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Exercícios de Tecido Muscular 
 
1. (UFV) Preocupados com a boa forma física, os freqüentadores de uma academia de ginástica 
discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Nessa discussão, as seguintes 
afirmativas foram feitas: 
I - O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo 
humano. 
II - O tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas. 
III - O tecido muscular estriado cardíaco, por ser de contração involuntária, não se altera com o 
uso de esteróides anabolizantes. 
 
Analisando as afirmativas, pode-se afirmar que: 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 
e) Apenas I e II estão corretas. 

 
 
2. (PISM-UFJF) O tradicional bife de carne de boi é constituído por: 

a) Tecido muscular liso, que se caracteriza por apresentar contrações involuntárias. 
b) Tecido muscular estriado fibroso, que se caracteriza por apresentar contração involuntária. 
c) Tecido muscular liso, que se caracteriza por apresentar contrações constantes e vigorosas. 
d) Tecido muscular estriado, caracterizado por apresentar contrações peristálticas reguladas 

pelo cálcio. 
      e)  Tecido muscular estriado esquelético, que se caracteriza por realizar contrações           

voluntárias. 
 
 
3. (PUC) Observe o esquema, que representa células do tecido muscular estriado cardíaco 
humano. 
 

 
 

Sobre esse assunto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) A contração dessa musculatura, em condições normais, depende de um sistema próprio 

gerador de impulsos. 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

 
b) As células musculares cardíacas apresentam, em seu citoplasma, actinas, miosinas e 

mioglobinas. 
c) As células musculares cardíacas podem realizar contração, mesmo sem estímulos do 

sistema nervoso central. 
d) As células musculares cardíacas apresentam intenso consumo de oxigênio que é recebido 

diretamente do sangue contido nos átrios e nos ventrículos. 

 
 

4. (UFC)A liberação dos íons cálcio e magnésio no processo de contratação de uma fibra 
muscular estriada esquelética envolve diversos componentes celulares, exceto o: 

a) Lisossomo.  
b) Retículo endoplasmático.  
c) Sarcoplasma.  
d) Sistema T.  
e) Retículo sarcoplasmático. 

 
 
5. (UFTM) Na final do campeonato de atletismo, João sagrou-se campeão na modalidade salto 
com vara, enquanto Pedro venceu na modalidade maratona. Para realizar o trabalho muscular 
requerido na final de cada uma dessas provas, a musculatura esquelética dos atletas precisou 
contar com certo aporte de energia. Basicamente, quatro diferentes processos poderiam fornecer 
a energia necessária para o trabalho muscular desses atletas durante as provas: 
I. reserva celular de ATP; 
II. reserva celular de fosfocreatina; 
III. reserva celular de glicogênio; 
IV. formação de ATP pela respiração aeróbica. 
 
Pode-se dizer que, do início ao final da prova, na musculatura esquelética de 

a) João e na musculatura esquelética de Pedro, a obtenção de energia deu-se pelo processo 
I, apenas. 

b) João e na musculatura esquelética de Pedro, a obtenção de energia deu-se pelo processo 
IV, apenas. 

c) João, a obtenção de energia deu-se predominantemente pelos processos I e II, enquanto 
na musculatura esquelética de Pedro, deu-se predominantemente pelo processo IV. 

d) Ambos os atletas, a obtenção de energia deu-se por todos os processos, predominando, 
em ambos os casos, o processo IV. 

e) Ambos os atletas, a obtenção de energia deu-se por todos os processos, predominando, 
no caso de João, o processo III e, no caso de Pedro, o processo IV. 

 
 
6. (UESPI) Os atletas olímpicos geralmente possuem grande massa muscular devido aos 
exercícios físicos constantes. Sobre a contração dos músculos esqueléticos, é correto afirmar 
que: 

a) Os filamentos de miosina deslizam sobre os de actina, diminuindo o comprimento do 
miômero. 

b) A fonte de energia imediata para contração muscular é proveniente do fosfato de creatina e 
do glicogênio. 
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c) Na ausência de íons Ca2+, a miosina separa-se da actina provocando o relaxamento da 

fibra muscular. 
d) A fadiga durante o exercício físico é resultado do consumo de oxigênio que ocorre na 

fermentação lática. 
e) A ausência de estímulo nervoso em pessoas com lesão da coluna espinal não provoca 

diminuição do tônus muscular. 
 
 
7. (UFU) Para que um velocista (atleta corredor de100 metros) e um maratonista (atleta que 
chega a correr10 km) tenham um bom desempenho em suas competições, é necessário que a 
fonte de energia para atividade muscular seja adequada. As células musculares esqueléticas do 
velocista e do maratonista utilizam como fonte de energia, respectivamente: 

a) Reserva de ATP e fosfocreatinina. 
b) Reserva de ATP e sistema aeróbio. 
c) Sistema aeróbio e fosfocreatinina. 
d) Sistema aeróbio e reserva de ATP. 

 
 
8. (FUVEST-2008) A tabela abaixo apresenta algumas características de dois tipos de fibras 
musculares do corpo humano. 
 

 
 

a) Em suas respectivas provas, um velocista corre 200m, com velocidade aproximada de 
36km/h, e um maratonista corre 42km, com velocidade aproximada de 18km/h. Que tipo de 
fibra muscular se espera encontrar, em maior abundância, nos músculos do corpo de cada 
um desses atletas? 

b) Em que tipo de fibra muscular deve ser observado o maior número de mitocôndrias? 
Justifique. 
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Gabarito 
1. B 
2. E 
3. D 
4. A 
5. C 
6. C 
7. B 
8.  
a) Nos músculos do velocista haverá maior abundância de fibras do tipo IIB; nos do maratonista, 
de fibras tipo I. 
b) O maior número de mitocôndrias deverá ser encontrado nas fibras do tipo I, já que estas obtêm 
a maior parte de sua energia por meio da respiração aeróbia — processo que depende de alta 
concentração de enzimas oxidativas.  
 


