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BEM VINDO! 
 

 

Caro estudante, 

 

Vamos voltar aos estudos? 

Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, 

lugares, histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso.  
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                 APRESENTAÇÃO 
 

Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma 

presencial aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a 

necessidade de trabalhar, ou porque parou de estudar há algum tempo, ou por tantos 

outros porquês. 

A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo 

para a retomada dos estudos.  

Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma alternativa para garantir 

o direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, tendo, 

assim, a opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar sobre as 

experiências de vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado 

material específico para os essa modalidade de ensino.  

Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos 

propostos para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu 

conhecimento. 

Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta 

os Cadernos do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial.  

Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida.  

 

Bons estudos! 

 

                                                   Secretaria Municipal de Educação 
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COMO SE APRENDE A ESTUDAR? 
 

 

 

 

Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, requer disciplina e  

dedicação. Portanto fique atento as dicas que com certeza irão potencializar a qualidade 

da sua aprendizagem e conhecimento. 

 

 Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para 

focalizar sua atenção; 

 Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

  Organize seus materiais; 

  Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

 Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos 

para estimular sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua 

criatividade, faça notas visuais e esquemas com os pontos principais de cada 

conteúdo estudado; 

  Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo 

para ampliar sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento.  

 

Estudar tem muito a ver com sua vida. Pare de pensar nos estudos como algo separado, 

estabeleça relações quanto mais conexões  dos assuntos estudados com sua vida maior 

será a qualidade da sua aprendizagem.  
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Bem-vindo ao Módulo de Ciências da Natureza 

 

Caro estudante, 

 

 
 

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da diversidade e 

dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo material – com os seus 

recursos naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no 

Sistema Solar e no Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas várias 

esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras, possibilitam a 

compreensão, explicação e intervenção no mundo em que vivemos. (BNCC- Base 

Nacional Comum Curricular) 

 

E aí você está pronto para mergulhar nesses conhecimentos? 
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UNIDADE 1 
 

A CÉLULA  
 

 

 

 

A célula é a unidade básica dos seres vivos, com exceção dos Vírus. Há seres vivos 

constituídos de uma só célula; são unicelulares. É o caso dos seres vivos pertencentes 

aos reinos monera e protistas. As plantas e os animais são constituídos de várias células, 

são pluricelulares.  

 

O homem tem seu corpo constituído por um número incalculável e células, todas com 

organização semelhante, porém diferenciadas. São cerca de 200 tipos diferentes de 

células, que se encontram associadas no organismo constituindo tecidos.  

 

Teoria Celular  

 

A ideia de que a célula é a unidade básica da vida é conhecida como teoria celular. Essa 

ideia desenvolveu-se, aos poucos, por meio de observações microscópicas da estrutura 

de muitas plantas e muitos animais e, finalmente, foi aceita a presença de células como 

uma característica estrutural comum aos seres vivos, em geral.  

 

A teoria celular foi formulada por dois cientistas alemãos, Jacob Mathias Schleiden 

(1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882), nos anos de 1838 e 1839. Ela estabelece 

que a célula é a unidade básica da vida, que todas as plantas e todos os animais são 

constituídos por células e que todas as células surgem a partir de outras células.  

 

Célula: unidade funcional  

 

Cada célula é uma unidade vida. Quer viva independentemente como monera ou 

protista, quer incluída num tecido, a célula desempenha muitas funções metabólicas que 

vão garantir a sobrevivência. Cada célula utiliza material nutritivo para produção de 

energia, crescimento e reprodução.  

 

Os seres vivos realizam as funções vitais porque as suas células possuem as prioridades 

da vida. 

 

Estrutura da Célula  

 

Todas as células possuem partes semelhantes que contribuem para o funcionamento da 

célula no seu todo. 

 

A célula pode ser descrita como uma unidade envolvida por uma membrana e 

constituída por citoplasma e núcleo. Tanto o núcleo como o citoplasma é formado por 

partes menores que só se conseguem distinguir claramente com auxílio do microscópio 

eletrônico.  

A membrana celular controla a entrada de substância na célula e a saída de substâncias 

da célula.  
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O citoplasma é a maior porção da célula, compreendida entre a membrana e o núcleo. 

Seu componente mais abundante é a água. Nele encontram-se corpúsculos, que são os 

“pequenos órgãos”, por isso denominados organelas. Entre elas destacam-se:  

 

 Retículo endoplasmático – um sistema de canais e tubos por onde circulam 

matérias e ocorrem reações químicas importantes; 

 Mitocôndrias – conhecidas como as “centrais energéticas” das células, porque 
participam dos processos que fornecem energia para a célula; para tanto, as 

mitocôndrias consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono; 

 Ribossomos – associados, em grande parte. As membranas do retículo 
endoplasmático e envolvido na síntese de proteínas;  

 Sistema de Golgi – que armazena temporariamente e transporta materiais 
sintetizados por outros constituintes da célula; 

 Lisossomos – organelas típicas das células animais, encarregadas da digestão 

celular; 

 Centríolos – que na maioria das células animais, têm função relacionada com 
certos movimentos intracelulares.  

 

Núcleo funciona como centro de controle da célula, nele encontram-se os cromossomos, 

que representam o material genético do indivíduo. 

 

Diferenças entre célula animal e célula vegetal  

 

A parede celular é um reforço externo constituído de celulose, um tipo de carboidrato 

ou açúcar. Os cloroplastos são organelas ricas em clorofila, pigmento verde que permite 

à planta aproveitar parte da energia solar para realizar a fotossíntese. 

Outra organela importante é o vacúolo, que acumula água e substâncias diversas.  

Esquema de uma célula animal e uma célula vegetal. 

 

Representação da célula animal e da célula vegetal 
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Principais diferenças 

 

1. Estrutura e forma 

A célula animal e vegetal apresenta formato diferenciado. A célula animal possui 

formato irregular, enquanto a célula vegetal apresenta uma forma fixa. 

As células animais podem apresentam cílios e flagelos, o que não ocorre na célula 

vegetal. 

Podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal, que ocupa grande parte do seu 

citoplasma. Isso se deve a função da célula de armazenar seiva e realizar o controle da 

entrada e saída de água. 

O epitélio que reveste internamente os órgãos ocos forma, juntamente com um tecido 

conjuntivo é chamado mucosa. Assim, temos as mucosas bucal, nasal, gástrica (do 

estômago), intestinal etc.  

 

O tecido epitelial que recobre certos órgãos externamente forma outro tipo de 

membrana, denominada serosa. Assim, temos as pleuras, serosas que envolvem os 

pulmões; o pericárdio, serosa que envolve o miocárdio (músculo do coração); peritônio, 

serosa que envolve o intestino etc.  

 

O tecido epitelial pode se diferenciar em tecido glandular quando suas células secretam 

substancias. As glândulas salivares, as glândulas lacrimais são exemplos de órgãos 

formados de tecido epitelial cuja função não é revestir, mas secretar substâncias, como 

também as glândulas sudoríparas.  

 

As glândulas podem ser de secreção externa ou exócrinas quando seu produtos saem, do 

/corpo ou caem no tubo digestivo, e de secreção interna ou endócrinas, quando seus 

produtos são lançados na circulação sanguínea e vão atuar em órgãos do corpo. 
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Tecido Conjuntivo – é o mais abundante no organismo. Suas células encontram-se 

separadas umas das outras por material intercelular sintetizado por elas.  

