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Exercícios sobre bioquímica do exercício 

 

Exercícios 

 

1. A final da Copa do Mundo este ano foi disputada entre as seleções da Itália e da França. O placar do 

jogo manteve-se inalterado no período normal e na prorrogação, levando a decisão à disputa por 

pênaltis. No começo da segunda etapa do tempo extra, o atacante Henry, do time da França, sentiu o 

desgaste e mal podia caminhar devido às câimbras, sendo assim substituído por Wiltord. A linha 

tracejada nos gráficos representa a concentração normal de alguns metabólitos no sangue de atletas 

em repouso.  

Assinale a opção que contém o gráfico com as concentrações dessas moléculas no sangue de atletas, 

após serem submetidos a intenso esforço físico por um longo período de tempo 

a)  
c)  e)  

b)  d)  

 

 

 



 
 

 

 

2 

Biologia 
 

2. A ciência da fisiologia do exercício estuda as condiçõesque permitem melhorar o desempenho de um 

atleta, apartir das fontes energéticas disponíveis. A tabela a seguir mostra as contribuições das fontes 

aeróbia e anaeróbia para geração de energia total utilizada por participantes de competições de 

corrida, com duração variadae envolvimento máximo do trabalho dos atletas. 

 

Observe o esquema abaixo, que resume as principais etapas envolvidas no metabolismo energético 

muscular. 

 
Ao final da corrida de 400 m, a maior parte da energia totaldispendida por um recordista deverá 

originar-se da atividade metabólica ocorrida nas etapas de números: 

a) 1 e 3.  

b) 1 e 4.  

c) 2 e 4.  

d) 2 e 5. 
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3. Atletas recordistas em distintas modalidades de corridas desenvolvem, ao longo de seus percursos, 
velocidades diferenciadas, conforme ilustra o gráfico: 

 
Sabe-se que a atividade muscular depende, diretamente, da energia do ATP. Assim, pode-se assumir 
que a taxa de produção de ATP no músculo é bem maior em corridas curtas do que em maratonas, 
mas, não pode ser mantida elevada por longos períodos de tempo, fazendo a velocidade do corredor 
diminuir à medida que aumenta a distância percorrida. Considerando-se os processos de geração de 
ATP no músculo, conclui-se que os principais produtos finais do metabolismo energético nesse tecido 
em corridas curtas e em maratona são, respectivamente: 

a) Lactato; piruvato. 

b) Piruvato; lactato. 

c) CO2 e H2O; lactato. 

d) Lactato; CO2 e H2O. 

e) CO2 e H2O; piruvato. 

 

 

4. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi o responsável por acender a pira olímpica na 

cerimônia de abertura dos Jogos do Rio-2016.Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é 

correto afirmar que: 

a) é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta. 

b) apresenta baixa quantidade de mioglobina. 

c) contém predominância de fibras de contração lenta com alta irrigação sanguínea. 

d) contém predominância de fibras de contração rápida com grande quantidade de mitocôndrias. 

e) é constituído por células uninucleadas.. 
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5. Em 16 de agosto de 2009, no Mundial de Atletismo de Berlim, o corredor jamaicano Usain Bolt quebrou 
o recorde mundial dos 100 m rasos com o tempo de 9s58. Usain acha que pode baixar o próprio 
recorde para 9s40, embora pesquisadores acreditem que, nessa prova, o limite humano seria de 9s48. 
Além da composição das fibras musculares das pernas e dos glúteos, há a limitação imposta pelas 
fontes de energia para a contração desses músculos. 
Para que Usain Bolt atinja seus objetivos, o mais viável é que 

a) realize exercícios físicos que aumentem a taxa de divisões celulares no tecido muscular, de modo 

que, com novas e mais células, possa haver maior produção de miofibrilas e maior eficiência no 

processo de contração muscular. 

b) realize exercícios físicos que convertam as fibras musculares de suas pernas e glúteos em fibras 

do tipo vermelhas, ricas em mioglobina e mitocôndrias, conversão essa limitada pelas 

características genéticas do atleta. 

c) realize exercícios físicos que otimizem a obtenção de energia a partir de sistemas aeróbicos, uma 

vez que a reserva de ATP das células musculares é pouca e indisponível no início do processo de 

contração muscular. 

d) realize exercícios físicos que aumentem a proporção de fibras musculares com pouca mioglobina 

e mitocôndrias em relação às fibras com muita mioglobina e mitocôndrias, aumento esse limitado 

pelas características genéticas do atleta. 

e) realize exercícios físicos que aumentem a liberação de adrenalina, uma vez que esta age sobre o 

tecido adiposo aumentando o fornecimento de ácidos graxos para o sistema muscular, o que se 

constitui na principal fonte de ATP para esportes que exigem rápida resposta muscular. 

  
 
 

6. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, várias modali - dades esportivas foram acompanhadas por 
pesquisadores e fisiologistas, que analisaram o desempenho dos atletas e coletaram dados para 
estudos sobre o rendimento dos músculos, como os destacados na imagem. 

 

a) Cite o tipo de músculo que se destaca na imagem. Classifique essa musculatura quanto à forma 
de contração.  

b) A fosfocreatina e a mioglobina são substâncias encontradas nas células musculares. Explique a 
função da fosfocreatina e da mioglobina na contração muscular. 
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Gabarito 

 

1. C 
Como o atleta acabou de fazer exercício, a taxa de glicose não pode estar mais alta do que o normal.  

Como a quantidade de glicose no sangue é baixa, a insulina também deve estar baixa. Como o atleta 

sentiu caibras, a concentração de lactato era alta. Como a beta oxidação de ácido graxo é lenta, esse 

composto se acumula no organismo por conta da gliconeogênese. 

 
2. A 

A corrida de 400 metroa apresenta 70% da atividade anaeróbica, usando principalmente a via que, da 

glicose, resulta em lactato (1 e 3). 

 
3. D 

Para gerar energia de maneira rápida, utiliza-se a fermentação lática, que tem como produto final 2 ATP 

e lactato. Em corridas longas utiliza-se a respiração aeróbica, para gerar mais energia e não acumular 

lactato, gerando então aproximadamente 38 ATP, CO2 e água. 

 
4. C 

Os maratonistas apresentam maior concentração de fibras de contração lenta, também chamadas de 

fibras escuras, que realizam maior taxa de respiração celular, pela maior quantidade de mitocôndrias e 

mioglobinas. 

 
5. D 

Ao fazer exercícios, aumenta a quantidade de proteínas do músculo, porém não a quantidade de células. 

Um velocista usa mais fibras musculares claras (pouca mioglobina), pela rapidez na produção 

energética. 

 
6.  

a) O músculo representado é estriado esquelético, com uma contração rápida e voluntária. 

b) A fosfocreatina é uma forma de armazenar fosfato energético, com objetivo de regenerar 

rapidamente o ATP durante a atividade física. A mioglobina armazena oxigênio para disponibiliza-lo 

para o músculo durante a atividade aeróbica. 

 


