em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver 

sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. 

Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência 

obstétrica — estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência 

obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela 

transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona “violência 

contra os direitos reprodutivos”: se devidamente interpretada, a criminalização do 

aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos 

hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas, 

involuntariamente, ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica (...)”. 

 

Fonte: El País 

Autoras: Debora Diniz é antropóloga brasileira, pesquisadora da 

Universidade de Brasília e Universidade de Brown.Giselle Carino é 

cientista política argentina, diretora da International Planned Parenthood 

Federation/ WHR. 

Disponível: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/21/opinion/1553125734_101001.ht

ml. Acesso em 16 de setembro de 2019. 

A partir do texto e das discussões realizadas em aula, não é possível afirmar 

que: 

a) A busca pela humanização em relação ao parto passa necessariamente pelo fim da 

violência obstétrica. 

b) Entre as mulheres, há grupos que estão mais suscetíveis a violência obstétrica, como 

por exemplo, mulheres negras, indígenas e com deficiência. 

c) Excluir o termo “violência obstétrica” faz todo sentido na busca por uma sociedade 

onde as mulheres tenham seus direitos e necessidades garantidas. 

d) Muitas vezes há dificuldade em se mapear os dados de violência obstétrica no Brasil, 

pois muitas mulheres sofrem, porém sem identificar que sofreram essa forma de 

violência. 

 

Questão 08 

O desenvolvimento de bebês de 0 a 02 anos é bastante importante e cheio de ganhos. 

Sobre isso, é incorreto afirmar que: 

 

a) Inicialmente o bebê movimenta sem controle de seu próprio comportamento. 

b) Ao longo do desenvolvimento de bebês, reflexos vão dando lugar aos 

comportamentos voluntários 

c) Com cerca de 02 anos a criança tem uma linguagem bastante desenvolvida. 

d) Com frequência bebês de 08 meses já são capazes de andar. 

 

Questão 09 

Analise as assertivas. 

 

http://eugenicsarchive.ca/discover/tree/530b9ee276f0db569b000016
https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas
https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas
https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3324&context=isp_collection
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.15270
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/21/opinion/1553125734_101001.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/21/opinion/1553125734_101001.html
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I – O puerpério é um período bastante vulnerável à ocorrência de crises. O primeiro dia 

após o parto é carregado de emoções intensas e variadas. A puérpera sente-se 

geralmente debilitada e confusa.  

II - A labilidade emocional é o padrão mais característico da primeira semana pós-parto, 

onde surge o medo da responsabilidade de ser mãe, medo de não ser capaz de cuidar do 

bebê que, naquele momento, é totalmente dependente dela. 

III - Além da fragilidade psíquica, no puerpério há alterações hormonais intensas, 

privação de sono, dores da amamentação e talvez cortes, aprendizado sobre todas as 

reações do bebê, alteração total de rotina (que gira em torno do bebê). 

 

Sobre as assertivas é correto afirmar que: 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas I e III são verdadeiras. 

d) I, II e III são verdadeiras 

 

Disciplina: Processos Psicológicos Básicos 

Prof.ª: Monalisa de F. C. C. Leão 

Questão 10 

Sabe-se que o estudo de alguns processos psicológicos básicos, como a sensação e a 

percepção, é fundamental para a melhor compreensão do comportamento humano. A 

percepção contém sempre um componente aprendido, mas não é exclusivamente uma 

questão de aprendizagem. Como a maioria das atividades humanas, a percepção resulta 

de uma interação complexa entre tendências inatas, maturação e aprendizagem. O 

estudo da percepção tem como principal objetivo estudar:  

a) a detecção de estímulos  

b) o desenvolvimento de ilusões  

c) a interpretação de estímulos  

d) a discriminação de estímulos  

 