Por haver diferentes células e materiais, são vários os tipos de tecido conjuntivo: ósseo, 

cartilaginoso, sanguíneo, adiposo, conjuntivo propriamente dito. 

 

Tecido Ósseo e Cartilaginoso – têm função de sustentação. No tecido ósseo, o material 

intercelular é sólido, impregnado de carbonato e fosfato de cálcio e uma parte orgânica 

constituída de uma proteína, denominada osseina. Esse tecido é atravessado por canais, 

por onde passam vasos sanguíneos, que levam alimento às células. O tecido 

cartilaginoso é resistente, porém flexível.   

 

Tecido Sanguíneo – é o próprio sangue, que é formado por uma parte líquida, 

denominada plasma, e por células sanguíneas em suspensão no plasma. Sua principal 

função é transportar oxigênio e alimento para as células e defender o organismo contra a 

ação de micróbios. 

 

 

Tecido adiposo – é o tipo especial de conjuntivo formado de células que armazenam 

gordura; é o maior deposito de energia do corpo. Ele se distribui por todo o corpo e seu 

acúmulo em certos locais, como parede do abdome e nádegas, depende do sexo e da 

idade. Forma o panículo adiposo, camada de gordura situada sob a pele que, além da 

função energética, exerce proteção contra o frio.  

 

Tecido conjuntivo propriamente dito – encontra-se distribuído por todo o corpo.  
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Tecido muscular – é responsável pelos movimentos do corpo. É constituído por células 

alongadas, denominadas fibras, e capazes de contratação. Forma os músculos. 

 

No corpo humano existem três tipos de músculos, com características próprias: músculo 

estriado esquelético, músculo liso, músculo estriado cardíaco. 

 

 

Músculo estriado esquelético – é formado por feixes de células 

cilíndricas muito longas e com vários núcleos e estriações 

transversais. Tem contratação rápida e sujeita ao controle 

voluntário. Exemplos: todos os músculos presos aos ossos. 

 

 

 

 

 

 

Músculo liso – é formado por aglomerados de células fusiformes, 

unicelulares e sem estriações transversais. Tem contratação lenta e 

não está sujeito ao controle voluntário. Exemplos: as camadas 

musculares dos órgãos internos, como o estômago e os intestinos. 

 

 

 

 

 

 

Músculo estriado cardíaco – localizado nas paredes do coração, é formado 

por células alongadas, também com estriações transversais, ramificadas e 

unidas umas às outras. Tem contratação involuntária e rítmica. 

 

 

 

 

Tecido nervoso – distribui-se pelo organismo, interligando-se e formando uma rede de 

comunicações, que constitui o sistema nervoso. Seus principais componentes são os 

neurônios. 
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Os neurônios ou células nervosas são formados por um corpo celular, que contém o 

núcleo e do qual partem prolongamento de dois tipos: dendritos e axônio. Os dendritos 

são especializados na função de receber os estímulos do meio ambiente; o axônio, 

prolongamento único, é especializado na condução de impulsos que transmitem 

informações do neurônio a outras células. 

 

Para conduzir os impulsos nervosos, o axônio de um neurônio comunica-se com os 

dendritos de um neurônio. As conexões entre um neurônio e outro são denominados 

sinapses. 

 

Nas sinapses, o estímulo nervoso é transmitido de um neurônio a outro graças a 

liberação local de certas substâncias denominadas mediadores químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As sinapses funcionam como uma válvula, permitindo a transmissão do impulso 

nervoso num sentido apenas. 

 

 

 

 

 

TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

 

1. As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo 

encontradas apenas nos vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são 

formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as 

células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de: 

 

(a) células eucarióticas. 

(b) células vegetais. 

(c) células procarióticas. 

(d) células autotróficas. 

(e) células heterotróficas. 
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2. As células são formadas tanto por substâncias orgânicas como inorgânicas. A 

membrana plasmática, por exemplo, é constituída principalmente por fosfolipídios e 

proteínas, sendo chamada de membrana lipoproteica. A constituição da membrana 

permite que ela selecione o que entra e o que sai da célula, uma característica 

denominada: 

 

(a) permeabilidade absoluta. 

(b) permeabilidade seletiva. 

(c) impermeabilidade. 

(d) permeabilidade de fluxo. 

(e) hiperrmeabilidade. 

 

3. Em algumas células encontramos organelas denominadas plastos, que dentre algumas 

de suas funções relacionam-se com a produção de aminoácidos e ácidos graxos. Essas 

organelas são encontradas em: 

 

(a) células animais. 

(b) células vegetais. 

(c) todas as células eucarióticas. 

(d) todas as células procarióticas. 

(e) todas as células bacterianas. 

 

4. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De 

acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser 

vivo? 

(a) Homem. 

(b) Musgos. 

(c) HIV. 

(d) Levedura. 

(e) Vermes 

5. Podemos classificar os tecidos humanos em quatro tipos principais. Analise as 

alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o tipo de tecido 

caracterizado por apresentar células bastante unidas umas às outras e com pouco 

material intercelular: 

 

(a) Tecido epitelial. 

(b) Tecido conjuntivo. 

(c) Tecido muscular. 

(d) Tecido sanguíneo. 

(e) Tecido nervoso. 
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6. Marque a alternativa incorreta a respeito do tecido conjuntivo: 

 

(a) O tecido conjuntivo apresenta uma grande quantidade de substância intercelular e 

uma vasta variedade de células. 

(b) O tecido conjuntivo apresenta diversas funções que estão relacionadas, por exemplo, 

à reserva de gordura no corpo. 

(c) O tecido cartilaginoso é um exemplo de tecido conjuntivo. 

(d) O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser um fluido 

viscoso. 

(e) O tecido conjuntivo pode formar glândulas. 

 

7. O tecido muscular caracteriza-se por apresentar a capacidade de contração. Essa 

contração pode ser voluntária ou ocorrer sem nosso controle, ou seja, de maneira 

involuntária. Qual tipo de tecido muscular apresenta contração voluntária? 

 

(a) Tecido muscular estriado esquelético. 

(b) Tecido muscular estriado cardíaco. 

(c) Tecido muscular não estriado. 

(d) Tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado. 

(e) Tecido muscular não estriado e tecido muscular estriado esquelético. 

 

8. Existem diferentes glândulas no organismo. Algumas são responsáveis por lançar 

secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, e outras lançam 

secreção diretamente no sangue, como é o caso da tireoide. Apesar das diferenças, todas 
são formadas a partir de tecido: 

 

(a) conjuntivo. 

(b) cartilaginoso. 

(c) sanguíneo. 

(d) epitelial. 

(e) muscular. 

 

9. O tecido conjuntivo é classificado em vários subtipos, mas todos apresentam 

diferentes tipos celulares e muita substância intercelular. Entre os tecidos a seguir, qual 

não é um exemplo de tecido conjuntivo. 

 

(a) Tecido adiposo. 

(b) Tecido cartilaginoso. 

(c) Tecido ósseo. 

(d) Tecido estriado esquelético. 

(e) Tecido sanguíneo 

 

10. Existem vários tipos de tecidos no corpo humano, cada um com uma função 

específica. Um tecido em especial destaca-se por sua capacidade de captar os estímulos 

do meio e emitir respostas. Estamos falando do: 
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(a) Tecido adiposo. 

(b) Tecido muscular. 

(c) Tecido ósseo. 

(d) Tecido estriado esquelético. 

(e) Tecido nervoso. 

 

 

 

UNIDADE 2           

SISTEMA REPRODUTOR 
 

 

O contrário dos demais sistemas do corpo humano, o sistema reprodutor apresenta 

acentuadas diferenças entre homem e mulher. 

