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Campus Virtual de la UB

Pregunta 1
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 3
Parcialment
correcte

Puntuació 0,25
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 4
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 5

Correcte

Començat el dilluns, 21 octubre 2013, 22:59

Estat Acabat

Completat el dilluns, 21 octubre 2013, 23:14

Temps emprat 14 minuts 57 segons

Punts 12,10/15,00

Qualificació 8,07 sobre 10,00 (81%)

¿En cuál de las siguientes funciones del sistema nervioso simpático intervienen los receptores
adrenérgicos beta 2?

Trieu-ne una:
a. dilatación de la pupila (midriasis)
b. Dilatación del músculo liso bronquial 
c. Constricción del músculo liso vascular
d. Aumento de la fuerza de contracción del miocardio

Sense resposta

Las células cromafines de la médula suprarrenal

Trieu-ne una:
a. liberan adrenalina a la sangre. 
b. tienen receptores adrenérgicos.
c. tienen receptores muscarínicos.
d. son neuronas simpáticas postganglionares.

Sense resposta

En relació al sistema vestibular, relacioni la funció amb la localització.
Con relación al sistema vestibular, relacione la función con la localización.

El moviment d'ones de la perilimfa es transmet al
...

El movimiento de la perilinfa se transmite al ...

Conducte vestibular  

Transformació de les vibracions en ones

Transformación de las vibraciones en ondas
Conducte vestibular  

Transformació de les ones sonores en vibracions

Transformación de las ondas sonoras en
vibraciones

Membrana timpànica  

Amplificació de les vibracions.

Amplificación de las vibraciones

Finestra (ventana) redonda  

Indiqui quina de les següents estructures del SNC és la principal per a la integració del sentit de
l'equilibri:

Indique cuál de las siguientes estructuras del SNC es la principal para la integración del equilibrio:

Trieu-ne una:
a. Bulb raquidi

Bulbo raquídeo
b. Tàlem

Tálamo
c. Cerebel

Cerebelo 
d. Còrtex cerebral

Córtex cerebral

Sense resposta

Indiqui quina de les següents cèl·lules receptores sensorials tenen a la seva membrana canals ionics
de comporta mecànica:

Navegació pel
qüestionari

Acaba la revisió
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Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 6
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 7
Parcialment
correcte

Puntuació 0,67
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 8
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 9
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Indique cual de las siguientes células receptoras sensoriales tienen en su membrana canales de
iónicos  de compuerta mecánica:

Trieu-ne una:
a. Els quimiorreceptors.

Los quimiorreceptors
b. Les cèl·lules ciliades de l'òrgan de Corti.

Las células ciliadas del órgano de Corti. 
c. Los osmorreceptores

Los osmorreceptores
d. Els cons

Los conos

Sense resposta

La transmissió del dolor lent o crònic es realitza a través de fibres petites ...

La transmisión del dolor lento o crónico se efectua a través de fibras pequeñas ...

 

Trieu-ne una:
a. amielínicas C

amielínicas C

b. mielíniques C
mielíniques C

c. mielíniques A delta
mielíniques A delta 
 

d. amielíniques A delta
amielíniques A delta

Sense resposta

En relació a la funcionalitat de diferents regions de l'encèfal, relacioni les següents:

Con relación a la funcionalidad de distintes regions de l'encèfal, relacione las siguientes:

cerebel coordinació del moviment. Equilibri

Àrea somatosensitiva primària esquerre
(izquierda)

Percepció de la sensibilitat tactil hemicos dret.

ganglis basals o nuclis estriats Moviment dels músculs esquelètics

Sistema reticular activant o formació
reticular

manteniment de l'estat de vigilia o consciència

Àrea premotora àrea d'associació

Àrea motora primària tàlem

El concepte "conducció saltatoria" fa referència a:
El concepto "conducción saltatoria" hace referencia a:

Trieu-ne una:
a. la conducció dels potencial graduats
b. la conducció del potencial d'acció a través dels axons mielínics 
c. la conducció del potencial d'acció a través de les dentrites
d. la conducció del potencial d'acció a través de la sinapsi

Sense resposta

La llei del “tot o res” fa referència a:

La ley del "todo o nada" hace referencia a:

Trieu-ne una:
a. La modificació del llindar de despolarització.

La modificación del umbral de despolarización.
b. La transmisió sinàptica.
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Pregunta 10

Parcialment
correcte

Puntuació 0,80
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 11
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 12

Parcialment
correcte

Puntuació 0,83
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

La transmisión sináptica
c. La intensitat del senyal d'un potencial d'acció.

La intensidad de la señal de un potencial de acción. 
d. La propagació dels potencials graduats des del seu punt d'origen.

La propagación de los potenciales graduados des de su punto de origen.

Sense resposta

En relació al reflex miotàtic o d'estirament indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Con relación al reflejo miotático o de estiramiento indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

És responsable de mantenir el to muscular quan el múscul està en repòs.

Es el responsable del mantenimiento del tono muscular con el músculo en
reposo.

Vertader  

L’estímul que desencadena el reflex és la tensió muscular per contracció.

El estímulo que desencadena la respuesta es la tensión muscular por
contracción

Fals  

La resposta a l’estímul és la contracció del múscul esquelètic efector

La respuesta al estímulo es la contracción del músculo esquelético efector.

Vertader  

És un reflex polisinàptic.

Es un reflejo polisináptico.