Questão 11 

Uma cidade tem diferentes sons de sirene para os carros de polícia, bombeiros e 

ambulâncias. No entanto, quando uma pessoa no trânsito escuta qualquer uma dessas 

sirenes, ela sempre pensa que se trata de uma ambulância. Isto é um exemplo de:  

a) extinção  

b) discriminação  

c) recuperação espontânea  

d) generalização  

 

Questão 12 (ENADE, 2015) 

Izquierdo cita a situação apresentada por Elizabeth Loftus, na década de 70, em que as 

fotografias de um acidente automobilístico foram apresentadas a vários indivíduos, e 

após alguns dias, eles foram divididos em quatro grupos: ao primeiro, questionou-se a 

velocidade dos veículos quando “se encontraram”; ao segundo, quando eles “toparam”; 

ao terceiro, quando “bateram”; e ao quarto, quando “estraçalharam” – e a todos foi 

perguntado se havia vidros quebrados e sangue. Para o primeiro grupo, os veículos 

trafegavam a 35km por hora, e não havia vidros quebrados e sangue. O segundo 

apontou velocidades superiores e vidros quebrados, mas não sangue. Os do terceiro 

grupo afirmaram que a velocidade era de 65 a 80 km por hora, e que perceberam vidros 

quebrados e algum sangue. Finalmente, o quarto grupo ressaltou que as velocidades 

eram altíssimas e que havia muitos vidros quebrados e mortos na rua.  

NORONHA DE ÁVILA, G.; CHITTÓ GAUER, G. L. “Falsas” Memórias e Processo 

Penal: (Re)discutindo o Papel da Testemunha. Disponível em: 

http://www.uniritter.edu.br. Acesso em: 10 jul. 2015 (adaptado) 

 

http://www.uniritter.edu.br/


AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019/2 

PSICOLOGIA/2º PERÍODO 

 
Com base nas características da memória apresentadas pelos fundamentos 

teóricos da Psicologia, a situação exposta acima é um exemplo de que a memória: 

a) É alterada pelo processo de raciocínio lógico. 

b) Tem como processo básico a defesa perceptiva. 

c) É alterada por novos estímulos do ambiente presente. 

d) É a capacidade de reconhecer com exatidão os fatos ocorridos. 

 

 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 

Prof. André Marcelo Lima Pereira 

Questão 13 

É adquirido pela pessoa na sua relação com o meio ambiente e o meio social. É obtido 

pela vivência coletiva, transmitido de uma pessoa a outra, de uma geração a outra, pela 

vivência em seu cotidiano, pelas tradições da coletividade. É construído ao longo da 

existência (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

É um “modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se adquire no trato direto 

com as coisas e os seres humanos” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 77).  

Os autores aqui citados convergem-se em que tipo de conhecimento? 

a) empírico 

b) filosófico 

c) religioso 

d) científico 

 

Questão 14 

{...} fatores que determinaram a escolha do tema, sua relação com a experiência 

profissional ou acadêmica do autor, assim como sua vinculação à área temática; 

argumentos relativos à importância da pesquisa do ponto de vista teórico, metodológico 

ou empírico; referência à sua possível contribuição para o conhecimento de alguma 

questão teórica ou prática ainda não solucionada (GIL, 2002, p. 162).  

As orientações teóricas mencionadas aqui pelo autor revelam a qual elemento do projeto 

de pesquisa? 

a) problema 

b) introdução 

c) justificativa 

d) hipótese 

 

Questão 15 

{...} é o lugar onde germinam as idéias lançadas (MINICUCCI, 1987, p.221). Consiste 

em buscar informações, por meio de pesquisa bibliográfica ou entrevista de 

especialistas, discussão em grupo, confronto de pontos de vista, formulação de 

conclusões O organizador sugere o tema, estabelece a data e duração da apresentação. 

Realizado o trabalho inicial, leva-se o resultado a uma apresentação para discussão 

(MEDEIROS, 2006).  