 

Sistema reprodutor do homem 

 

A participação do homem na função de reprodução consiste na produção e emissão de 

gametas (células sexuais) masculinos móveis, os espermatozoides. 

A produção de espermatozoides, ou espermatogênese, é garantida pelos testículos. Cada 

testículo possui numerosos tubos seminíferos com diâmetro de 140 a 3000 mm e 

comprimento de 30 a 60 mm. 

 

Na parede dos tubos semíferos ocorrem divisões celulares e as células resultantes se 

diferenciam em espermatozoides imóveis. Dos tubos seminíferos, os espermatozoides 

são encaminhados para o epídimo, onde atingem a fase de maturação e ganham 

motilidade.  

 

A testosterona, hormônio sexual masculino, é secretada por células que ficam entre os 

tubos seminíferos, conhecidas como célula de Leydig. 

As glândulas anexas do sistema reprodutor (vesículas seminais e próstata) elaboram o 

líquido seminal que constituem com o espermatozoide, o esperma. Este é dirigido para a 

uretra, através da qual se faz a ejaculação. Uma ejaculação corresponde à emissão de 3 a 

4 ml de espermas, contendo em média cerca de 100 milhões de espermatozoides por ml. 

 

Os espermatozoides móveis chegam até a uretra passando pelos canais diferentes. 

Durante o ato sexual, as glândulas de Cowper produzem uma secreção de limpeza e 

neutralização da ejaculação. 
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Sistema reprodutor da mulher 

 

O sistema reprodutor da mulher tem uma dupla função: emissão de gametas femininos, 

os óvulos, a realização da gestação em caso de fecundação de um óvulo. 

 

Os óvulos são produzidos pelos ovários, glândulas com 3 a 5 

o óvulo depois de fecundado e alojar o novo ser até o nascimento. 

 

A cada ciclo sexual da mulher, a mucosa uterina (o endométrio) se prepara para a 

implantação de um embrião, que se forma a partir de um óvulo fecundado. A 

menstruação marca o início de ciclo anterior. A menstruação, portanto, é um sinal de 

que não houve implantação de um embrião no útero. Ao contrário, um atraso grande na 

menstruação é um sinal de um eventual início de gravidez.  

 

A vagina é um canal que liga o útero com o exterior. Nas meninas e nas moças que 

nunca tiveram relação sexual, a entrada da vagina é parcialmente fechada por uma 

membrana, o hímem.  

 

A vulva é a parte externa do sistema reprodutor da mulher.  

 

Ciclo sexual da mulher  

 

Normalmente, a cada 28 dias, a mulher que não entrou na menopausa tem um período 

fértil durante o qual elimina o óvulo. É o ciclo ovulatório. Intercalada com a ovulação, 

ocorre eliminação de sangue pela mucosa uterina. É o ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecção Sexualmente Transmissível  -IST 

 

O adolescente, ao alcançar o amadurecimento sexual, adquire a capacidade de procriar, 

e então, sente necessidade de se satisfazer sexualmente. Porém, como a nossa sociedade 

impõe normas para o comportamento sexual, o jovem, muitas vezes, encontra-se diante 

de situações ambíguas: de um lado, vê-se exposto a uma contínua estimulação sexual 

(revista, cinema, televisão) e de outro, embora não haja uma total proibição, não se 

permite que lê chegue a determinado tipos de relacionamento sexual. Desse modo, o 
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adolescente fica com muitas dúvidas e, frequentemente, opta por um comportamento 

sexual inadequado. Alguns lutam contra os próprios desejos sexuais e outras as 

satisfazem de forma errada. Esta última opção pode fazer da adolescência uma fase de 

alto risco, com possibilidade de gravidez indesejada, ocorrência cm de comprimento. 

  

Nos ovários, ocorre a maturação dos óvulos e se produzem os hormônios sexuais 

femininos: estrógeno e progesterona. A partir da puberdade, de 12 anos, todos os meses, 

por volta do décimo quarto dia após o primeiro dia da menstruação, um óvulo sai de um 

dos ovários. Saindo do ovário, o óvulo alcança a tuba uterina, onde eventualmente 

poderá ser fecundado por um espermatozoide. 

 

O útero é uma via genital muito diferenciada, cuja função é guardar de abortos e de 

doenças sexualmente transmissíveis podem ser causadas por vírus, bactérias e outros 

microrganismos.  

 

Os sintomas dessas doenças podem ser diferentes nos dois eixos e vão variar conforme 

o tipo de infecção, a forma de contato. São frequentemente observados os seguintes 

sintomas.  

 

 Ferida ou lesão nas zonas de contato; 

 Coceira ou incômodo nos órgãos genitais ou partes próximas;  

 Ardor ao urinar; 

 Secreção anormal; 

 Ínguas na virilha.  

Sendo verificada a presença de alguns desses sintomas nos dias ou semanas posteriores 

a uma relação sexual, deve-se procurar rapidamente um médico. 

 

Entre os fatores que contribuem para o aparecimento das doenças sexualmente 

transmissíveis podem ser citados os ligados à alteração do comportamento sexual, como 

a maior liberdade de costumes, o início precoce da atividade sexual, a promiscuidade, o 

homossexualismo e a prostituição. Sífilis, gonorreia, herpes genital e Aids, são alguns 

exemplos de doenças sexualmente transmissíveis. Destas, a mais preocupante e mais 

grave é a Aids.  

 

Sífilis – está doença é muito grave, pois ataca o sistema nervoso e outros órgãos da 

importância vital.  

 

Caso a doença seja contraída por uma mulher grávida, esta poderá transmitida tanto por 

contato sexual como por contato com qualquer objeto de uso do indivíduo portador da 

doença.  

 

O principal sintoma é o aparecimento é o 

aparecimento de um módulo vermelho que, na 

mulher, localiza-se na vulva e, no homem, localiza-se 

na extremidade do pênis.  

 

A sífilis, quando em estado adiantado, é diagnosticado 

através de exame de sangue e é tratada por meio de 

antibióticos sob orientação médica.  
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Gonorréia – é uma doença comum aos 

dois sexos e caracteriza-se pela infecção 

da uretra e das vias genitais.  

É causada pela bactéria 

neisseriagonorréia, popularmente 

conhecida como gonococo. 

O tratamento é feito através do uso de 

antibióticos mediante orientação médica.  

Alguns dos sintomas desta infecção são 

ardências ao urinar e corrimento de cor 

amarelada.  

 

Aids – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  

 

Causada pelo vírus HIV e transmitida pelo contato com sangue e secreções vaginais de 

pessoas portadores do vírus. 

Essa transmissão pode acontecer durante em ato sexual, uma transfusão sanguínea ou 

através do uso de seringas contaminadas. Para que ocorra contaminação, as secreções 

deverão entrar na sanguínea. 

Os principais sintomas da doença são: perda de peso acentuada, febre elevada, suores 

noturnos, aumento dos gânglios linfáticos nas axilas, pescoço e virilha, manchas 

avermelhadas na pele, etc.  

O diagnóstico é feito através do exame de sangue e, por enquanto, não foi descoberta 

uma forma de destruir o vírus após ele ter entrado na corrente sanguínea; o que existe 

são métodos de prevenção, como:  

 Usos de preservativos; 

 Análise de sangue usado durante uma transfusão; 

 Uso de seringas e agulhas descartáveis;  

 Esterilização de objetos de uso coletivo, como por exemplo, materiais 
odontológicos. 

