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ANÁLISE

As estruturas e vias que influenciam a motricidade somática 
eram agrupadas em dois grandes sistemas: piramidal e 
extrapiramidal, termos que foram amplamente empregados 
especialmente na área clínica. Porém, estes termos entraram 
em desuso, chegando a não ser mais recomendados porque

O sistema extrapiramidal, compreendendo todas as 
estruturas e vias motoras somáticas não inclusas no 
sistema piramidal, seria responsável pelos movimentos 
automáticos, assim como pela regulação do tônus e da 
postura. 

1.

O nome do ‘Sistema Extrapiramidal’ seria dado por 
exclusão.

2.

O corpo estriado, por muitos considerados como o 
sistema extrapiramidal propriamente dito, exercia 
influência sobre os neurônios motores através do tracto 
corticoespinhal, que era do sistema piramidal.

3.

O chamado "sistema extrapiramidal", responsável pelos 
movimentos involuntários, também controla os 
movimentos voluntários, segundo estudos mais 
recentes.

4.

O sistema piramidal — compreendendo os tractos 
corticoespinhal e corticonuclear — seria o único 
responsável pelos movimentos voluntários.

5.

No que diz respeito ao tracto corticoespinhal lateral, julgue os 
itens propostos deste bloco.

As fibras do trato corticoespinhal descem pela parte 
ventral da ponte, onde formam fascículos que se 
acumulam na superfície ventral anterior do telencéfalo 
e formam os núcleos basais.

6.

O trato corticoespinhal é algumas vezes chamado de 
trato piramidal, mas as pirâmides também incluem vias 
reticuloespinhais e outras vias do tronco cerebral, além 
do trato corticoespinhal.

7.

A transição do bulbo para a medula espinhal é chamada 
junção cervicomedular, que ocorre no nível do 
diencéfalo humano.

8.

O neurônio motor superior parte do córtex motor 
primário, anatomicamente chamado de giro pré-central, 
envia um axônio para baixo que passa pela decussação 
nas pirâmides, decussa, e continua para baixo na 
medula espinhal ipsilateral antes da sinapse no 
neurônio motor inferior no corno anterior.

9.

As Células de Betz são células piramidais muito 
pequenas que constituem cerca de 3% dos neurônios 
corticoespinhais.

10.
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Fitzgerald, M. J. Neuroscience and Neuroanatomy. Modificado.

A ilustração traz, à direita, a ampliação da metade superior do 
esquema da esquerda, que permite visualizar o tracto 
corticobulbar desde o seu início (com outras fibras) passando 
por uma estrutura do telencéfalo representada pela letra “Y”, 
até prestes a chegar no bulbo. A esse respeito, julgue as 
afirmações a seguir.

11.

12.

13.

14.

O tracto corticonuclear tem o mesmo valor funcional do 
tracto corticoespinhal.

O trato corticonuclear ou corticobulbar difere do tracto 
corticoespinhal pelo fato de transmitir impulsos do 
córtex cerebral aos neurônios motores do tronco 
encefálico em vez da medula.

O trato corticobulbar tem um grande número de fibras 
homolaterais, ou seja, a maioria dos músculos da 
cabeça está representada no córtex motor dos dois 

A estrutura representada com “Y”, é a capsula externa 
por onde passam as fibras que vão formar os tractos 
corticoespinhal e corticobulbar.

O tracto corticonuclear põe sob controle voluntário os 
neurônios motores situados nos núcleos da base.

15.



Fundamental facial expressions: are there really 21? 
htttp://whyfiles.org/2014/fundamental-facial-expressions-are-there-really-21/ 

acesso em 04/04/2020

Um ator de 26 anos sofreu AVC isquêmico com lesões na 
região da capsula interna esquerda. Voltou a fazer imitações 
tão logo se recuperou, após sessões de fisioterapia. Sabendo 
que o tracto corticonuclear emite fibras para os nervos 
cranianos e baseado nesse caso hipotético, julgue as assertivas 
a seguir.

Observe a ilustração com as expressões faciais deste ator.

Não era esperado observar alteração significativa na 
mastigação.

16.

O ator não pôde mais voltar a fazer as expressões faciais 
mostradas na ilustração.

17.
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Paralisia Facial. Disponível em 
htttps://clinicadralexecruzeiro.webnode.com.br/news/paralisia-facial/, acesso 

em 04/03/2020, modificado.

A Paralisia Facial é um distúrbio (paresia) ou uma paralisia total 
de todos, ou alguns, músculos da expressão facial. A paralisia 
Facial pode ser classificada como central ou periférica.
De acordo com a ilustração,

A ilustração a seguir exibe uma afecção comum tratada por 
médicos e fisioterapeutas.

18.

19.

20.

21.

22.

Em A temos uma paralisia central e em B, paralisia 
periférica.