Dentre as estratégias de pesquisas apresentadas e trabalhadas pela disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico I, assinale a alternativa que corresponda o 

enunciado acima.  

a) anotações 

b) fichamento 

c) esquema 

d) seminário 

 

Disciplina: Psicologia Social I 

Prof. Eduardo Hideto 

Questão 16 

 A respeito da Psicologia Social Psicológica, analise as afirmativas: 
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I  - Importantes estudos da área surgem a partir do estabelecimento de pesquisadores 

europeus como Kurt Lewin nos EUA, fugindo da 2º Grande Guerra. 

II  - Lewin e seus colegas dedicaram-se à análise da influência dos estilos de liderança e 

do clima grupal sobre o comportamento. 

III  - A “crise da Psicologia Social” é motivada pela excessiva individualização da 

Psicologia Social Psicológica e dos movimentos sociais ocorridos nos anos de 1970 

(como o feminismo, por exemplo). 

IV  - Grande parte da teoria da identidade social surge a partir de autores como Darwin 

(Psicologia Social evolucionista) e em relação ao estudo das atitudes e habilidades 

sociais. 

V  - Uma importante contribuição da Psicologia Social Psicológica são os estudos 

desenvolvidos sobre cognição social. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II apenas. 

b) I, II, e V apenas. 

c) I, II, III e V. 

d) II, IV e V, apenas. 

 

Questão 17 

Segundo Moscovici (1981) as representações sociais englobam um conjunto de 

conceitos, imagens e explicações que se originam do senso comum, no contexto das 

interações e comunicações interpessoais. A função das representações sociais é dar 

sentido ao desconhecido, transformando o não familiar em algo familiar. Qual é o nome 

dos dois processos envolvidos nessa transformação? 

a) Minimalista e Objetiva 

b) Positivista e Idealista 

c) Compreensiva e Democrática 

d) Ancoragem e Objetificação 

 

Questão 18 

Stanley Milgram (psicólogo americano que viveu entre 1933 – 1984), desenvolveu um 

experimento que ficou conhecido por propor que as pessoas aplicassem castigos umas 

nas outras, como forma de punição. Qual é o nome do livro em que está relatado essa 

experiência e algumas conclusões a partir dela? 

a) Obediência a autoridade 

b) Crime e Castigo 

c) Reforço e punição 

d) Passividade diante o outro 

 

Disciplina: Estudos Sócio Antropológicos 

Prof.: André S. Baldan 

Questão 19 (UEL – 2003 - adaptada)  

O etnocentrismo pode ser definido como uma “atitude emocionalmente condicionada 

que leva a considerar e julgar sociedades culturalmente diversas com critérios 

fornecidos pela própria cultura. Assim, compreende-se a tendência para menosprezar ou 

odiar culturas cujos padrões se afastam ou divergem dos da cultura do observador que 

exterioriza a atitude etnocêntrica. (...) Preconceito racial, nacionalismo, preconceito de 

classe ou de profissão, intolerância religiosa são algumas formas de etnocentrismo”. 

(WILLEMS, E. Dicionário de Sociologia. Porto Alegre: Editora Globo, 1970. p. 125.)  

Com base no texto, assinale a alternativa cujo discurso revela uma atitude etnocêntrica:  

a) A existência de culturas subdesenvolvidas relaciona-se à presença, em sua formação, 

de etnias de tipo incivilizado.  

b) Os povos indígenas possuem um acúmulo de saberes que podem influenciar as 

formas de conhecimentos ocidentais.  
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c) Os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela 

compreensão dos valores, da lógica e da dinâmica própria a cada uma delas. 

d) As culturas podem conviver de forma democrática, dada a inexistência de relações de 

superioridade e inferioridade entre as mesmas.  

 

Questão 20 (UFUB) 
O fato de o homem ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a 

propensão para considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. 

Essa tendência se denomina: 

a) egocentrismo. 

b) heliocentrismo. 

c) heterocentrismo. 

d) etnocentrismo. 