É muito válido saber que não se “pega” Aids através do convívio social com portadores. 

O preconceito contra essas pessoas leva uma morte social antes da morte biológica. 
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TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

1.O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos que permitem a 

fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a seguir e marque a alternativa 

que apresenta, respectivamente, os números que indicam os locais onde ocorre a 

fecundação e o desenvolvimento do feto. 

 

 
Observe atentamente as partes do sistema genital feminino indicada pelos números 

a) 1 e 2. 

b) 2 e 3. 

c) 3 e 4. 

d) 1 e 4. 

e) 1 e 3. 

2. O ovócito secundário, após ser liberado no momento da ovulação, vai imediatamente 

para qual órgão do sistema genital feminino? 

 

(a) vagina. 

(b) ovário. 

(c) útero 

(d) tuba uterina. 

(e) clitóris. 

 

3. O sistema genital feminino é responsável pela reprodução. Dos órgãos listados 

abaixo, qual não faz parte desse sistema? 

 

(a) Clitóris. 

(b) Vagina. 

(c) Tuba uterina. 

(d) Uretra. 

(e) Útero. 

 

4. Sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, 

marque a alternativa INCORRETA: 
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(a) A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas 

doenças sexualmente transmissíveis. 

(b) O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção 

contra DSTs. 

(c) De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra 

DSTs. 

(d) Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de 

higiene. 

5. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse 

sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. 

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde 

são produzidos os espermatozoides. 

 

(a) Escroto. 

(b) Epidídimo. 

(c) Testículo. 

(d) Pênis. 

(e) Próstata. 

6. Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, marque a alternativa 

que indica corretamente o nome da estrutura comum ao sistema urinário e genital: 

a) Testículo. 

b) Ducto deferente. 

c) Uretra. 

d) Ureter. 

e) Bexiga. 

 

7. Na porção terminal do pênis, observa-se uma pele que se projeta sobre a glande. Essa 

pele recebe a denominação de: 

 

(a) Testículo 

(b) Fimose 

(c) Corpo cavernoso 

(d) Prepúcio 

(e) Epidídimo 

 

8. O processo de fecundação, normalmente, ocorre: 

 

(a) na vagina. 

(b) no útero. 

(c) nas tubas uterinas. 

(d) no ovário. 

(e) na uretra. 
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9. Os espermatozoides são os gametas masculinos da espécie humana e são produzidos 

no sistema genital do homem, mais precisamente: 

(a) nos ductos eferentes. 

(b) no epidídimo. 

(c) nos túbulos seminíferos. 

(d) na próstata. 

(e) no testículo. 

 

10. A vasectomia é um método contraceptivo que impede a liberação dos 

espermatozoides na ejaculação. Nesse processo, é realizada uma secção em qual parte 

do sistema genital masculino? 

 

(a) Uretra. 

(b) Pênis. 

(c) Testículo. 

(d) Ducto deferente. 

(e) Epidídimo. 
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UNIDADE 3  
FUNÇÕES DE NUTRIÇÃO 

E SISTEMA DIGESTÓRIO                   

 

                     OS ALIMENTOS  
 

 

Precisamos de alimentos, porque neles encontramos tudo aquilo de que nosso 

organismo necessita para obtenção de energia, matérias de construção de novas células 

ou de reparo de componentes celulares, para regulação de funções e prevenção contra 

várias doenças.  

 

Entende-se por alimento todo o material nutritivo, isto é, aquele que fornece substâncias 

para manter o organismo com vida. Tais substâncias, denominadas nutrientes, podem 

ser classificados quanto a composição química e quanto à função que desempenham no 

organismo.  

 

Quanto à composição química, os nutrientes são classificados em carboidratos, lipídios, 

proteínas, água, sais minerais e vitaminas.  

 

Carboidratos – ou glicídios são alimentos de origem vegetal e de grande valor 

energético. São representados pelos açúcares e amidos.  

 

Os açúcares são encontrados, sob, a forma de glicose (açúcar de uva); frutose (açúcar 

das frutas); lactose (açúcar do leite); sacarose (açúcar de cana, da beterraba).  

 

Os amidos são encontrados na batata, trigo, milho, arroz, aveia, etc.  

 

Lipídios – também chamados gorduras, são alimentos de origem animal e vegetal que 

têm grande utilidade no organismo como fornecedores de energia.  

 

Quase todos os alimentos contêm gorduras. Dentre os de origem animal temos: leite, 

ovos, toucinho, manteiga, carnes, etc. dentre os vegetais, citamos o óleo de oliva, de 

coco, de milho, de amendoim, de algodão, de soja, etc.  

 

Proteínas – também chamadas de protídeos, são alimentos de origem animal e vegetal, 

que entram na formação de novas células e tecidos. As principais fontes de proteínas 

são: carne de boi, peixe, porco, ovos, leite, soja, feijão, etc.  

 

Água – é um alimento indispensável à vida. No organismo, as funções da água são de 

grande importância. 

 Entra na composição dos tecidos, no plasma de sangue, linfa, etc. 

 Dissolve as substâncias nutritivas, facilitando suas transformações e 
aproveitamento,  

 Regula a temperatura do corpo, através da transpiração.  

 Auxiliar na eliminação de substâncias nocivas do organismo, através dos rins 
(urina) 
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Sais Minerais – são substâncias imprescindíveis como alimentos para manter nosso 

organismo com saúde. Entre os sais minerais mais importantes são:  

 

 Cloreto de sódio- é o único sal mineral que colocamos artificialmente nos nossos 

alimentos.  

 Cálcio e fósforo – entram na formação do esqueleto e dos dentes. É encontrado, 
de modo especial, no leite e seus derivados, nos peixes, cereais, etc.  

 Ferro – entra na constituição da hemoglobina (substância que dá cor vermelha ao 
sangue) dos glóbulos vermelhos. É encontrado nas verduras, frutas, fígado, 

carnes, ovos etc. 

Vitaminas – são substâncias encontradas em quantidades muito pequenas nos 

alimentos, e indispensáveis para o funcionamento normal do organismo.  

 

A falta ou insuficiência de vitaminas causa perturbações graves no organismo, 

chamadas de modo geral avitaminoses ou doenças de carência.  

 

As vitaminas podem ser: hidrossolúveis e lipossolúveis. As principais vitaminas 

lipossolúveis são conhecidas pelas letras A, D, E e K, e as hidrossolúveis são as 

vitaminas B e C.  

 

Tabela com as principais vitaminas:  

Tipo Efeitos Fontes Dose diária 

normal 

Superdose 

 

 

Vitamina A 

Fundamenta para a 

saúde dos olhos. 

Fortalece e 

membrana das 

células, prevenindo 

infecções. 

 

Espinafre, gema 

de ovo, óleo de 

fígado de peixe, 

leite, manteiga.  

 

4500 unidades* 

 

Não recomendada. 

Doses diárias acima 

de 50 000 unidades 

são tóxicas. 

 

Betacaroteno 

(pró-vitaminaA) 

 
Os mesmos da 

vitamina A 

 
Cenoura, 

brócolis, melão. 

 
6 miligramas  

50 miligramas 
oirdua reduzem o 

risco de ataques 

cardíacos e ajudam a 

prevenir alguns tipos 

de câncer, como o de 

garganta.  

 

 

Vitamina B6 

Diurético natural, 

ajuda a atenuar 

aspasmos musculares 

noturnos e cãibras 

nas pernas 

Banana, batata, 

carne de frango, 

abacate. 

