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

Lista 03 – Gabarito 
 

01. a) Tecido – Conjunto de células idênticas, intimamente relacionadas e exercendo determinada função. 
b) Tecido muscular liso - contração involuntária e lenta. 

Tecido estriado esquelético - contração voluntária e rápida. 
Tecido muscular cardíaco - contração involuntária e rápida (coração). 

 
02. Durante uma partida de futebol, nas fibras esqueléticas musculares do atleta ocorre o encurtamento 

dos sarcômeros. Os filamentos de actina se deslizam sobre os de miosina, levando à formação da 
actinomiosina. Aumentando a área de sobreposição e promovendo a ocorrência da contração. 

 
03. a) Fibras TIPO I (Lentas): Esse tipo de fibra é mais eficiente para o esforço muscular prolongado, 

ou seja, relaciona-se à resistência, como é necessário nas provas atléticas de corridas de longa 
distância (Ex: maratonas), na prática da natação, entre outras modalidades esportivas. 
Fibras TIPO II (Rápidas): Esse tipo de fibras é mais eficiente para esforços intensos (explosão) 
de pequena duração como provas atléticas de salto, corrida em 100 metros, entre outras 
modalidades esportivas. 

b) Nos músculos do velocista haverá maior quantidade de fibras tipo II; nos do maratonista, de 
fibras tipo I. 

 
04. A imagem representa o músculo estriado esquelético, com contração voluntária, controlada pelo 

sistema nervoso, através de impulsos conduzidos por nervos motores. 
 
05. a) Funções: Movimento, locomoção, contração do coração para bombear o sangue e contração 

involuntária dos órgãos, ductos de glândulas e vasos sanguíneos. 
b) Funções: Receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder a 

alterações do meio. 
 
06. a) As três regiões do neurônio que permitem a propagação em um único sentido são: dendrito, 

corpo celular e axônio.  
b) Ao atingir a região terminal do axônio, haverá a liberação de neurotransmissores (mediadores 

químicos) na sinapse (fenda sináptica), atingindo (estimulando) os dendritos (neurorreceptores) 
do neurônio seguinte. 

 
07. A perda da bainha de mielina prejudica a atividade muscular, porque reduz a velocidade dos 

impulsos nervosos que percorrem os axônios dos neurônios motores que acionam os músculos 
esqueléticos. 

 
08. a) A propagação dos impulsos nervosos ocorre no sentido de Y para X (dendrito – corpo celular – axônio). 

b) O impulso é transmitido de um neurônio para outro, na região da sinapse, por meio de 
mediadores químicos (ou neurotransmissores). 

 
09. Tecido nervoso - neurônio, pois esses têm prolongamentos chamados axônios onde são secretados 

os mediadores químicos nas sinapses, que permitem a comunicação entre as células. 
 
10. 

 


