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Resolva esta atividade 
individualmente ou em grupo.

Utilize o livro, o atlas 
e outros materias de 
pesquisa.

Imprima, caso 
prefira.Ou resolva por 
meio eletrônico.

Verifique o gabarito no 
final e calcule o 
percentual de acerto, Não 
há ponto negativo.

O simulado é apenas uma 
ferramenta. Não 
recomendamos que seja a sua 
única fonte de estudo.

É expressamente proibida a 
publicação ou distribuição deste 
material pela internet ou redes 
sociais

As questões e ilustrações estão 
protegidas pela Lei de Direitos 
Autorais: Lei no. 9.610. Não venda 
ou distribua este material.

O professor ou a instituição não 
estão obrigados a repetir as 
questões ou parte delas nas 

provas/avaliações reais.

PSICOLOGIA

Método: UNB (Certo ou Errado)

Neste método, você vai analisar cada item. Uma questão é formada de um ou mais itens, 
podendo chegar até 20. Julgue cada um deles como CERTO ou ERRADO. Em uma mesma 
questão, todos os itens podem estar verdadeiros, todos podem estar falsos ou qualquer outra 
combinação de veracidade. Logo, não espere ter apenas um item correto por questão. Este não 
é o método de "múltipla escolha", mas de proposições múltiplas. Ao terminar, conte quantos 
itens  da prova TODA você acertou. Bom estudo!
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Dilma e o Senado se tornaram assuntos mais falados no Twitter 

com a  hashtag #NãoVaiTerCopa batendo os mais altos índices de 

audiência. Milhares de pessoas, incluindo figuras publicas, 

demonstraram indignação. O senador Cristóvão Buarque 

escreveu: “O Senado deu as costas ao povo e saltou no abismo” 

(Revista brasileiros.com). Estes sentimentos de indignação do povo 
brasileiro são processados no sistema nervoso central em 
maior ou menor intensidade:

na amigdala.1.

no hipotálamo.2.

no cerebelo.3.

Anestesia e analgesia são motivo de estudo pelos cientistas. 

Procedimentos cirúrgicos como amputações eram realizados 

com o paciente sob o efeito do álcool e eram muito dolorosos. 

Com o advento da anestesia e o surgimento dos analgésicos, 

cirurgias complexas são realizadas com tranquilidade e conforto 

para o paciente e para a equipe, apesar da ansiedade que há em 

todo e qualquer procedimento cirúrgico.

Um simples comprimido, pode fazer cessar aquela dor de cabeça 

(cefaleia) chata... Nesse contexto, considerando a medula 
espinal, as meninges e o líquor, julgue os itens que se seguem:

Em uma anestesia raquidiana, o líquor goteja porque a 
agulha atingiu o espaço subaracnóideo.

4.

Cefaleia tensional ocorrem devido à dura-máter que é 
ricamente inervada e vascularizada.

5.

Sensações de dor ocorrem porque o estímulo chega ao 
córtex, via medula, pela raiz posterior da medula, 
passando pelo gânglio posterior que é sempre 
sensitivo.

6.

A medula espinhal termina no início das vértebras 
lombares com o cone medular. Depois deste espaço, 
inicia-se a cauda equina.

7.

O termo medula deriva do latim “medulla” e significa 
“miolo”.

8.

Pela nômina anatômica vigente, permite-se chamar a 
medula raquidiana de medula espinhal ou espinal.

9.

Quando o córtex pré-frontal é lesado, o indivíduo perde o senso 

de suas responsabilidades sociais, bem como a capacidade de 

concentração e de abstração. Em alguns casos, a pessoa, 

conquanto mantendo intactas a consciência e algumas funções 

cognitivas, como a linguagem, já não consegue resolver 

problemas, mesmo os mais elementares. Quando se praticava a 

lobotomia pré-frontal, para tratamento de certos distúrbios 

psiquiátricos, os pacientes entravam em estado de 

"tamponamento afetivo", não mais evidenciando quaisquer sinais 

de alegria, tristeza, esperança ou desesperança. Em suas palavras 

ou atitudes não mais se vislumbravam quaisquer resquícios de 

afetividade. As estruturas envolvidas com a emoção se interligam 

intensamente e que nenhuma delas é exclusivamente 

responsável por este ou aquele tipo de estado emocional. Revista 

Mente & Cérebro - Núcleo de Informática Biomédica Universidade Estadual de Campinas, 

Brasil - ISSN 1414-3690. Vol 6, 2000. Analise e julgue as proposições a 
seguir:

Talvez pela intensa malha de conexões entre a área pré-
frontal e as estruturas límbicas tradicionais, a espécie 
humana é aquela que apresenta a maior variedade de 
sentimentos e emoções. 

10.

