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Tecido Muscular e Tecido Nervoso 8° Ano – Biologia – Feresin 

 
Lista 03 

 
01. Apresentando capacidade contrátil, proporcionada pela composição e pela disposição dos filamentos 

proteicos, actina e miosina, o tecido muscular atua, sob o comando do sistema nervoso, nos 
mecanismos de locomoção e no encaminhamento de substâncias no interior do corpo, utilizando a 
energia para seu funcionamento. O tecido muscular é classificado em três tipos. Essa classificação é 
baseada nas características morfológicas das fibras musculares e na funcionalidade por ele 
apresentada. 
a) Conceitue TECIDO sob o ponto de vista morfológico e funcional. 
b) Cite esses 3 tipos de tecido muscular e compare-os quanto à contração em sua fisiologia. 

 
02. Como um dos esportes símbolos nacionais, o futebol promove um elevado desgaste físico aos seus 

atletas, pois é uma modalidade esportiva intermitente e de longa duração, exigindo movimentos 
com elevadas ações de contração muscular durante a partida, como esquematizado na figura. 

 

 
 

Considerando o exposto, explique como ocorre, no atleta, o movimento de contração da unidade 
representada na figura durante uma partida de futebol. 

 
03. As Olimpíadas contam, geralmente, com 42 esportes diferentes. Dentre as modalidades de 

atletismo, teremos a corrida dos 100 metros rasos e a maratona, com percurso de pouco mais de  
42 km. A musculatura esquelética dos atletas que competirão nessas duas modalidades apresenta 
uma composição distinta de fibras. Há fibras do tipo I e fibras do tipo II. 
a) Explique as diferenças entres os dois tipos de fibras musculares esqueléticas. 
b) Em suas respectivas provas, um velocista corre 100 metros com velocidade aproximada de 36 

km/h e um maratonista corre 42 km com velocidade aproximada de 18 km/h. Que tipo de fibra 
muscular se espera encontrar, em maior abundância, nos músculos do corpo de cada um desses 
atletas? 
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04. 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. 

 

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

 
05. Em relação aos tecidos muscular e nervoso, explique as principais funções de cada um desses 

tecidos: 
a) Tecido Muscular. 
b) Tecido Nervoso. 

 
06. O sistema nervoso é formado por bilhões de neurônios, que possibilitam a condução do impulso 

nervoso em um único sentido. Cada neurônio é constituído por três regiões específicas, sendo que 
apenas uma delas é envolvida pelo estrato mielínico (bainha de mielina). 
a) Cite as três regiões do neurônio que permitem a propagação do impulso nervoso num sentido 

único.  
b) Explique como um neurônio consegue “se comunicar” com outro neurônio sem ter contato físico. 

 
07. A maior parte do axônio é envolvida por uma camada de natureza lipídica chamada de bainha 

mielínica que funciona como isolante elétrico. Algumas doenças, como, por exemplo, a síndrome de 
Guillain-Barré, têm origem na destruição da bainha de mielina com perda gradual da atividade 
motora. Explique como a destruição da bainha de mielina afeta a atividade muscular.  

 
08. O esquema representa dois neurônios contíguos (I e II), no corpo de um animal, e sua posição em 

relação a duas estruturas corporais identificadas por X e Y. 
 

 
 
a) Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos 

nervosos através dos neurônios I e II? 
b) Considerando-se que, na sinapse mostrada, não há contato físico entre os dois neurônios, o que 

permite a transmissão do impulso nervoso entre eles? 
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09. Um biólogo, ao estudar um determinado tecido de animais vertebrados, fez algumas descrições de 
suas observações. 

 

"É formado por células dotadas de extensos prolongamentos, os quais liberam substâncias 
químicas que permitem a comunicação entre as células do tecido". 

 
Identifique esse tecido e o tipo de célula à qual se referiu o biólogo, justificando como você chegou a 
essa conclusão. 

 
10. Esquematize um neurônio apontando com setas e legendas as seguintes estruturas: 

1 – Corpo celular 
2 – Terminações axônicas 
3 – Bainha de mielina 
4 – Axônio 
5 – Sentido do impulso nervoso 