 

Questão 21 (UEL – 2007)  

“Enunciado de maneira menos formal, etnocentrismo é o hábito de cada grupo de tomar 

como certa a superioridade de sua cultura”. “Todas as sociedades conhecidas são 

etnocêntricas”. “A maioria dos grupos, senão todos, dentro de uma sociedade, também é 

etnocêntrica”. “Embora o etnocentrismo seja parcialmente uma questão de hábito é 

também um produto de cultivo deliberado e inconsciente. A tal ponto somos treinados 

para sermos etnocêntricos que dificilmente qualquer pessoa consegue deixar de sê-lo”. 

Fonte: HORTON, P. B. & HUNT, C. L. Sociologia. Tradução de Auriphebo Berrance 

Simões. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982. p. 46-47. 

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considera-se 

etnocêntrica a seguinte alternativa: 

a) O crescimento do PIB argentino tem sido muito superior ao do brasileiro nos últimos 

quatro anos. 

b) A raça ariana é superior. 

c) A produtividade da mão-de-obra haitiana é inferior à da chilena. 

d) Não gosto de música sertaneja. 

 

Disciplina: Neurofisiologia  
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Questão 22 
Os diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo executam diversas funções para manter as 

condições quase constantes do meio interno. A esse processo de manutenção dá-se o 

nome de: 

 

a) Meio extracelular 

b) Meio intracelular 

c) Heterostasia 

d) Homeostasia 

 

Questão 23 
O núcleo é considerado o centro de controle da célula, pois apresenta algumas 

características que o diferencia das demais organelas celulares. Nesse sentido, analise as 

alternativas e assinale a que não corresponde a uma característica do núcleo. 

 
a) Possuem grande quantidade de DNA (Ácido Desoxirribonucleico) e não 

apresentam membrana no núcleolo. 

b) O seu tamanho fica reduzido quando a célula está sintetizando proteínas devido 

à diminuição da quantidade de DNA.  

c) Os genes contidos no DNA controlam e promovem a reprodução da própria 

célula. 

d) Os genes também determinam as características das proteínas das células. 
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Questão 24 
De acordo com o princípio do tudo ou nada, se um estímulo é intenso o suficiente para 

gerar um potencial de ação, o impulso gerado tem um tamanho constante. Baseado no 

princípio do tudo ou nada assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Um estímulo mais forte não gera um potencial de ação maior. 

b) Quanto maior for à intensidade do estímulo acima do limiar, maior será a 

frequência dos potenciais de ação. 

c) Um estímulo mais forte gera um potencial de ação maior. 

d) As aberturas dos canais (voltagens dependentes) ou canais regulados pelas 

voltagens realizam a despolarização (entrada de Na
+
) e repolarização (saída de K

+
). 

 

Questão 25 
As sensações somestésicas são aquelas que têm origem na superfície do corpo ou em 

suas estruturas profundas. Essas sensações resultam da ação de vários tipos de 

neurotransmissores. Relacione o tipo de neurotransmissor com a sua respectiva ação no 

nosso corpo. 

 

a) Mecanorreceptores- extremos de dor e temperatura, Fotorreceptores- visão, 

Quimiorreceptores- olfato, gustação, Termorreceptores- temperatura e Nociceptores- 

Tato, audição. 

b) Mecanorreceptores- Tato, audição, Fotorreceptores- visão, Quimiorreceptores- 

olfato, gustação, Termorreceptores- temperatura e Nociceptores- extremos de dor e 

temperatura. 

c) Mecanorreceptores- Tato, Fotorreceptores- olfato, Quimiorreceptores- gustação, 

Termorreceptores- temperatura e Nociceptores- extremos de dor e temperatura. 

d) Mecanorreceptores- Tato, audição, Fotorreceptores- gustação, 

Quimiorreceptores- gustação, Termorreceptores- temperatura e Nociceptores- extremos 

de dor. 

 

 