2 miligramas Recomendada por 

médicos para quem 

ingere bebidas 

alcoólicas 

diariamente.  

 

 

Vitamina B12 

Evita anemia e ajuda 

na formação e 

regeneração do 

sangue.  

Fígado, carne 

bovina e suína. É 

também 

sintetizada por 

bactérias dentro 

do intestino.  

2 microgramas  Doses de até 100 

microgramas podem 

aumentar a 

resistência a 

infecções. 
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Vitamina C 

Ajuda a atenuar os 

efeitos da gripe e de 

alguns tipos de 

infecção. Acelera a 

cicatrização depois de 

cirurgias.  

Frutas cítricas, 

brócolis, 

espinafre, 

acerola, 

pimentão 

60 miligramas  Doses diárias de até 

500 miligramas 

reduzem os risco do 

câncer de pulmão. 

Mais do que 10 000 

miligramas 

provocam diarréia e 

náusea.  

 

 

 

Vitamina D 

 

Ajuda a absorver o 

cálcio e o fósforo. 

Reduz o risco de 

doenças renais.  

 

Leite, atum, 

manteiga 

 

200 unidades  

Doses diárias 

superiores a 400 

unidades só são 

recomendadas a 

mulheres idosas para 

garantir o bom 

funcionamento dos 

rins e adiar o 

aparecimento da 

osteoporose.  

 

 

Vitamina E 

Alivia cãibras e 

distensão muscular. 

Acelera a cura de 

lesões da pele.  

Germe de trigo, 

soja, óleos 

vegetais, 

brócolis. 

13 unidades Doses entre 100 e 

400 unidades 

protegem contra 

doenças cardíacas e 

certos tipos de 

câncer.  

 

 

Vitamina B9 

Protege contra 

parasitas intestinais. 

Ajuda no 

metabolismo das 

proteínas. 

Vegetais de 

folhas escuras, 

cenoura e gema 

de ovo.  

190 

microgramas 

Doses maiores que 

400 microgramas 

são indicadas na 

gravidez para evitar 

efeitos no embrião.  

 

 

 

 

Vitamina B3 

Em dose normais 

evita a pelagra, 

doença causada por 

desnutrição, que 

provoca fraqueza e 

dificuldade de engolir 

alimentos. 

Fígado, carne 

magra, pão 

integral 

17 miligramas  Doses até 3 000 

miligramas ajudam a 

baixar em até 10% 

as taxas de 

colesterol. A 

superdose não é 

recomendada pra 

quem sofre de asma. 

 

 

Vitamina K  

Ajuda a regular os 

mecanismo da 

coagulação 

sangüínea. Também 

atua na prevenção de 

hemorragias. 

Nabo, iogurte, 

gema de ovo, 

brócolis, 

espinafre. É 

também 

sintetizada por 

bactérias dentro 

do intestino.  

65 microgramas  Superdoses causam 

danos neurológicos 

em crianças e 

anemia em adultos 

jovens.  
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SISTEMA DIGESTÓRIO  
 

 

Transformando as substâncias. 

Como as células consomem energia?  

 

Nós sabemos que as células obtêm energia através dos alimentos. 

 

Os alimentos sofrem transformações no sistema digestivo do nosso corpo e no dos 

animais. Em seguida, são conduzidos, agora já transformados, para as células. O 

transporte dos nutrientes é realizado pelo sangue.  

 

Nas células, alguns nutrientes vão liberar energia que, no caso do ser humano, é 

utilizada para o desenvolvimento de inúmeras atividades e funções orgânicas.  

 

Os demais nutrientes vão formar novas células, que contribuirão para formar as 

estruturas do organismo do ser humano. 

 

Todos os alimentos ingeridos são formados por nutrientes, alguns são absorvidos 

diretamente pelo tubo digestivo; enquanto outros precisam ser transformados em 

partículas menores, para que sejam aproveitados.  

 

A transformação de substâncias orgânicas complexas em outras mais simples depende 

da ação de substâncias chamadas enzimas.  

 

Enzimas: são substâncias (proteínas) que aceleram a velocidade das reações químicas, 

que ocorrem no interior dos seres vivos.  

 

Em nosso organismo, as enzimas são produzidas nas glândulas salivares, no estômago, 

no intestino delgado e no pâncreas.  

 

Os sais minerais, as vitaminas e a água são absorvidas diretamente pelo tubo digestivo.  

 

 

Órgão do sistema digestório 

 

O sistema digestivo é formado pelo tubo 

digestivo e pelos órgãos anexos.  

 

Os órgãos que formam o tubo digestivo são: 

boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 

delgado e grosso.  

 

As glândulas anexas são: glândulas salivares, 

pâncreas e fígado. 
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                  TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

1. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o 

funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos 

citar: 

 

(a) Sais minerais 

(b) Vitaminas 

(c) Água 

(d) Carboidratos 

(e) Proteínas 

 

2.Qual dos alimentos abaixo possui uma grande quantidade de nutrientes que atuam 

como construtores no nosso organismo? 

 

(A) Feijão.  

(B) Carne.  

(C) Arroz . 

(D) Batata-frita.  

(E) Sorvete. 

 

3.Qual dos alimentos abaixo possui uma grande quantidade de nutrientes que atuam 

como construtores no nosso organismo? 

 

(A) Feijão.  

(B) Carne.  

(C) Arroz . 

(D) Batata-frita.  

(E) Sorvete. 

 

4.O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 cm de comprimento e 7 cm de 

diâmetro, podendo ser dividido em: ceco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com: 

 

(a) a digestão mecânica do alimento. 

(b) a digestão de gorduras. 

(c) a digestão de proteínas. 

(d) a absorção de água. 

(e) a quebra de amido. 

5.O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as 

funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua 

emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de: 

 

(a) tripsina. 

(b) pepsina. 

(c) bile. 

(d) amilase. 

(e) lipase pancreática. 
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6.As vitaminas possuem as mais variadas funções em nosso organismo. Algumas 

atuam, por exemplo, contribuindo para o bom funcionamento dos olhos e evitando a 

cegueira noturna. A vitamina que realiza essas funções é a: 

 

(a) Vitamina A. 

(b) Vitamina C. 

(c) Vitamina D. 

(d) Vitamina E. 

(e) Vitamina K. 

 

7.A vitamina K é muito importante para o nosso organismo. Sua carência pode 

provocar: 

 

(a) malformação fetal. 

(b) distúrbios neurológicos. 

(c) esterilidade masculina. 

(d) hemorragias. 

(e) beribéri. 

 

8.A vitamina K é muito importante para o nosso organismo. Sua carência pode 

provocar: 

 

(a) malformação fetal. 

(b) distúrbios neurológicos. 

(c) esterilidade masculina. 

(d) hemorragias. 

(e) beribéri. 

 

9. Uma dieta balanceada também deve levar em consideração a quantidade de sais 

minerais ingeridos diariamente. A falta dessas substâncias pode desencadear sérios 

problemas, como é o caso da falta de ferro, que provoca uma doença chamada de: 

 

(a) leucemia. 

(b) beribéri. 

(c) anemia. 

(d) escorbuto. 

(e) raquitismo 

 

10.Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo: 

 

1- Ferro;( ) Participa da composição da hemoglobina. 

2- Flúor;( ) Fortalece dentes. 

3- Magnésio.() Forma a clorofila. 
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PREPARE-SE PARA AS PROVAS... 
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UNIDADE 4  

SISTEMAS: RESPIRATÓRIO, 

CIRCULATÓRIO E EXCRETOR. 