Os neurônios motores do núcleo do nervo facial, 
responsáveis pela inervação dos músculos da metade 
inferior da face, recebem fibras corticonucleares do 
córtex de ambos os lados. 

Os Neurônios motores responsáveis pela inervação dos 
músculos da metade superior da face recebem fibras 
corticonucleares do córtex ipsilateralmente. 

A influência do tracto corticonuclear na composição do 
nervo facial nos permite distinguir as paralisias faciais 
centrais das periféricas.

A maioria dos músculos da cabeça está representada no 
córtex motor de um lado só.

A representação unilateral dos músculos da face no 
córtex é mais acentuada nos grupos musculares que 
não podem ser contraídos voluntariamente de um lado 
só, como os músculos da laringe e faringe, os músculos 
da parte superior da face com o orbicular, o frontal e o 
corrugador do supercílio.

23.

Por meio das vias extrapiramidais, algumas estruturas nervosas supraespinhais exercem influência sobre os neurônios 
motores da medula, através dos seguintes tractos, que não passam pelas pirâmides bulbares: 

24. rubroespinhal

25. tectoespinhal

26. vestibuloespinhal

27. reticuloespinhal



Traduzido e adaptado de BLUMENFELD, H. Neuroanatomy Through Clinical 
Cases. Massachusetts: Sinauer Associates, 2010.

A ilustração exibe o tracto reticuloespinhal. A esse respeito, 
julgue os itens subsequentes:

Por ser do antigo sistema extrapiramidal, controla 
movimentos automáticos, mas não voluntários que 
dependem dos músculos axiais e proximais dos 
membros.

28.

Por ser bem curto e sequer chegar à medula espinhal, é 
um tracto bem desenvolvido nos mamíferos exceto no 
homem. 

29.

Coloca o corpo em uma postura básica, ou postura "de 
partida", necessária à execução de movimentos 
delicados pela musculatura distal dos membros, por 
conta das suas conexões com a área pré-motora, 
determinando o grau adequado de contração desses 
músculos.

30.

Promove a ligação de várias áreas da formação reticular 
com os neurônios motores. 

31.
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Traduzido e adaptado de BLUMENFELD, H. Neuroanatomy Through Clinical 
Cases. Massachusetts: Sinauer Associates, 2010.

A respeito do que mostra a ilustração e do tracto 
vestibuloespinhal, julgue os itens subsequentes:

Observe a ilustração a seguir que exibe à esquerda o tracto 
vestibuloespinhal e, à direita o esquema do nervo vestibular.

32.

33.

34.

Origina-se no labirinto, também chamado de vestíbulo 
na orelha interna.

Leva aos neurônios motores os impulsos necessários à 
movimentação da língua e dos olhos, vindas da parte 
coclear da orelha interna e do cerebelo.

Ajusta o grau de contração dos músculos, permitindo 
que seja mantido o equilíbrio mesmo após alterações 
súbitas do corpo no espaço.

Observa-se, à direita da imagem a composição no nervo 
vestibular, que é parte do nervo Vestíbulo-coclear, VIII par 
craniano.

35.

Traduzido e adaptado de BLUMENFELD, H. Neuroanatomy Through Clinical Cases. Massachusetts: Sinauer Associates, 2010.

A ilustração exibe um dos tractos envolvidos no controle motor e, nela, uma das estruturas do mesencéfalo está assinalado 
pela letra “W”.  Na sequência, no sentido craniocaudal, a ponte, o bulbo e a medula espinhal. A esse respeito, julgue os itens 
subsequentes:

A ilustração exibe o Tracto corticoespinhal lateral.36.

37. A área assinalada com W é a decussação das pirâmides.

38. O tracto exibido na ilustração ajuda a controlar a motricidade voluntária dos músculos distais dos membros.

39. O tracto da ilustração, tem poucas fibras na espécie humana.



Traduzido e adaptado de BLUMENFELD, H. Neuroanatomy Through Clinical 
Cases. Massachusetts: Sinauer Associates, 2010.

A figura acima ilustra um dos tractos extrapiramidais que tem 
origem no colículo superior, recebe fibras da retina e do córtex 
visual, e termina nos segmentos mais altos da medula cervical.

Este é o tracto tectoespinhal.40.

O tracto da ilustração está envolvido em reflexos nos 
quais a movimentação da cabeça decorre de estímulos 
auditivos mas não visuais.

41.

As grandes vias eferentes põem em comunicação os centros 
suprassegmentares do sistema nervoso com os órgãos 
efetuadores. Podem ser divididas em dois grandes grupos: vias 
eferentes somáticas, ou do sistema nervoso da vida de relação, 
e vias eferentes viscerais, ou do sistema nervoso autônomo. A 
esse respeito, julgue as próximas assertivas:

Pequena quantidade das  vias que influenciam a 
motricidade somática convergem sobre o neurônio 
motor que, por sua vez, inerva a musculatura 
esquelética.

