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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. O impulso nervoso que percorre a cadeia de neurônios é unidirecional nas células e em suas terminações. O trajeto segue a sequência: 
dendritos, corpo celular, axônio e sinapse, local onde o sinal é propagado pela liberação de neurotransmissores. 

 Resposta: A

03. • As sinapses neuro-neuronais estão presentes também no SNP;
• A comunicação química passa de 1 para 2 através de neurotransmissores presentes em 3;
• Os neurotransmissores também podem ser produzidos pela medula da suprarrenal, como a exemplo da adrenalina;
• Nas sinapses químicas não há contato entre o axônio e o dendrito.

 Resposta: C

04. Verdadeira.
Verdadeira.
Falsa. As células do tecido representado em III (tecido ósseo) não produzem pigmento, tal processo ocorre em certas células da epiderme.
Falsa. A célula representada em IV (neurônio) não apresenta capacidade de multiplicação. 

 Resposta: V – V – F – F

05. 
A) Falsa. Se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de íons Na+ e K+, dentro e fora da membrana, 

são alteradas, entrando muito sódio e saindo muito potássio da célula.  
B) Verdadeira. Devido à diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está polarizado.   
C) Falsa. A ocorrência do impulso nervoso depende de estímulos de natureza química.   
D) Falsa. A quantidade de íons K+ é maior na parte interna do neurônio devido à ação da bomba de sódio e potássio.  
E) Falsa. As concentrações dos íons Na+ e K+ se fazem com gasto de energia, sendo exemplo de transporte ativo.   

 Resposta: B
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