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TECIDO MUSCULAR  1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 31 – Atividades 

 
01. Pesquisas médicas e biológicas recentes sobre a estrutura e o funcionamento dos músculos têm 

revelado fatos surpreendentes. Hoje sabemos, por exemplo, que os músculos de um corredor de 
maratona são bem diferentes dos de um corredor de 100  metros rasos.  

 
Essas pesquisas mostram que há dois tipos de fibras musculares:  
– Fibras Tipo I, de contração lenta, vermelhas ou ST (slow twich). Apresentam um diâmetro menor, 

com maior fornecimento sanguíneo, possuindo muitas e grandes mitocôndrias com muitas enzimas 
oxidativas.  

– Fibras Tipo II, de contração rápida, brancas ou FT (fast twich). Apresentam diâmetro maior, com 
predomínio de metabolismo energético do tipo anaeróbico.  

 
Baseado nos dados fornecidos, podemos afirmar que, dos atletas abaixo relacionados, o que apresenta 
um maior número de fibras do tipo I ou ST é:   
a) Elind Kipchoge - Maratonista Olímpico, Quênia (Rio, 2016).    
b) Fernando Reis - Recordista brasileiro no levantamento de peso (Rio, 2016).     
c) Gabriel José Lopes - Recordista nacional senior 100  metros costas (Coimbra,2017).    
d) Justin Gatlin - Campeão dos 100  metros no mundial de atletismo, USA (Londres, 2017).    

 
02. No século XVII, Marcello Malpighi iniciou uma série de estudos microscópicos com diferentes tecidos 

animais, porém, o termo histologia só foi utilizado pela primeira vez em 1819 por Mayer. Histologia é 
o estudo dos tecidos biológicos e dos tecidos plasmáticos de animais e plantas, sua formação, estrutura 
e função. 
 
Em relação aos tecidos animais, correlacione as colunas a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 
1. Tecido Epitelial 
2. Tecido Conjuntivo 
3. Tecido Muscular 
4. Tecido Nervoso 
5. Tecido Hematopoiético 
 
(  ) Formado por células de origem ectodérmica altamente especializadas, muito vascularizado e com 

pouca matriz extracelular. 
(  ) Possui células perfeitamente justapostas, com pouquíssimo espaço intercelular e, por isso, não é 

vascularizado, nutrindo-se por difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido adjacente 
a ele. 

(  ) Formado por células de origem mesodérmica, que durante a diferenciação celular tornam-se 
longas e acumulam em seu citoplasma um grande número de fibrilas e de íons Ca  e Mg ,  
fundamentais à fisiologia desse tecido. 

(  ) Possui origem mesodérmica, especialmente do mesênquima, e é constituído por diversos tipos 
celulares, fibras e substância fundamental. Sua principal função é fornecer sustentação e 
preencher espaços entre os tecidos, além de nutrí-los. 

(  ) Também denominado tecido reticular, formado por fibras e células indiferenciadas pluripotentes.  
 
a) 3 - 4 - 1 - 5 - 2    
b) 5 - 3 - 1 - 2 - 4    
c) 2 - 1 - 4 - 5 - 3    
d) 4 - 1 - 3 - 2 - 5    
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03. As células musculares presentes nas asas das aves migratórias possuem maior concentração de 
determinada organela, se comparadas às células musculares do restante do corpo. Esse fato favorece 
a utilização intensa de tais membros por esses animais. 
 
Essa organela é denominada:  
a) núcleo    
b) centríolo    
c) lisossoma    
d) mitocôndria    

 
04. Ao longo das décadas, os velocistas ficaram mais altos. O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial, 

com o tempo de 9,58 s,  reúne qualidades que o favorecem nas corridas de velocidade, entre elas: 
altura de 1,95 m,  pois quanto mais alto o atleta, mais elevado é o seu centro de gravidade, o que 
favorece a corrida; e maior prevalência de fibras musculares rápidas, que são mais eficientes para 
realizar esforço intenso e de curta duração. 

 
Em relação ao tecido muscular, é CORRETO dizer que  
a) todo tecido muscular estriado tem contração voluntária.    
b) a actina aparece sob a forma de filamentos grossos e a miosina é representada por filamentos 

finos.     
c) somente o tecido muscular liso não apresenta actina, por isso é o único denominado tecido 

muscular não estriado.    
d) toda célula muscular contém filamentos proteicos contráteis de dois tipos: actina e miosina.    
e) toda célula muscular lisa conecta com a sua vizinha por meio do disco intercalar.     

 
05. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, várias modalidades esportivas foram acompanhadas por 

pesquisadores e fisiologistas, que analisaram o desempenho dos atletas e coletaram dados para 
estudos sobre o rendimento dos músculos, como os destacados na imagem. 

 

 
 

a) Cite o tipo de músculo que se destaca na imagem. Classifique essa musculatura quanto à forma 
de contração. 

b) A fosfocreatina e a mioglobina são substâncias encontradas nas células musculares. Explique a 
função da fosfocreatina e da mioglobina na contração muscular.  
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06. O útero é um órgão de 7 cm  com o formato de uma pera. Durante a menstruação e, enquanto 
descama, libera prostaglandina que faz o útero contrair para eliminar o sangue. Esse processo 
comprime os nervos e os vasos que passam pelo músculo uterino. Por isso, a mulher sente dor. 

 

VARELA, Drauzio. Cólicas menstruais. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/mulher-2/colicasmenstruais>.  
Acesso: 03 out. 2016. (Adaptado). 

 
O útero é um órgão formado por músculo  
a) estriado esquelético, de contração involuntária.     
b) estriado esquelético, de contração voluntária.     
c) estriado cardíaco, de contração involuntária.     
d) liso, de contração involuntária.     
e) liso, de contração voluntária.     

 
07. Após assistir a diferentes modalidades desportivas na Olimpíada do Rio 2016, um jovem resolve 

abandonar sua vida sedentária e se propõe iniciar a prática de exercícios físicos intensos e regulares. 
 

Analise as proposições em relação às células musculares esqueléticas deste jovem. 
I. O número de mitocôndrias nestas células deve aumentar com o passar do tempo. 
II. O número de mitocôndrias aumentará indefinidamente à medida que os exercícios físicos forem 

aumentando gradativamente. 
III. O nível do consumo de oxigênio nestas células deve aumentar com o passar do tempo. 
IV. O número de mitocôndrias não se alterará nestas células. 
V. O único aumento notável nestas células será a produção de ATP. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 


