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01. Os dendritos são prolongamentos dos neurônios capazes de captar e conduzir impulsos em direção ao corpo celular. Os axônios são 
prolongamentos que levam os impulsos para longe do corpo celular. Dessa forma, tais estruturas são mais diferenciadas pela função 
que pelo comprimento.

Resposta: C

02. A esclerose múltipla apresenta um fator genético e ambiental, que, no caso, são microrganismos.

Resposta: D

03. Cada fibra muscular estriada esquelética é revestida pelo envoltório denominado endomísio, película de tecido conjuntivo rico em 
fibras reticulares. Os músculos de cor avermelhada são ricos em mioglobina, uma proteína capaz de armazenar o oxigênio nas fibras 
musculares.

Resposta: 19

04. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo avascularizado. O músculo esquelético é formado por fibras musculares 
multinucleares e estriadas.

Resposta: B

05. Resposta: 02 + 32 = 34

01. Falsa: A energia muscular necessária para o movimento é gerada nos músculos da perna que são do tipo estriado esquelético 
com contração rápida, descontínua e forte.

02. Verdadeira: O ATP é a fonte primária de energia para todas as reações metabólicas de um organismo.
04. Falsa: Philaenus spumaris é um artrópode pertencente ao grupo dos insetos.
08. Falsa: As organelas envolvidas na produção de energia nas células são as mitocôndrias. Os lisossomos são organelas responsáveis 

pela digestão intracelular.
16. Falsa: Outros insetos também se utilizam dos saltos, que se mostram extremamente eficientes como estratégia de defesa contra 

possíveis predadores. Além disso, nem todos os insetos possuem asas e podem voar. Pulgas, por exemplo, são ápteras e usam 
essa mesma estratégia de defesa

32. Verdadeira: Os músculos são constituídos por tecido muscular que apresenta células altamente contráteis. A contração ocorre 
quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, diminuindo o comprimento do miômero.

06. 
01. Falsa. Durante o período de repouso, a concentração de sódio é maior no meio extracelular; com o potássio, ocorre o inverso.
02. Falsa. Não existem bombas de água na membrana plasmática dos neurônios. Em meio hipotônico, a célula nervosa ganha água 

por osmose e sofre ruptura.
04. Falsa. O influxo de sódio para o interior do neurônio, durante a passagem do impulso nervoso, ocorre por difusão facilitada.
08. Falsa. O impulso nervoso ocorre no sentido dendritos (1), corpo celular (2) e axônio (3).
16. Falsa. A passagem de água através da membrana plasmática, por osmose, é um transporte passivo que não consome energia.
32. Verdadeira. A superfície externa é positiva e a interna é negativa é na membrana plasmática de um neurônio em repouso.

Resposta: 32

07. A afirmativa 04 é a única errada, pois as fibras do tecido conjuntivo são de natureza proteica, não mineral.

Resposta: 27

08. A ordem de propagação do impulso nervoso pelo neurônio é: dendrito → corpo celular → axônio.

Resposta: D

09. Os canais de sódio abrem-se, imediatamente, após o estímulo, permitindo a entrada de cargas positivas (Na+) na célula e a despolarização 
da membrana, e fecham-se em seguida. Os canais de potássio abrem-se mais lentamente do que os canais de sódio, permitindo a 
saída de cargas positivas (K+) do citosol da célula e a repolarização da membrana, e fecham-se em seguida.

10. (1) Micróglias (2) Oligodendrócitos (3) Oligodendrócitos especiais ou células de Schwann. 

Obs.: as funções dessas células encontram-se descritas no próprio texto.

Resposta: C
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