42.

Na coluna anterior da medula esses neurônios motores 
se distribuem em dois grupos: um grupo superior, ou 
grupo do primeiro neurônio, responsável pela 
inervação dos músculos axiais e proximais dos 
membros e um grupo inferior, ou grupo do segundo 
neurônio, responsável pela inervação da musculatura 
distal dos membros.

43.

Um neurônio motor da coluna anterior da medula 
espinhal do homem recebe cerca de 1.500 botões 
sinápticos, o que mostra que um grande número de 
fibras excitadoras e inibidoras atuam sobre ele.

44.

As principais estruturas relacionadas com a motricidade 
somática são o córtex pré-frontal, o tálamo, a amígdala 
e a decussação das pirâmides.

45.

Estabelecem ligação entre as estruturas 
suprassegmentares relacionadas com o controle da 
motricidade somática e os músculos estriados 
esqueléticos.

46.

As vias eferentes somáticas controlam a atividade dos 
músculos estriados esqueléticos, permitindo a 
realização de movimentos voluntários ou automáticos, 
regulando ainda o tônus e a postura.

47.

O neurônio motor primário constitui a via motora final 
comum de todos os impulsos que agem sobre os 
músculos estriados esqueléticos.

48.
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A função motora normal depende da transmissão de sinais do cérebro para o tronco cerebral ou medula espinhal por 
neurônios motores superiores e daí para o músculo esquelético por neurônios motores inferiores. Por conseguinte, a função 
motora pode ser prejudicada por uma lesão que envolve essa via em qualquer lugar ao longo de seu comprimento. Neste 
contexto, na Síndrome do Neurônio Superior, julgue as proposições:

49. A sintomatologia observada nesses casos não pode ser explicada apenas pela lesão do tracto corticoespinhal, que 
resulta em déficit motor relativamente pequeno, nunca associado a um quadro de espasticidade.

Tradicionalmente admitia-se que a sintomatologia observada na síndrome do neurônio motor superior se devia à 
lesão do tracto corticoespinhal, daí o nome síndrome piramidal frequentemente atribuído a ela.

50.

Normalmente, há hipotrofia muscular, pois o neurônio motor inferior está danificado.51.

52. Após um rápido período inicial de paralisia flácida, instala-se uma paralisia espástica, ou seja, com hipertonia e 
hiperreflexia, com a presença do sinal de Babinski.

Ocorre com maior frequência nos acidentes vasculares cerebrais que acometem a cápsula interna ou a área motora 
do córtex.

53.

Página. 6



Virgem e o Menino (1454). Rogier der Weyden (1399-1464). Óleo sobre 
madeira , 31.9 x 22,9 cm. 

O Sinal de Babinski está presente na pintura em pelo menos 
quatro importantes obras. Rogier van der Weyden (1399-1464), 
holandês de nascimento, considerado um dos maiores 
pintores do Renascimento holandês, em 1454 pintou o óleo 
sobre madeira Virgem e o Menino. Nessa obra, o sinal de 
Babinski é observado quando a mão e o pé esquerdos do 
menino Jesus estimulam a planta de seu próprio pé direito.

Disponível em 
<httpp://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/belas_artes/cap5.htm>, 

acesso em 05/04/2020

Tendo como base a ilustração e o texto que a descreve, julgue 
os próximos itens.

Pode não ser possível obter o sinal de Babinski se 
houver uma fraqueza severa nos extensores dos dedos 
dos pés.

54.

O sinal de Babinski é, indiscutivelmente, o reflexo 
superficial mais importante no campo da neurologia.

55.

O sinal de Babinski pode ser considerado patológico já 
em crianças a partir do segundo mês de vida.

56.

O sinal de Babinski está associado às lesões do neurônio 
motor superior que podem ocorrer em qualquer parte 
do trato corticoespinhal.

57.
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A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, 
é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que 
vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar 
crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou 
com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e 
provocar paralisia.

Disponível em <httpp://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2854-
poliomielite-paralisia-infantil>, acesso em 20/04/2020.

A respeito da poliomielite, no contexto dos danos 
neurológicos, julgue as afirmações a seguir:

58.

59.

Há paralisia sem perda dos reflexos ou do tônus 
muscular, chamada de paralisia espástica, seguindo-se, 
depois de algum tempo, hipotrofia dos músculos 
inervados pelas fibras nervosas destruídas.

A síndrome do neurônio superior ocorre, muitas vezes, 
na paralisia infantil.

Há destruição do neurônio motor superior situado na 
coluna anterior da medula ou em núcleos motores de 
nervos cranianos.

60.