Anteriormente ao tálamo, situa-se a área septal, onde 
estão localizados os centros do orgasmo (quatro para a 
mulher e um para o homem). Certamente por isto, esta 
região se relaciona com as sensações de prazer, 
mormente aquelas associadas às experiências sexuais. 

11.

A área pré-frontal compreende toda a região anterior 
não motora do lobo frontal. Não faz parte do circuito 
límbico tradicional, mas suas intensas conexões 
bidirecionais com o tálamo, amigdala e outras 
estruturas subcorticais, explicam o importante papel 
que desempenha na formação e, especialmente, na 
expressão dos estados afetivos e emocionais.

12.

Página 2
Copyright - © 2014, by Caesar Cartesius®. Todos os direitos reservados. Distribuição, cópia e venda proibidas



Prova 451 - 2014/1NEUROANATOMIA - Página 3 de 6 PROVA SIMULADA  PSICOLOGIA

Uma das maiores realizações da pesquisa de memória foi a 

descoberta de que o hipocampo tem um papel central para a 

formação da memória de longo prazo, embora esta estrutura não 

seja o lugar (ou o lugar exclusivo) onde os traços de memoria são 

“armazenados”. Esse conhecimento veio principalmente de 

estudos com um paciente que perdeu a capacidade de 

consolidar novas memórias de longo prazo depois da remoção 

cirúrgica de uma grande parte do hipocampo. Devemos, 

portanto, considerar seriamente a hipótese de que a ativação de 

mecanismos mnemônicos seria controlada por um sistema de 

trabalho - chamado de sistema executivo - como um todo. 

Funções executivas são definidas como “a ordem mais alta de 

habilidades cognitivas, o planejamento, flexibilidade, organização 

e controle necessários para a execução de um comportamento 

apropriado”, pela manipulação de informação de origem 

perceptual e mnemônica. Dentre as diversas subdivisões da 

memória, estão as temporais: ultrarrápida, de curta duração e de 

Longa duração. Quanto à natureza, a memória pode ser 

classificada, dentre outros tipos, como declarativa ou explícita, 

que é aquela que pode ser descrita por palavras ou símbolos de 

linguagem; Associativa, quando associa dois ou mais estímulos, e, 

finalmente, Memória Operacional, também chamada de memória 

de trabalho que é aquela que permite o raciocínio e o 

planejamento do comportamento (Pereira Júnior, Alfredo. Neurociência 

Cognitiva. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009. Cap. 4, pág. 5 – com adaptações. LENT, Roberto. 

Cem Bilhões de Neurônios? Rio de Janeiro: Atheneu, 2010, p. 650). Sobre memória e 
inteligência, tendo como base o texto acima, julgue os 
próximos itens:

O córtex pré-frontal, que está relacionado com a 
inteligência emocional, também é a sede anatômica da 
memória “operacional” ou “de trabalho”.

13.

Adolescentes tendem a ter comportamentos “radicais”, 
ou seja, juízo crítico mais baixo que os adultos, porque 
o seu córtex pré-frontal ainda não está tão 
desenvolvido. 

14.

Existe armazenamento de memória nos córtices.15.

O hipocampo consolida, mas não armazena a memória. 16.

O cérebro se desenvolve somente até os 21 anos. 17.

Conclusões da área sobre como o 

cérebro aprende trazem à tona questões 

tratadas por grandes teóricos da 

Psicologia, como Piaget, Vygotsky e 

Wallon:
A Neurociência e a Psicologia Cognitiva se ocupam de entender a 

aprendizagem, mas têm diferentes focos. A primeira faz isso por 

meio de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos 

como os de ressonância magnética e de tomografia, que 

permitem observar as alterações no cérebro durante o seu 

funcionamento. A Psicologia, sem desconsiderar o papel do 

cérebro, foca os significados, se pautando em evidências indiretas 

para explicar como os indivíduos percebem, interpretam e 

utilizam o conhecimento adquirido. A Neurociência mostra que o 

desenvolvimento do cérebro decorre da integração entre o corpo 

e o meio social. O educador precisa potencializar essa interação 

por parte das crianças. (Revista Escola. Disponível em 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/neurociencia-como-ela-ajuda-

entender-aprendizagem-691867.shtml. Acesso em 01/05/2014, excerto adaptado.)

Considere verdadeiros, os itens desse bloco que tem anátomo 
ou funcionalmente relação com o texto:

O cérebro humano é capaz de aprender 

sempre graças à sua neuroplasticidade. 

18.

A inteligência e o aprendizado dependem do 

número de sinapses que se estabelecem. 

19.

A inteligência independe do tamanho do 

cérebro. 

20.

No assoalho do IV ventrículo, encontra-se o 

“locus ceruleus”.

21.

A decussação das pirâmides encontra-se na medula 
oblonga. 

22.

O desenvolvimento da medula espinhal ocorre ao 
mesmo tempo que o da medula espinal. 

