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01. O tecido muscular cardíaco possui fi bras estriadas que apresentam contrações involuntárias, fortes, rápidas, rítmicas e aeróbicas, isto 
é, com consumo de oxigênio.

 Resposta: D

02. 
A) Verdadeiro. As células musculares são chamadas de fi bras musculares (ou miócitos) e seus constituintes recebem denominações 

especiais. O seu citoplasma recebe o nome de sarcoplasma, o retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplasmático e a 
membrana plasmática é o sarcolema.   

B) Falso. Quando se move contrai-se um tipo de músculo que se prende aos nossos ossos: músculo estriado esquelético – formado 
por longas células cilíndricas e plurinucleadas.

C) Falso. As miofi brilas, componentes dos miócitos estriados, são formadas pelas proteínas actina e miosina.
D) Falso. O tecido muscular estriado cardíaco possui células curtas, ramifi cadas, mono ou binucleadas, anastomosadas, que se contraem 

involuntariamente, de maneira ritmada, de acordo com a atividade física exigida.

 Resposta: A

03. Cada fi bra muscular estriada esquelética é revestida pelo envoltório denominado endomísio, película de tecido conjuntivo rico em 
fi bras reticulares, capilares sanguíneos, linfáticos e nervos. Os músculos de cor avermelhada são ricos em mioglobina, uma proteína 
capaz de armazenar o oxigênio nas fi bras musculares.

 Resposta: V – V – F – F – V

04. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo pouco vascularizado. O músculo esquelético é formado por fi bras musculares 
multinucleares e estriadas.

 Resposta: B

05. São fatores que podem aumentar a capacidade aeróbica dos miócitos esqueléticos: aumento na quantidade de glicogênio armazenado, 
aumento da vascularização sanguínea, maior número de mitocôndrias, maior quantidade de mioglobina nos miócitos, além de condições 
genéticas, sexo, idade e tipo de exercício físico.

 Resposta: A

06. A contração muscular ocorre quando os fi lamentos da proteína actina deslizam sobre os fi lamentos proteicos de miosina. O processo 
consome ATP e ocorre na presença de íons de cálcio. As fi bras musculares estriadas esqueléticas brancas são pobres em mitocôndrias 
e mioglobina. A atividade muscular estriada esquelética excessiva provoca acúmulo de ácido láctico na fi bra.

 Resposta: C

07.
A) Maratonistas: C, possuem maior quantidade de fi bras tipo I, que garante elevada resistência em longos percursos.
 Velocistas: A, possuem maior quantidade de fi bras tipo II, essas garantem contrações rápidas e anaeróbias. Um exemplo pode ser 

uma corrida de curto percurso. 
B) Acúmulo de ácido láctico na musculatura. A defi ciência de oxigenação pode levar à fermentação láctica.

08.
A) Arteriosclerose é um processo degenerativo que resulta no endurecimento e espessamento da parede das artérias.
B) A pressão arterial normal, em humanos jovens, situa-se na faixa de: máxima 120 mm Hg e mínima�80 mm Hg. A frequência cardíaca, 

em repouso, normalmente, situa-se em torno de 70 a 75 batimentos por minuto.
C) As artérias são vasos sanguíneos que apresentam a parede mais espessa por apresentarem maior quantidade de fi bras musculares 

lisas na túnica média. As veias possuem a parede mais fi na porque apresentam menor quantidade de fi bras musculares lisas na 
túnica média. As veias possuem válvulas em seu interior com a fi nalidade de evitar o refl uxo de sangue para os órgãos.

09. A maior interação entre a miosina e actina ocorre entre os segmentos B e C, pois representa o que garante uma maior força desenvolvida.

 Resposta: C

10. O bolo alimentar deglutido é impulsionado por “ondas” de contração promovida pelo tecido muscular liso da parede do trato digestório, 
sendo responsável pelo deslocamento dos alimentos desde a boca até o ânus. A absorção de água e nutrientes é feita pelo tecido 
epitelial simples prismático do intestino delgado.

 Resposta: C
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