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Sistema Locomotor  8° ANO – BIOLOGIA – FERESIN  

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. Relacione os tipos de células do tecido ósseo com suas respectivas funções, numerando a Coluna II 

de acordo com a Coluna I. 
Coluna I 
1. Osteócitos. 
2. Osteoblastos. 
3. Osteoclastos. 
 
Coluna II 
(     ) Produção da região orgânica da matriz óssea. 
(     ) Reabsorção óssea e destruição de uma área lesada. 
(     ) Manutenção da matriz óssea. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
 
a) 3, 1, 2.    
b) 2, 3, 1.    
c) 1, 2, 3.    
d) 1, 3, 2.    

 
02. Sobre o sistema esquelético, é correto afirmar que: 

a) Devido ao fato de os ossos serem muito compactos, o sistema esquelético não possui 
vascularização. 

b) A matriz óssea é composta de sais minerais e proteínas. Os sais minerais são responsáveis por 
conferir flexibilidade aos ossos e sua falta os torna quebradiços. 

c) A medula óssea vermelha, encontrada na parte externa de ossos longos, origina células do 
sangue e outros tipos celulares. 

d) Nas cavidades de alguns ossos pode ser encontrada a medula óssea amarela, que tem por 
função o armazenamento de certos tipos de gordura. 

e) Os miócitos são células presentes nas articulações entre os ossos, sendo responsáveis pela sua 
movimentação. 

 
03. Analise as características a seguir e associe-as ao sistema esquelético ou ao sistema muscular. 

a) Apresenta estruturas rígidas formadas por tecido ósseo. 
b) Formado pelo tecido muscular. 
c) Responsável pela contração e pelo relaxamento do coração. 
d) Tem estruturas que apresentam matriz extracelular mineralizada. 
e) Apresenta fibras proteicas (actina e miosina) responsáveis pela contração. 
f) Suas funções são de sustentação, apoio para os músculos e proteção para certos órgãos. 

 
04. Complete as lacunas com as palavras presentes no quadro a seguir. 

 
 

a) O músculo estriado ___________ é responsável pelos batimentos do coração. Sua contração é 
rápida e ______________. 

b) Os músculos ______________ têm contração _____________. São responsáveis pela 
movimentação dos órgãos internos, como os movimentos peristálticos do sistema digestório.  

c) A movimentação do corpo é mediada pelos músculos estriados _____________. Eles estão 
ligados aos ____________ por feixes de tecido conjuntivo fibroso, denominados como 
____________. Sua contração é rápida e _____________. 
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05. A respeito do tecido cartilaginoso, é correto afirmar que:  
a) apresenta vasos sanguíneos para sua oxigenação.    
b) possui fibras proteicas como actina e miosina.    
c) pode fazer parte das articulações.    
d) pode promover a contração dos órgãos internos.    
e) se origina a partir do tecido ósseo.    

 
06. Imagine que você é um(a) médico(a) ortopedista que recebeu em seu consultório dois pacientes 

com lesões cujas radiografias apresentaram os seguintes resultados: 

 
 
Mediante a análise dos exames, você concluiu que: 
a) O paciente 1 está com uma fratura e o paciente 2 está com uma luxação, e que ambos precisam 

imobilizar o local da lesão. 
b) O paciente 1 está com uma fratura e o paciente 2 está com uma luxação, mas que nenhum dos 

dois requer cuidados especiais. 
c) O paciente 1 está com uma luxação e o paciente 2 está com uma fratura, e que ambos precisam 

imobilizar o local da lesão. 
d) O paciente 1 está com uma distensão muscular, necessitando de repouso absoluto, e o paciente 

2 está com uma fratura, necessitando do implante de uma prótese. 
e) O paciente 1 está com um estiramento, necessitando imobilizar o local da lesão, e o paciente 2 

está com tendinite, necessitando do auxílio de uma faixa imobilizadora. 
 
07. As fibras musculares estriadas apresentam proteínas arranjadas em miofilamentos compostos de 

actina, miosina e outras proteínas, formando o sarcômero, unidade de contração muscular. Sobre 
esse arranjo molecular e seu funcionamento na contração, analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
a) Os miofilamentos de actina encurtam-se durante a contração muscular, reduzindo o 

comprimento do sarcômero e, com isso, da fibra muscular. 
b) Os miofilamentos de miosina encurtam-se durante a contração muscular, reduzindo o 

comprimento do sarcômero e, com isso, da fibra muscular. 
c) Durante a contração de uma fibra muscular esquelética, tanto os filamentos de actina quanto os 

filamentos de miosina têm o seu comprimento diminuído. 
d) Durante a contração de uma fibra muscular esquelética, nem os filamentos de actina nem os 

filamentos de miosina têm o seu comprimento diminuído, elas apenas se sobrepõem umas às 
outras. 

e) Durante a contração de uma fibra muscular esquelética, o sarcômero não tem o seu 
comprimento alterado. 


