
1. O sistema nervoso e o sistema hormonal actuam de forma integrada. De que modo esta acção
conjunta contribui para o funcionamento do nosso organismo? 

2. Distribui as letras correspondentes aos termos pelos espaços apropriados.

Sistema nervoso

3. Prenche os espaços, de modo a obteres afirmações verdadeiras.

3.1 O é constituído pelo cérebro, cerebelo e bolbo raquidiano.

3.2 As respostas voluntárias aos estímulos são dirigidas pelo .

3.3 O controla os movimentos involuntários do nosso organismo.

3.4 O equilíbrio do nosso corpo deve-se à função exercida pelo .

3.5 Os dois hemisférios cerebrais estão internamente ligados pelo .

4. Observa atentamente a imagem, referente ao cérebro humano, e responde às questões.

4.1 Faz a legenda do esquema apresentado.

A —

B —

C —

D —

4.2 Qual é o lobo que controla a visão?

4.3 Comenta a seguinte afirmação de Oscar Wilde (1854-1900): «É no cérebro que a papoila se
revela vermelha, que a maçã se torna aromática e que a cotovia canta.» 

A. Espinal medula
B. Nervo craniano
C. Gânglios
D. Transmissão

das informações
E. Cerebelo
F. Cérebro
G. Nervo raquidiano

H. Encéfalo
I. Sinapse
J. Neurónios
K. Meninge
L. Coordenação das

actividades do corpo
M. Bolbo raquidiano
N. Impulsos nervosos
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5. Observa o esquema, referente a um acto reflexo
(A-E), e responde às questões propostas.

5.1 Faz a legenda do esquema apresentado.

A —

B —

C —

D — 

E —

5.2 O que é um acto reflexo? 

6. Completa a tabela, referente às funções do sistema nervoso periférico. 

7. Lê, com muita atenção, as seguintes frases e responde às questões.

7.1 Classifica como verdadeiras (V) ou falsas (F) as frases que se seguem.

A — A tiróide situa-se na base do encéfalo. 

B — O sistema endócrino é constituído por glândulas que produzem hormonas que passam
para o sangue. 

C — O sistema endócrino é um sistema controlado, na sua totalidade, pelo sistema nervoso. 

D — As glândulas endócrinas encontram-se ligadas entre si numa única parte do corpo. 

E — O pâncreas segrega uma hormona que regula os níveis de glucose no sangue. 

7.2 Corrige as afirmações que assinalaste como falsas.

Sistema nervoso periférico Funções

Sistema nervoso somático

Sistema nervoso autónomo

Controla e mantém as funções vitais de forma a conservar a energia.

Sistema simpático
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8. A produção da hormona do crescimento (HGH) no nosso organismo é apresentada no gráfico
seguinte. Analisa-o e responde às questões. 

8.1 A que idade corresponde uma maior produção
da hormona do crescimento? Justifica a tua res-
posta. 

8.2 A partir de que idade se verifica um declínio
acentuado da produção desta hormona? Justi-
fica a tua resposta. 

8.3 Indica três características das hormonas. 

8.4 Em que consiste o mecanismo de retroacção ou feedback hormonal? 

9. O consumo de determinadas substâncias afecta o sistema neuro-hormonal. Observa a figura 
e responde às questões.

9.1 Concordas que as substâncias representadas sejam consideradas drogas? Porquê? 

9.2 De que forma interferem estas substâncias no sistema neuro-hormonal? 
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