 

 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 

 

Toda atividade desenvolvida pelo nosso organismo depende da obtenção de energia a 

partir dos alimentos. Isso é conseguido, continuamente, pela respiração, que consiste em 

reações de combustão no interior das células com a participação do oxigênio.  

 

O trabalho de fazer entrar oxigênio (O2) no ar no organismo, para pô-lo em contato com 

as células, efeito pelos órgãos que compõem o sistema respiratório. Este compreende as 

vias respiratórias e os pulmões.  

 

Da reação entre a glicose e o oxigênio, temos como produtos energia e gás carbônico 

(CO2); este gás deve ser eliminado para o ar.   

 

A obtenção do oxigênio e a eliminação do CO2, são feitas pelo sistema respiratório, 

através da respiração. 

 

Respiração é o processo pelo qual o nosso organismo obtém e elimina o gás carbônico. 

A respiração se faz através da inspiração e expiração.  

 

As vias respiratórias são os canais por onde passa o ar atmosférico até chegar aos 

pulmões. Compreendemos as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios 

e os bronquídeos. 
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Fossas nasais – separadas pelo septo nasal, comunicam-se com o meio exterior, pelos 

orifícios das narinas. A porção superior de cada fossa nasal tem função olfativa, a 

porção inferior, função respiratória. Elas são revestidas por um epitélio rico em 

glândulas mucosas, cuja à secreção umedece e filtra o ar inspirado. Além de reter 

impurezas, juntamente com as ribrissas (pelos presentes nas narinas).    

 

Podemos respirar pela boca, porém, o ar não é devidamente aquecido, umedecido e 

filtrado, como quando respiramos pela cavidade nasal. Por esse motivo, é prejudicial 

respirar pela boca. 

 

Faringe – é um órgão tubular, localizado posteriormente à cavidade nasal, à boca e a 

laringe. Comunica-se com a laringe, através da glote. 

 

A faringe é um órgão comum ao sistema digestivo e ao respiratório. No sistema 

digestivo, a faringe é a responsável pela condução do bolo alimentar, da boca até o 

esôfago, e no sistema respiratório, é responsável pela condução de ar das fossas nasais 

(ou da boca) até a laringe. 

 

Sendo a faringe um órgão por onde passa alimento e ar, é necessário que entendamos o 

mecanismo de abertura e fechamento da glote, durante a deglutição e a respiração.      

 

Quando a epiglote se abre, o ar passa para a laringe. Quando a epiglote se fecha, o 

alimento passa para o esôfago. 

No interior da laringe, encontram-se cordas vocais, que são duas dobras 

musculomembranosas. A abertura superior da laringe denomina-se glote. 

 

Laringe – é também conhecida como caixa da voz, por conter no seu interior, as pregas 

vocais, que são responsáveis pela produção dos sons. 

 

Além de produzir sons, a laringe tem como função conduzir ar da faringe até a traqueia. 

Os sons são produzidos pela vibração das cordas vocais, devido à passagem de ar. 

 

Traqueia – é um órgão tubular que dá prosseguimento à laringe, indo até o interior da 

cavidade torácica, onde se divide, dando origem aos brônquios direito e esquerdo. A 

traqueia tem aproximadamente 12 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, formando 

uma série de anéis cartilaginosos que o mantêm aberto.  

 

Brônquios – são em número dois, sendo um direito e outro esquerdo que penetram nos 

pulmões.  

Nos pulmões, os brônquios dividem-se em ramos menores, cada vez mais finos. Essas 

ramificações finais da traquéia são denominadas Bronquíolos. Os bronquíolos terminam 

em pequenos sacos, os alvéolos pulmonares. 

 

Pulmões – (direito e esquerdo) localizam-se no interior da cavidade torácica, e são 

constituídos por um tecido esponjoso. 

Dentro de cada pulmão, os bronquíolos se tornam microscópicos e se abrem em 

minúsculos saquinhos de ar que recebem o nome de alvéolos pulmonares.  
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SISTEMA CIRCULATÓRIO  
 

 

 

Circulação e sistema cardiovascular 

 

O sistema cardiovascular tem por função fazer o sangue circular por todo o organismo. 

No organismo humano, como em todos os animais vertebrados, a circulação do sangue 

é feita por meio de um sistema de vasos, cujo centro funcional é o coração. 

 

Coração – é um órgão especial, musculoso, localizado entre os pulmões, no espaço 

denominado mediastino. Seu peso médio, no adulto, é de 250 gramas e o seu tamanho é 

aproximadamente igual ao do punho fechado do indivíduo. 

 Suas paredes apresentam-se constituídas por três túnicas. 

 a interna o endocárdio; 

 a mediana – o miocárdio; 

  A externa – o pericárdio. 
 

O coração é dividido internamente em 4 cavidades: duas superiores, os átrios ou 

aurículas e duas inferiores, os ventrículos. 

 

O átrio direito se comunica com o ventrículo direito através de uma válvula, a 

tricúspide, e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo por outra válvula, 

a bicúspide.  

 

Nem os átrios e nem os ventrículos comunicam-se entre si. 

 

O coração pulsa enquanto vivemos. A pulsação do coração é um movimento ritmado de 

contração e de relacionamento chama-se sístole e o relaxamento chama-se diástole. A 

pulsação do coração é a sequência de sístole e diástoles.  

 

Os vasos sanguíneos – são tubos que conduzem o sangue para todas as partes do corpo. 

São as artérias, as veias e os capilares. 

 

Artérias e Veias – são vasos sanguíneos mais grossos e resistentes. As artérias levam 

sangue do coração para outras partes do corpo, enquanto que as veias trazem o sangue 

do corpo de volta para o coração.  

 

Capilares – vasos de paredes finas que permitem trocas de substâncias entre o sangue e 

células do corpo.  

 

Circulação do sangue 

O coração age como uma bomba. Dilata as suas cavidades, quando recebe o sangue que 

vem das veias (diástole). Em seguida, sofre contração e lança o sangue nas artérias, que 

o leva para os tecidos e para os pulmões (sístole). 

Pelo coração passam dois tipos de sangue que não se misturam, pois atravessam 

câmaras diferentes:  
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Sangue arterial – rico em oxigênio atravessa as câmaras do lado esquerdo do coração 

(átrio e ventrículo esquerdo). Sua cor é vermelho-vivo, devido à presença de grande 

quantidade de oxigênio. 

Em nosso corpo, o sangue percorre os vasos sanguíneos, realizando dois tipos de 

circulação: a grande circulação e a pequena circulação.  

 

 

A grande circulação 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na grande circulação, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria 

aorta e é conduzido a todos os órgãos e tecidos, a fim nutrir suas células.  

Sinteticamente, podemos dizer que a grande circulação consiste no caminho do sangue 

do coração aos órgãos e destes de volta ao coração. 

 

coração órgãos    coração 

 

A pequena circulação 

 

Na pequena circulação, o sangue venoso sai do ventrículo direito através da artéria 

pulmonar e se dirige aos pulmões, onde sofrerá a hematose. Nos alvéolos pulmonares, o 

sangue venoso “descarrega” o dióxido de carbono e recebe o oxigênio, transformando-

se em um sangue arterial. Este sangue é conduzido pelas veias pulmonares até o átrio 

esquerdo.    
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Sinteticamente, podemos dizer que a pequena circulação consiste no percurso do sangue 

do coração aos pulmões e destes de ao coração. 

