
A impressão deste material não é obrigatória. 

TECIDO MUSCULAR  1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 31 – Gabarito 

 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
O maratonista apresenta maior número de fibras do tipo I ou ST, porque as fibras musculares são menores, 
contêm muitas mitocôndrias para oxidação da glicose em presença de oxigênio, com concentrações 
maiores de mioglobina e uma irrigação sanguínea mais abundante, adaptadas para uma contração lenta 
em um longo tempo, gerando maior resistência à fadiga.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
[4] A ectoderme é o folheto germinativo que origina o tecido nervoso, altamente vascularizado e com 
pouca matriz extracelular, constituído por encéfalo, medula espinhal, gânglios nervosos e nervos. 
[1] O tecido epitelial de revestimento é formado por células intimamente unidas, sem vascularização, 
nutridas e oxigenadas pelas células do tecido conjuntivo. 
[3] A mesoderme é o folheto germinativo que origina o tecido muscular, constituído por células longas, 
dotadas de alta capacidade de contração, os miócitos, através das miofibrilas presentes no citoplasma, 
actina e miosina (se contraem através de encurtamento) e de íons cálcio e magnésio. 
[2] A mesoderme é o folheto germinativo que origina os tecidos conjuntivos, constituídos por diferentes 
tipos celulares, altamente vascularizados, imersos em uma matriz extracelular; apresentam diversas 
funções, como a união, sustentação e nutrição de outros tecidos. 
[5] O tecido hematopoiético é o responsável pela formação de diversos tipos celulares do sangue (células 
pluripotentes), presentes ne medula óssea vermelha, no timo, baço e linfonodos.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
As células musculares presentes nas asas das aves migratórias possuem maior concentração de 
mitocôndrias. Essas organelas são responsáveis pela produção de ATP pela respiração celular aeróbica. A 
migração exige esforço muscular rítmico e sustentável.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
O tecido muscular estriado esquelético tem contração voluntária e o tecido muscular estriado cardíaco tem 
contração involuntária. A actina aparece sob a forma de filamentos finos e a miosina de filamentos grossos. 
O tecido muscular liso apresenta actina e miosina, porém em disposições não estriadas. Toda célula 
muscular apresenta actina e miosina. O músculo liso multiunitário é formado por fibras musculares 
individualizadas, que atuam independentemente umas das outras; e o músculo liso unitário, que possui 
fibras musculares ligadas por junções abertas (gap junctions).   
 
Resposta da questão 5: 
 a) A imagem representa o músculo estriado esquelético, com contração voluntária, controlada pelo 
sistema nervoso, através de impulsos conduzidos por nervos motores. 
 
b) A fosfocreatina é uma molécula armazenada nas células musculares, atuando como fonte de energia 
que, através de sua degradação, libera ATP; a mioglobina é uma proteína responsável pelo transporte e 
armazenamento de oxigênio nos músculos.   
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Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
O útero é constituído por músculo liso, com contração involuntária.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
[II] Incorreta: O número de mitocôndrias nos miócitos aumenta com os exercícios, mas não 
indefinidamente. 
[IV] Incorreta: O número de mitocôndrias aumenta com a demanda por energia nos exercícios físicos. 
[V] Incorreta: O aumento da produção de ATP é acompanhado pelo aumento da síntese de proteínas, 
entre outras substâncias.   
 
 