Vertader  

El receptor s’anomena fus muscular i és un receptor d’estirament.

El receptor es el huso muscular y es un receptor de estiramiento.

Vertader  

Indiqui quina de les següents sensacions somàtiques NO transmet els seus impulsos nerviosos a
través de la via espinotalàmica.
Indique cual de las siguientes sensaciones somàtiques NO transmite sus impulsos nerviosos a
través de la vía espinotalàmica.

Trieu-ne una:
a. tacte groller (tacto grueso)
b. Propiocepció 
c. temperatura
d. Dolor

Sense resposta

Relacioni els conceptes de les dues columnes:
Relacione los conceptos de las dos columnas:

Regió del tronc enecefàlic i tàlem estimulat per
les fibres que conduciexen el dolor crònic o
lent
Región del tronco del encéfalo y tálamo que es
estimulado por las fibres que conducen el
dolor crónico o lento

Unitat sensorial

Substància química que estímula el
nociceptors de forma molt intensa. 
Sustancia química que estimula los
nociceptores de forma muy intensa.

bradicinina

Receptors que responen a diferents formes
d'energia mecànica. 
Receptores que responden s distintos tipos de
energía mecánica.

mecanorreceptors

Cada tipus de receptor és més sensible a un
estímul concret.
Cada tipo de receptor es más sensible a un
tipo concreto de estímulo.

modalitat sensitiva

A les vies sensitives somàtiques la segona
neurona fa sinàpsi amb la 3a neurona a nivell
del ...
En las vías sensitivas somáticas la segunda
neurona hace sinápsis con la 3a neurona a
nivel del ....

tàlem

Estímul mínim requerit per activar un receptor. 
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Pregunta 13
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Pregunta 14
Parcialment
correcte

Puntuació 0,75
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

Estímulo mínimo requerido para activar un
receptor.

Llindar. (Umbral)

Quina de les següents estructures no participa en la refracció:

¿Cuál de las siguientes estructuras NO participa en la refracción?

Trieu-ne una:
a. Cristal·lí.

Cristalino
b. Còrnia.

     Córnea.
c. Iris

Iris.

  

d. Humor aquós.

   Humor acuoso.

Sense resposta

En relació a la fototransducció, relacioni les dues columnes:

Con relación a la fototransducción, relacione las dos columnas

El/la {1:MULTICHOICE:%-20%opsina#~=retinal~%-20%GMPc~%-20%transducina} és un derivat de
la vitamina A, que està unit a la/el
{1:MULTICHOICE:=opsina~%-20%retinal~%-20%GMPc~%-20%transducina} formant la molècula de
rodopsina, el fotopigment dels {1:MULTICHOICE:=bastons~%-20%cons}. La isomerització consisteix
en el canvi d'estructura isomèrica del retinal passant de {1:MULTICHOICE:=cis-retinal~%-20%trans-
retinal} a {1:MULTICHOICE:%-20%cis-retinal~=trans-retinal} amb l'absorció de la llum. Aquest canvi
estructural comporta que el retinal es separi de
la/el{1:MULTICHOICE:=opsina#~%-20%rodopsina~%-20%membrana cel·lular~%-20%transducina},
fenòmen conegut com {1:MULTICHOICE:%-20%isomerització~=blanquejament~%-20%regeneració}. 

El/la (opsina-retinal-GMPc-transducina) es un derivado de la vitamina A que está unido al/a la
(opsina-retinal-GMPc-transducina) formando la molécula de rodopsina, el fotopigmento de los
(bastones-conos). La isomerización consiste en el cambio de estructura isométrica del retinal
pasando de (cis-retinal - trans-retinal) a (cis-retinal - trans-retinal) tras la absorción de la luz. Este
cambio estructural comporta que el retinal se separe de la/el (opsina-rodopsina-membrana celular-
transducina), fenómeno conocido como (isomerización-blanqueamiento-regeneración)

El canvi del retinal
de cis-retinal a
trans-retinal es
conseqüència de :

El cambio de cis-
retinal a trans-
retinal  es
consecuencia de

la seva activació per fotons lumínics (su activación por fotones lumínicos)

El canvi del retinal
de cis-retinal a
trans-retinal
s'anomena:

El cambio de cis-
retinal a trans-
retinal se
denomina

isomerització

Quan el retinal
s'activa s'allibera
l'opsina de la
rodopsina,
fenomen conegut
com ...

Cuando el retinal
se activa se libera
la opsina de la
rodopsina,
fenómeno
conocido como ...

blanquejament (blanqueamiento)

La rodopsina és el
fotopigment dels
bastons i està
composat per un
derivat de la
vitamina A



21/10/13 Autoavaluació: Neurofisiologia

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=63897 5/5

Heu entrat com Ait Ben Aissa Ouhlouss Aicha (Sortida)

1314F

Pregunta 15
Incorrecte

Puntuació -0,20
sobre 1,00

Desmarca
aquesta pregunta

anomenat....

La rodopsina es el
fotopigmento de
los bastones
compuesto por un
derivado de la
vitamina A llamado
...

opsina

En relació a la visió, indiqui quina estructura te capacitat d'ajustar la seva potència de refracció:

Con relación a la visión, indique qué estructura tienen capacidad de ajustar su potencia de refracción.

Trieu-ne una:
a. l'humor aquós de la càmera anterior
b. el cristal·li
c. l'humor vitri de la càmera vítia 
d. la córnia

Sense resposta

Acaba la revisió
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