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FRENTE C 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – GRANGEIRO 

 
Semana 33 – 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: [C] 
[A] Incorreta. Apesar de o cálcio promover o deslizamento dos miofilamentos, a miosina é um filamento 
grosso. 
[B] Incorreta. O gasto de energia ocorre tanto durante a contração quanto durante o relaxamento. No 
relaxamento, os íons de cálcio são bombeados para o interior do retículo sarcoplasmático, um tipo de 
retículo endoplasmático das células musculares, especializado no armazenamento de íons cálcio. 
[C] Correta. O cálcio atua na contração muscular (nos miócitos – células musculares); na coagulação 
sanguínea, atuando no processo de formação de filamentos de fibrina; e na transmissão de impulso 
nervoso, através da abertura de canais de cálcio, em associação ou não ao sódio, produzindo o potencial 
de ação. 
[D] Incorreta. O paratormônio é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. A diminuição de 
cálcio no sangue pode causar problemas graves de contração das células musculares esqueléticas, 
através de contrações intermitentes.  
[E] Incorreta. O Transporte de cálcio em miócitos (células musculares) envolve a sua passagem pelo 
retículo sarcoplasmático. Tonoplasto é uma membrana que delimita os vacúolos de células vegetais.   
 
Resposta da questão 3: [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 4: [C] 
A carne da coxa do peru é mais escura do que a carne do peito por ser constituída por miócitos ricos em 
mioglobina e mitocôndrias. Essas fibras musculares são predominantemente aeróbicas e apresentam 
contrações lentas, adequadas ao esforço moderado e prolongado.   
 
Resposta da questão 5: [E] 
A bainha de mielina é produzida por dois tipos de células gliais, os oligodendrócitos no sistema nervoso 
central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico; durante o desenvolvimento, essas células 
gliais especializadas envolvem os axônios, formando várias camadas de membranas, que promoverão 
isolamento elétrico e maior velocidade nos potenciais de ação.   
 
Resposta da questão 6: [A] 
Os astrócitos (3) protegem e nutrem os neurônios. As células de Schwann (2) formam o estrato 
mielínico que envolve o axônio de certos neurônios do sistema nervoso periférico. Os oligodendrócitos 
(2) formam a bainha de mielina que envolve os axônios de neurônios do sistema nervoso central. Os 
neurônios (1) geram, conduzem e transmitem impulsos nervosos 
 
Resposta da questão 7: [C] 
A correlação exata entre as células gliais, os desenhos e suas funções estão relacionados na alternativa 
[C]. 


