
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALVES REDOL 

 PSICOLOGIA A    ANO:  11º   TURMA:    

 

Ficha de Verificação da aprendizagem 
 

Para cada um dos itens, SELECIONE a alternativa CORRETA. 

 

Grupo I 
1. As relações entre os sistemas biológicos são de natureza: 

A. Causal; 

B. Dinâmica; 

C. Determinista; 

D. Independente. 

 

2. O sistema nervoso é constituído pelos sistemas nervosos: 

A. Central e periférico; 

B. Autónomo e somático; 

C. Central e simpático; 

D. Periférico e parassimpático. 

 

3. As glândulas endócrinas têm por função controlar o  funcionamento do sistema 

nervoso. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, as glândulas endócrinas coordenam o metabolismo orgânico; 

B. Falsa, o sistema nervoso é independente do funcionamento endócrino; 

C. Verdadeira, o sistema nervoso é regulado pela actividade da hipófise; 

D. Falsa, as glândulas endócrinas contribuem para o equilíbrio do organismo. 

 

4. O sistema imunitário é um sistema com memória. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, ele constrói redes de informação pela acção dos linfócitos; 

B. Falsa, ele utiliza a informação armazenada pelo sistema nervoso; 

C. Verdadeira, ele conserva o registo dos elementos estranhos ao organismo; 

D. Falsa, ele actua independentemente do tipo de agente patogénico. 

 

5. Considere as seguintes funções dos sistemas biológicos que intervêm no 

comportamento humano. Seleccione, depois, a alternativa que as identifica 

corretamente. 

1. Coordenação das funções do corpo; 

2. Regulação da integridade do corpo; 

3. Regulação das funções do corpo. 

A. 1. Sistema nervoso; 2. Sistema imunitário; 3. Sistema endócrino; 

B. 1. Sistema endócrino; 2. Sistema imunitário; 3. Sistema nervoso; 

C. 1. Sistema endócrino; 2. Sistema nervoso; 3. Sistema imunitário; 

D. 1. Sistema imunitário; 2. Sistema endócrino; 3. Sistema nervoso. 

 

6. Considere as seguintes atividades de estruturas do sistema nervoso. Selcione, depois, 

a alternativa que as identifica correctamente. 

1. Coordenar os movimentos voluntários e o equilíbrio; 

2. Conduzir o impulso nervoso aos órgãos executores de uma acção; 

3. Regular o ritmo respiratório e a pressão arterial. 

 

A. 1. bolbo raquidiano; 2. mesencéfalo; 3. encéfalo; 

B. 1 hipotálamo; 2. encéfalo; 3. cerebelo; 

C. 1. mesencéfalo; 2. hipotálamo; 3. nervo eferente; 

D. 1. cerebelo; 2. nervo eferente; 3. bolbo raquidiano. 

 

 

v.s.f.f. 



 

7. Analise as afirmações que se seguem, sobre as funções do sistema endócrino.  

Selecione, depois, a alternativa que as identifica corretamente. 

1. As hormonas são transmissores químicos portadores de informação; 

2. As hormonas, transportadas pelo sangue, actuam nas células dos órgãos por onde 

passam; 

3. As hormonas agem como neurotransmissores actuando nas células-alvo. 

 

A. 3. é verdadeira; 1. e 2. São falsas; 

B. 1. e 3. são verdadeiras; 2. é falsa; 

C. 1. é verdadeira; 2. e 3. são falsas; 

D. 2. e 3. são verdadeiras; 1. é falsa. 

 

 

 

Grupo II 

 

 

 A relação entre estimulação e inibição hormonal cria condições biológicas para fazer 

face a diferentes situações de vida. 

1. Desenvolva o tema analisando: 

- o papel do sistema endócrino no comportamento. 

 

Ficar doente depende da ação do vírus e de bactérias, mas também dos nossos 

recursos sociais e afectivos. 

2. Desenvolva o tema analisando: 

- as caraterísticas do sistema imunitário. 
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