 

coração       pulmões                    coração 

 

Durante a circulação, o sangue deve passar por todas as células do nosso corpo, partindo 

do coração e voltando para ele após ter passado pelas células. 

 

Tipo de sistema circulatório humano é chamado sistema circulatório fechado (circulação 

fechada); pois o sangue circula pelo sistema circulatório sem sair do interior dos vasos; 

apenas as substancias que são transportadas pelo sangue saem ou entram na sua 

composição, à medida que ele circula. Por exemplo: da hematose, se o CO2 é trocado 

pelo O2 do interior dos alvéolos pulmonares, que é levado até as células, onde é trocado 

pelo CO2, reiniciando o ciclo. 

 

Sangue – é um tecido líquido que circula pelo sistema respiratório.  

 

O sangue impulsionado pelo coração, leva substancias nutritivas, hormônios e oxigênio 

a todas as partes do organismo. Tem função de defesa, graças aos anticorpos e glóbulos 

brancos que possui, e serve também de vinculo para a eliminação dos resíduos 

resultantes do metabolismo celular. 

As células trabalham. Por isso, necessitam de alimentos e oxigênios. Os produtos finais 

indesejáveis das suas reações químicas são transportados pelo sangue aos pulmões e aos 

rins.  

 

Os Elementos do Sangue 
 

O sangue é o principal tecido líquido do nosso corpo. Isto porque 55% de sua 

constituição é líquida (o plasma) e 45% é composta por vários tipos de células. São 

células do sangue: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. 

 

Plasma 
 

Toda a parte líquida do sangue é constituída pelo plasma.  

O plasma é incolor e apresenta-se constituído por cerca de 90% de água 10% de outras 

numerosas substâncias nele dissolvidas.  

 

As Células do sangue – Glóbulos vermelhos ou hemácias 

  

Nos humanos, os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, existem em 

grande quantidade: cerca de 4,5 a 5 milhões por mm
3
 de sangue. São células anucleadas 

(sem núcleo), por isso, não se produzem e duram, em média, 120 dias. No seu interior 

encontra-se hemoglobina, um pigmento respiratório que confere cor vermelha ao sangue 

e tem função de transporte de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2). Na molécula 

de hemoglobina existe ferro, obtido da alimentação. 

 

Nosso organismo destrói glóbulos vermelhos continuamente, mas reaproveitar o ferro e 

as proteínas que neles se encontram para produzir novos glóbulos vermelhos, a partir de 

células da medula vermelha dos ossos.  
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As anemias consistem na diminuição do número de glóbulos vermelhos do sangue, 

causada pela perda muito rápida ou por produção muito lenta de hemácias.  

 

As hemácias são produzidas principalmente pela medula óssea. A medula de quase 

todos os ossos produz hemácias até a adolescência. A medula dos ossos longos produz 

hemácias até os 20 anos aproximadamente. Além desta idade, apenas os ossos 

membranosos, com o esterno, costelas e vértebras produzem hemácias. Com o passar da 

idade, a produção de hemácias é diminuída, pois a medula torna-se menos produtiva. 

Esta é a razão do aparecimento de uma discreta anemia na velhice.  

 

Glóbulos brancos ou leucócitos  

 

Os glóbulos brancos ou leucócitos, também denominados leucócitos, são células 

desprovidas de hemoglobina, porém nucleadas. São produzidos na medula dos ossos 

longos e nos gânglios linfáticos.  

 

Sua principal função é defender o organismo contra ação de bactérias ou de outros 

corpos estranhos que atinjam os tecidos. Os leucócitos englobam e destroem as 

bactérias e outros microrganismos que, ocasionalmente, invadem o nosso organismo 

causando doenças.  

 

O pus esbranquiçado que se forma em um bocal infeccionado é constituído por glóbulos 

brancos, micróbios e células do tecido, muitos deles mortos.  

 

Plaquetas  

 

As plaquetas são corpúsculos muito pequenos formandos na medula óssea. Encontram-

se cerca de 250 mil delas por m
3
 de sangue. Sua função está relacionada com o processo 

de coagulação sanguínea.  

 

As plaquetas que estão no sangue agrupam-se e entrelaçam-se com as proteínas do 

plasma, produzindo um coágulo que fecha o local rompido nas paredes dos vasos. Se 

não houvesse a formação do coágulo, todo o sangue o corpo sairia através deste 

pequeno corte, mesmo que este fosse um furinho da agulha.  

 

Sistema Linfático  

 

Em nosso corpo, existe uma grande quantidade de líquido. Os líquidos do nosso corpo 

são constituídos principalmente por água, onde estão dissolvidas substâncias como: 

proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas, sais, etc.  

 

Os líquidos se distribuem em nosso corpo da seguinte forma: 

 dentro das células (líquido intracelular)  

 fora das células (líquido extracelular)  

 

Apesar do fluxo de líquido que sai do sangue ser maior do que aquela que entra, não 

ocorre acúmulo deste líquido nas células. Isso se explica porque, além dos vasos 

sanguíneos, o nosso corpo apresenta uma rede de outros vasos que auxiliam e retornam 

do líquido dos tecidos para o sangue: são os vasos linfáticos.  
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O líquido, que circula no interior dos vasos linfáticos chama-se linfa, é incolor e não 

apresentam hemácias, e banha diretamente todas as células. 

 

É pela linfa que o sangue leva os alimentos e recolhe os resíduos das células, 

protegendo contra a invasão de corpos estranhos. 

 

A linfa circula em conjunto de vasos, representados pelos capilares linfáticos.  

Em nosso corpo, os vasos linfáticos sempre saem dos órgãos e, portanto, o fluxo da 

linfa é sempre em direção ao coração.  

 

O acúmulo de líquido em alguma região do corpo provoca o inchaço que, do sistema 

linfático.  

 

 

 

 

EXCREÇÃO E SISTEMA URINÁRIO  
 

 

Cabe principalmente ao sistema urinário a função de retirar do sangue os produtos finais 

do metabolismo, considerados tóxicos, levando-os para fora do organismo.  

 

Excreção é o processo de eliminação do corpo de substâncias prejudiciais ou que 

estejam em excesso.  

 

As células de um ser vivo estão em constante atividade, realizando inúmeras reações 

químicas. Continuamente estão decompondo e formando substâncias. Algumas destas 

reações podem formar substâncias nocivas que, se permanecerem nelas, poderão matá-

las.  

 

A excreção consiste na eliminação das substâncias nocivas ou inúmeras ao organismo. 

Pode ocorrer pela urina, pelo suor e pelas vias respiratórias.  

 

Pela urina e pelo suor, nosso organismo elimina ureia, produzida no fígado a partir da 

amônia, resultante do metabolismo das proteínas, e água. O ácido úrico, outro produto 

do metabolismo das proteínas, também é eliminado pela urina.  

 

Pelas vias respiratórias é eliminado o dióxido de carbono, resultante das combustões 

internas, e também água, na forma de vapor.  
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 Sistema urinário 

 

 

  

 

O sistema urinário humano é formado pelos rins, 

filtros que purificam o sangue e formam a urina, 

e pelas vias urinárias, que levam a urina para 

forma do organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rins  

Os rins são dois órgãos vermelho-escuros, situados na região lombar da cavidade 

abdominal. Eles têm a forma de um feijão, com o tamanho aproximado de 12 cm. Em 

cada rim, a borda interna côncava constitui o hilo renal. Pelo hilo renal passa a artéria 

renal, a veia renal e o início do ureter, canal de escoamento da urina.  

