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01. 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: C

02. 
A) I – artéria; II – capilar e III – veia.

B) As artérias (I) possuem a parede mais espessa (túnica média) para suportar e manter a pressão arterial determinada pela sístole do 

ventrículo esquerdo do coração. Os capilares (II) são formados por uma única camada de epitélio simples pavimentoso (endotélio) 

para permitir as trocas entre o sangue e os tecidos do corpo. As veias (III) apresentam a parede mais delgada (túnica média) do que 

as artérias, pois transportam sangue com baixa pressão, mas possuem válvulas que auxiliam no retorno venoso. 

03. O sarcômero é a unidade contrátil de um músculo esquelético. Cada sarcômero é feito de filamentos sobrepostos de actina e de 

miosina. A contração muscular ocorre quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Com a contração 

dos músculos, os sarcômeros encurtam. A contração de uma fibra esquelética é desencadeada pela terminação nervosa presente em 

cada fibra muscular. O estímulo nervoso propaga-se para o interior da fibra muscular estriada através dos tubos T e atinge o retículo 

sarcoplasmático, provocando a liberação de íons Ca2+ armazenados no interior de suas bolsas. Os íons Ca2+ espalham-se pelo sarcoplasma 

(citosol das células do tecido muscular) e entram em contato direto com as miofibrilas, provocando sua contração. Na presença de 

íons Ca2+, moléculas de ATP, geradas pelas mitocôndrias, reagem com as “cabeças” das moléculas de miosina, transferindo-lhes sua 

energia. Com isso, as extremidades dilatadas de miosina ligam-se às moléculas de actina adjacentes e dobram-se com força e rapidez, 

deslocando os filamentos de actina em direção ao centro do miômero. O sarcolema é o nome que se dá à membrana plasmática das 

células musculares.

 Resposta: D

04. Durante o processo de contração muscular, as cisternas do retículo sarcoplasmático liberam íons Ca2+, que liberam os sítios de ligação 

das moléculas de miosina com os filamentos de actina. As “cabeças” dos filamentos de miosina tracionam as moléculas de actina, 

causando o encurtamento dos miômeros (sarcômeros) das miofibrilas dos músculos estriados.

 Resposta: B

05.
A) Observe a figura a seguir.

 

  

B) Os miofilamentos de actina e miosina deslizam uns sobre os outros, de maneira que os filamentos de actina se aproximam diminuindo 
a faixa H, a banda A (miosina) não se altera, enquanto a banda I (actina) diminui.
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