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SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
• O sistema músculo esquelético é composto por ossos e cartilagens  que 

estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto.

• O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos, que atuam na 
sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia da 
movimentação, produção de células sanguíneas e armazenamento de 
alguns sais minerais, tais como cálcio e fosforo.
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OS OSSOS
• Os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo: o 

tecido ósseo. Que possui uma matriz intracelular mineralizada.
• Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por células 

vivas:
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https://www.youtube.com/watch?v=Mr42bSA0Nto

• Os osteócitos são células situadas no 
interior das lacunas da matriz; 
os osteoblastos são células relacionadas 
à síntese da parte orgânica da matriz e 
estão localizados na sua periferia; 

• e os osteoclastos são células móveis, 
ocorrendo, portanto, em várias partes 
do tecido.
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Os ossos são classificados quanto ao seu formato 
e segundo a predominância de umas de suas 
dimensões (comprimento, largura ou espessura) 
sobre as outras duas. 

Nos ossos ainda não ossificados (adolescência) é 
possível visualizar um disco cartilaginoso ou 
cartilagem epifisária, entre epífise e diáfise, 
relacionadas com o crescimento ósseo.
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Ossos longos onde o comprimento é maior que a largura e espessura. 
São longos, espessos e tubulares. Os ossos longos apresentam duas 
extremidades, denominadas epífise e um corpo, chamado de diáfise. 
Este possui em seu interior um canal medular onde aloja a medula 
óssea.

Ossos curtos apresentam equivalência nas três dimensões. São curtos, 
largos, espessos e cubóides. Encontrados apenas nos carpos (mão) e 
tarsos (pé).
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MÚSCULOS
Os músculos estão envolvidos em 
todo e qualquer tipo de movimento 
que o organismo pode realizar. 
Metade do peso corporal provém 
deles. São órgãos que podem ser de 
três tipos: liso, estriado cardíaco e 
estriado esquelético.
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• O músculo liso é encontrado na parede de órgãos ocos, e apresenta contração 
involuntária. É o único tipo de músculo presente nos animais invertebrados.

• O músculo estriado cardíaco constitui o miocárdio (músculo do coração) e 
apresenta contração involuntária.

• O músculo estriado esquelético constitui a maior parte do nosso organismo. Os 
músculos dessa categoria são responsáveis pelas contrações e movimentos 
voluntários do corpo. Podem ter seu volume e tamanho aumentados com 
exercícios físicos. Esses músculos ligam-se aos ossos por meio de tendões. 
Quando um músculo se movimenta, ele se contrai e puxa o osso ao qual está 
ligado, mas para que ocorra o movimento, o outro músculo também precisa se 
contrair para o lado contrário.
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• O sistema esquelético é formado por um conjunto de ossos que 
podem ser de vários tipos (longos, chatos, curtos e irregulares). Além 
da sustentação do corpo, os ossos também produzem células do 
sangue e servem como reserva de cálcio. Ligados aos músculos por 
meio de tendões, realizam movimentos responsáveis pela locomoção.
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• Na união dos ossos existem cartilagens, que são responsáveis por não 
deixarem que ocorra atrito e eventual desgaste ósseo.

• Do esqueleto fazem parte também os ligamentos. Eles são 
encontrados nas articulações e se prendem firmemente nos tecidos 
ósseos.  Às vezes pode ocorrer ruptura desses ligamentos, em casos 
mais graves a intervenção cirúrgica pode ser necessária.
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QUESTÃO 1
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• Alternativa “B”. 

• O músculo estriado esquelético está associado aos ossos e sua 
contração só ocorre de maneira voluntária, ou seja, de acordo 
com a nossa vontade.
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QUESTÃO 2
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• Alternativa “C”. 

• Os músculos que garantem que um membro seja movido para 
fora da linha mediana do corpo são chamados de abdutores. 
Já aqueles que garantem que o membro seja trazido para a 
linha mediana são chamados de adutores.
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QUESTÃO 3
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• Alternativa “A”. 