23.

O mesencéfalo evolui como mesencéfalo. 24.
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A lesão do cerebelo é conhecida como ataxia. O consumo 

excessivo de álcool, ou alcoolismo, tende a levar seus 

“dependentes” a apresentarem sinais de ataxia, tais como: 

alteração na fala, que ocorre pela falta de coordenação nos 

músculos da fala, e ainda, em movimentos cambaleantes, devido 

à falta de coordenação motora. Daí tem-se os nomes “marcha 

atáxica”, ou “marcha cerebelar”. Considerando este importante 
órgão que representa apenas 10% do tamanho total do 
encéfalo humano, julgue as assertivas seguintes:

“Vermis” , língula e flóculo são estruturas cerebelares.25.

O cerebelo é sede anatômica da cognição. 26.

O Cerebelo coordena os movimentos corporais e, 
juntamente com as olivas do bulbo raquidiano, 
interfere no tônus muscular. 

27.

O movimento do globo ocular depende dos colículos 
superiores e do cerebelo. 

28.

O cerebelo faz parte do diencéfalo. 29.

Ao seccionar sagitalmente o cerebelo, dividindo-o em 
hemisférios, observa-se a árvore da vida.

30.

Assim como o córtex cerebral, o cerebelo está dividido 
em lobos. 

31.

Vertigem é a sensação de que o chão está rodando em torno de  

nós. Este sintoma pode vir acompanhado de zumbido, náuseas e 

vômitos o que caracteriza a labirintite, o que pode ser tratado 

com 10mg de  flunarizina ao deitar.

Além destes sinais e sintomas, é provável que o paciente 

apresente dificuldade em focar os olhos porque se movem de 

modo involuntário. Neste contexto, julgue os itens seguintes:

O diagnóstico da labirintite é dado como base o 
comprometimento de duas estruturas anatômicas: do 
cerebelo, que se situa posteriormente à medula 
oblonga, e do VIII par craniano, o nervo vestíbulo-
coclear.

32.

O tronco encefálico interfere diretamente nas funções 
do equilíbrio.

33.

Considerando que a ilustração acima mostra os nervos 
cranianos, julgue as próximas assertivas:

O nervo Vago (X) é o único que se estende até o 
abdome, estando relacionado com a micção.

34.

O primeiro par (I) é o nervo olfatório que é puramente 
sensitivo.

35.

O segundo par, (II) é o nervo óptico, cuja função é 
captar as informações da retina.

36.

A aferência do nervo trigêmeo (V), faz os limites laterais 
da ponte.

37.

Todos os doze pares de nervos cranianos originam-se 
no tronco encefálico. 

38.

Se uma pessoa chega com a mão subitamente muito próximo 

aos olhos de outra, esta pisca os olhos e recua. Nesse contexto, 
analise e julgue as assertivas:

A tosse não é considerada um reflexo. 39.

O disparador do reflexo chega muito rapidamente ao 
cérebro, antes mesmo de acontecer. 

40.

Reflexos são mecanismos inconscientes de respostas a 
estímulos. 

41.

Todo reflexo é involuntário. 42.
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A ilustração acima exibe estruturas importantes nas emoções. 
Considere, portanto,  verdadeira qualquer estrutura que 
pertença ao sistema límbico nos itens subsequentes:

Hipocampo.43.

Núcleos do tronco encefálico.44.

Istmo do giro do cíngulo.45.

Giro do cíngulo.46.

Giro parahipocampal.47.

Amigdala.48.

Área septal.49.

Hipotálamo.50.

O que o poeta Renato Russo afirma denota uma das situações 

mais comuns nos dias de hoje e comumente presente nos 

consultórios de psicologia. Neste contexto, julgue os itens 
subsequentes:

‘Entender o significado das suas lágrimas’, no contexto 
da ilustração, significa que que o sistema nervoso atua 
mais intensamente na amigdala e no lobo insular.  
(Errada, porque o lobo insular não tem influência no 
choro nem na associação de sentimentos. 

51.

O hipocampo é a zona mais afetada no que se refere ao 
amor. 

52.

Para se compreender o sentido das lágrimas de uma 
pessoa, o giro pré-central é a estrutura mais solicitada 
pelas funções neurais

53.
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A imagem que ilustra a questão é um corte transversal típico 
da medula espinhal. Julgue os itens de acordo com a 
veracidade da correlação anatômica das estruturas:

“w” corresponde a um interneurônio ou neurônio de 
associação.

54.

“r” = Fissura mediana anterior. 55.

I = substância branca.56.

II = substância cinzenta.57.

“k” é o gânglio sensitivo que está sempre na raiz 
posterior da do nervo espinhal.

58.

“m” representa um dos 31 pares de nervos espinhais.59.

“p” = epêndima.60.
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