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Ficha de Verificação da aprendizagem 

 

(1ª parte) 

Grupo I 

Responda às seguintes questões: 

 

1. O que é um neurónio? 

2. Qual a função de um neurónio? 

3. Que tipo de extensões tem um neurónio? 

4. O que são dendrites? 

5. O que é um axónio? 

6. O que é uma sinapse? 

 

Grupo II 

 

Assinale as afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique  a sua opção 

 

1. A medula espinal controla por si só duas funções: as funções condutora e 

coordenadora. 

2. O sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, é o 

centro coordenador das conexões nervosas. 

3. O hipotálamo regula os estados de vigília e de sono, bem como os fenómenos da 

atenção e da distracção. 

4. O tálamo recebe e encaminha para as zonas superiores e apropriadas do cérebro 

diversas informações sensoriais. 

5. O hipocampo é responsável pela identificação do conteúdo emocional das 

expressões faciais (o reconhecimento das emoções é necessário a um 

comportamento social adequado). 

6. Uma lesão grave na área visual secundária pode provocar cegueira cortical. 

7. O córtex pré-frontal é o lugar da inteligência e do pensamento, da consciência de si, 

da criação artística, das questões sobre o sentido da vida e das decisões que 

organizam a nossa vida prática quotidiana. 

 

Grupo III 

 

Das questões que se seguem selecione a alternativa correta. 
 

1. Os hemisférios cerebrais direito e esquerdo funcionam de forma: 

A. Autónoma; 

B. Complementar; 

C. Lateral; 

D. Somatossensorial. 

2. A espinal medula é um centro nervoso com uma função de coordenação. Esta 

afirmação é: 

A. Verdadeira, porque coordena a atividade reflexa; 

B. Falsa, porque o seu papel limita-se à condução de informações; 

C. Verdadeira, porque coordena as relações entre o hemisfério direito e o esquerdo; 

D. Falsa, porque são os lobos pré-frontais que fazem toda a coordenação. 

3. As afirmações que se seguem referem-se a funções de determinadas áreas 

cerebrais. Analisa-as e identifica a alternativa correta. 

1. Responsável pela linguagem falada e pelo discurso articulado; 

2. Responsável pelos movimentos dos músculos; 

3. Responsável pela coordenação entre as emoções e a capacidade de decidir; 

4. Responsável pela planificação e pela capacidade de decidir. 

A. 1 área de Wernicke; 2 lobo temporal; 3 e 4 áreas pré-frontais; 

B. 1 área de broca; 2 córtex motor; 3 e 4 áreas pré-frontais; 

C. 1 e 2 área de broca; 3 córtex motor; 4 áreas pré-frontais; 

D. 1 e 2 áreas pré-frontais; 3 lobo temporal; 4 área de wernicke. 



 

Grupo IV  (2ª parte) 

 

Assinale as afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique  a sua opção 

 

 

8. Mediante a área de Broca falamos e mediante a área Wernicke compreendemos a 

linguagem falada. 

9. A lateralização do cérebro significa que cada um dos hemisférios está especializado 

em certas funções ou que no cérebro há áreas especializadas em certas funções. 

10. O cérebro funciona como se fosse um conjunto de departamentos cerebrais isolados 

e independentes uns dos outros. 

11. A cultura é tudo o que é socialmente aprendido e partilhado pelos elementos de um 

grupo ou de uma sociedade. 

12. De entre os elementos espirituais de uma cultura destacam-se os valores. 

13. A socialização é um processo que se prolonga pela vida fora porque o ser humano 

pertence a vários grupos ao longo das diferentes fases da sua vida. 

 

Grupo V 

 

Das questões que se seguem seleccione a alternativa correcta. 
 

 

4. A área visual secundária: 

A. Recebe os estímulos visuais e envia-os para a área visual primária; 

B. Estabelece as relações entre a área auditiva e o córtex visual; 

C. Assegura a produção do discurso associado à visão; 

D. Recebe a informação da área primária e interpreta. 

5. Analisa as seguintes caraterísticas, que identifica a plasticidade do cérebro. 

Seleciona, depois, a alternativa que as idêntica corretamente. 

1. Capacidade do cérebro humano ser programado geneticamente e predeterminado 

nas suas funções ao longo da vida; 

2. Capacidade do cérebro humano se remodelar em função das experiências do 

sujeito, sobretudo nos primeiros meses de vida; 

3. Capacidade do cérebro se remodelar em função das experiências do sujeito, 

depois da puberdade; 

4. Capacidade que explica, entre outras, a função vicariante em que uma zona 

lesionada é, substituída, nas suas funções, por outras áreas cerebrais. 

A. 2 e 3 verdadeiras; 1 e 4 falsas; 

B. 1 e 2 verdadeiras; 3 e 4 falsas; 

C. 2 e 4 verdadeiras; 1 e 3 falsas; 

D. 1 e 3 verdadeiras;  2 e 4 falsas. 

6. A função vicariante ou de suplência do cérebro permite que: 

A. Os neurónios afectados por uma lesão possam ser substituídos; 

B. Uma função perdida devido a uma lesão possa ser substituída por uma zona 

vizinha da área lesionada; 

C. A zona lesionada seja substituída pela função de coordenação da espinal medula; 

D. Uma função perdida devido a uma lesão seja substituída pela área secundária 

correspondente. 

7. Ao nascer o cérebro humano está finalizado. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, porque o desenvolvimento total do cérebro ocorre no período pré-   

natal; 

B. Falsa, porque depois do nascimento os tecidos cerebrais continuam a multiplicar- 

se; 

C. Verdadeira, porque o cérebro só se desenvolve no meio uterino; 

D. Falsa, porque as células gliais que alimentam os neurónios aparecem após o 

nascimento. 
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