• No estômago e nas paredes das artérias, é possível observar 
a presença de tecido muscular liso ou não estriado, um 
tecido de contração involuntária. Já no bíceps, observa-se a 
presença de tecido muscular estriado esquelético, um tecido 
de contração voluntária.
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QUESTÃO 4
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• Alternativa “B”.

• O tecido muscular ligado aos nossos ossos e que se 
desenvolve no treino da academia é o tecido estriado 
esquelético, um tecido de contração voluntária.
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QUESTÃO 5
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• Alternativa “D”. 

• O bíceps apresenta duas cabeças, e o tríceps apresenta três. 
A cabeça corresponde à origem, ou seja, à fixação proximal 
do músculo.
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QUESTÃO 6
(Udesc) Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos 
ossos que compõem os membros superiores (braços e antebraços).

a) Ulna, tíbia e fíbula.
b) Úmero, tíbia e fíbula.
c) Rádio, tíbia e ulna.
d) Úmero, rádio e ulna.
e) Clavícula, rádio e fíbula.
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• Alternativa “D”.
 
• Observe abaixo o 

esquema representando 
os ossos que compõem o 
braço e antebraço.
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QUESTÃO 7
(PUC- Campinas-SP) Considere os seguintes músculos:

I. lisos, responsáveis pelo peristaltismo;

II. estriados, responsáveis pelos movimentos do esqueleto;

III. cardíaco, responsável pelos movimentos de sístole e diástole.

Precisam estar dispostos em pares antagônicos para serem eficientes em sua função

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e III, somente.

d) II e III, somente.

e) I, II e III.
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• Alternativa “B”. 

• Os músculos estriados atuam em movimentos antagônicos, 
sendo que um exemplo clássico ocorre entre o bíceps e o 
tríceps. Enquanto o bíceps está contraído, o tríceps está 
distendido. Esse antagonismo faz com que o antebraço seja 
puxado.
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QUESTÃO 8
Denominamos de articulações os locais onde dois ossos encontram-se. As 
articulações podem ser móveis ou não, sendo que, no primeiro caso, elas 
permitem o movimento dos ossos. Esse movimento ocorre suavemente 
sem que ocorra o desgaste dos ossos graças à presença de:

a) tecido muscular nas suas extremidades.
b) tecido nervoso nas suas extremidades.
c) tecido epitelial nas suas extremidades.
d) tecido cartilaginoso nas suas extremidades.
e) tecido adiposo nas suas extremidades.
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• Alternativa “D”.

•  A presença de cartilagens e alguns líquidos nas articulações 
permite um deslizamento com pouco atrito entre os ossos, 
evitando assim o desgaste entre eles.
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QUESTÃO 9
Sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os 
movimentos do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marque a 
alternativa incorreta.
a) Exercícios físicos estão relacionados com o aumento da massa muscular.
b) Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos pelos tendões.
c) De maneira geral, os músculos esqueléticos realizam movimentos 
antagônicos.
d) O músculo esquelético apresenta contração involuntária.
e) O músculo esquelético é constituído principalmente pelo miócito. 

31



• Alternativa “D”.

•  O músculo estriado esquelético possui contração voluntária, 
ou seja, somos nós que controlamos esse movimento. Os 
músculos lisos e cardíaco, por sua vez, apresentam contração 
involuntária.
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QUESTÃO 10
Uma pessoa adulta possui 206 ossos que, em conjunto, formam o esqueleto. 
Esses ossos podem ser classificados, de acordo com seu formato, em longos, 
curtos, laminares, irregulares e sesamoides.
Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um osso longo, um 
laminar e um irregular, respectivamente.
a) Fíbula, ossos do crânio e vértebras.
b) Ossos do carpo, escápula e úmero.
c) Patela, úmero e ossos do crânio.
d) Rádio, vértebras e escápula.
e) Ossos do crânio, ossos do carpo e vértebras.
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• Alternativa “A”. 

• Os ossos longos podem ser definidos como aqueles que 
apresentam um comprimento maior que a largura. Já os 
laminares são aqueles que possuem pouca espessura. Os ossos 
irregulares, por sua vez, são aqueles que não apresentam 
forma definida.
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