 

Cada rim é um conjunto de muitíssimos túbulos que filtram o sangue. Esses túbulos são 

denominados nefros e constitui as unidades funcionais dos rins. Calcula-se que cada rim 

possui cerca de um milhão de nefros.  

 

Os nefros depuram o plasma sanguíneo de substâncias inúteis e tóxicas, como ureia e 

ácido úrico, que, dissolvidas na água, vão formar a urina. A cada minuto, passa pelos 

rins um litro de sangue. Como temos cerca de cinco litros de sangue, em cinco minutos 

todo o sangue é filtrado.  

 

Além de depurar os plasmas sanguíneos, os rins também desempenham um importante 

papel no controle da pressão arterial e da quantidade de água no organismo.  

 

Vias urinárias  

As vias urinárias comunicam os rins com o exterior. Compreendem os cálices renais, os 

bacinetes, os ureteres, a bexiga e a uretra.  

Os cálices renais comunicam se com o bacinete (pelve renal). Este estende se até o 

ureter, que liga cada rim com a bexiga. Desta sai um canal, a uretra, que se abre para o 

exterior através de um orifício, o meato urinário, que, no homem adulto, também serve 

para eliminação do esperma, mas relações sexuais.  

 

A urina  

Como o sangue circula continuamente pelos rins, a urina é sempre produzida e vai 

ficando acumulada na bexiga, antes de ser eliminada. A capacidade da bexiga é de 

aproximadamente 300cm3. Ao atingir esse volume de urina, surge a necessidade de 

esvaziá-la. 
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Micção é o processo pelo qual a urina é periodicamente expulsa da bexiga, após atingir 

determinado volume. A eliminação da urina faz-se através da uretra. Um adulto normal 

elimina, em média, um litro e meio de urina, em 24h. 

 

A urina normal é formada de 95% de água e os restantes 5% são formados por sais 

minerais, principalmente cloreto de sódio, ureia e ácido úrico. Glicose, albuminas e 

outras substâncias úteis ao organismo normalmente não aparecem na composição da 

urina. 

 

Excreção e Saúde  

 

Nosso estado geral depende muito do bom funcionamento dos rins, porque a ele cabe a 

importante função de filtrar o plasma sanguíneo e eliminar resíduos e substâncias 

tóxicas pela urina. As substâncias tóxicas são os produtos finais do metabolismo das 

proteínas: ureia e ácido úrico. Acrescente-se a essa função o papel dos rins no controle 

da quantidade de água no organismo. 

 

 

 

 

 

                                             TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

 

 

1.O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no 

nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa 

que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura 

a seguir: 

 
Esquema das vias respiratórias 

(a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 

(b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 

(c) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões. 

(d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos. 

(e) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 
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2. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de 

expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a 

alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com 

o diafragma no momento da inspiração. 

 

(a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa. 

(b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai. 

(c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam. 

(d) Músculos intercostais e o diafragma contraem. 

 

3. (PUC-MG) As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem: 

 

(a) nos alvéolos. 

(b) nos bronquíolos. 

(c) nos brônquios. 

(d) na traqueia. 

(e) na laringe. 

 

4. Na rede linfática, percebemos, em alguns pontos estratégicos do corpo, estruturas 

com um aspecto esponjoso que possuem a função de identificar e destruir substâncias 

estranhas. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessas estruturas. 

 

(a) Linfa. 

(b) Linfócitos. 

(c) Linfonodos. 

(d) Ínguas. 

(e) Baço. 

 

5. (Faap-SP) Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar: 

 

(a) Todo vaso que sai do coração é artéria. 

(b) Todo vaso que chega ao coração é veia. 

(c) Todo sangue que chega ao coração é sangue venoso. 

(d) O sangue rico em oxigênio é o arterial. 

(e) O sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. 

 

6. (Fuvest-SP) Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios 

renais. A função desses aparelhos é: 

(a) oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás 

oxigênio é liberada em sua corrente sanguínea. 

(b) Nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver nutrientes 

orgânicos está diminuída. 

( c) Retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes. 
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(d) Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumula no sangue desses 

pacientes. 

(e) Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue desses 

pacientes. 

 

7. (UERJ) “Deixa o xixi do Maradona em paz, droga!” (Folha de S. Paulo, 30/08/1997). 

O teste antidoping, que frequentemente aparece nas notícias dos jornais, é feito a partir 

do exame da urina de atletas. Isso se torna possível porque através no néfron – unidade 

funcional dos rins- é executada a tarefa de: 

(a) absorber glicose. 

(b) eliminar catabólitos. 

(c) secretar aminoácidos. 

(d) filtrar glóbulos sanguíneos. 

 

8.  (PUC – SP-2007) – João, que era vegetariano, passou a consumir regularmente 

carne bovina. Exames médicos revelaram um aumento de uréia em seu organismo após 

a mudança de hábito alimentar, o que se deveu a: 

 

(a) aumento da ingestão de amido.  

(b) diminuição da ingestão de proteínas.  

(c) aumento da ingestão de proteínas.  

(d) diminuição da ingestão de gorduras.  

(e) aumento da ingestão de gorduras 

 

9.Que orgão do sistema urinário é o mais importante? 

 

(a) Bexiga 

(b) Rins 

(c) Ureter 

(d) Uretra 

(e) nefron 

10. Todo sangue é filtrado, para que dele saia às impurezas. Que órgão filtra nosso 

sangue? 

(a) Ureter 

(b) Rins 

(c) Bexiga  

(d) Nefron 

(e) Uretra 
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UNIDADE 5 

 SISTEMA LOCOMOTOR 
 

 

 

SISTEMA LOCOMOTOR  
 

 

O homem, como a maioria dos animais, é dotado de mobilidade. Pode deslocar-se de 

um lugar para outro à procura de alimento, mover-se para trabalhar, divertir-se e 

comunicar-se com seus semelhantes. Essa mobilidade depende do trabalho em conjunto 

de dois tipos de órgãos, subordinados ao sistema nervoso; ossos e músculos estriados 

esqueléticos.  

 

Ossos e esqueleto  

 

Nosso corpo, os ossos constituem um tecido vivo e em ação. Eles formam o esqueleto. 

Este dá forma ao corpo, protege os órgãos vitais e proporciona um sistema de alavancas, 

movida pelos músculos, que possibilita os movimentos. 

 

O esqueleto humano tem 206 ossos que se distribuem pela cabeça, pelo tronco e pelos 

membros torácicos (superiores) e pélvicos (inferiores). 

 

Na cabeça encontram-se os ossos que formam o crânio e a face.  

 

Os ossos que sustentam o tronco com seus órgãos formam a coluna vertebral e caixa 

toráxica. 

 

A coluna vertebral é o eixo de sustentação do corpo, formada pela superposição de 

ossos curtos, as vértebras. Ela mede cerca de 75cm de comprimento no adulto e é 

subdividida em região cervical, dorsal, lombar, sacra e coccígera.  

 

As vértebras da região sacra são soldadas entre si, formando o osso sacro. As vértebras 

da região coccígera também estão soldadas formando o cóccix.  

 

As vértebras superpostas e articuladas entre si têm, em comum, uma parte arredondada, 

responsável pela sustentação, outra posterior, em forma de três asinhas, que funcionam 

como um leme, orientando os movimentos, e, por fim, um orifício, por onde passa a 

medula espinhal. 

 

São 24 costelas, dispostas em 12 pares, assim divididos: 7 pares de costelas verdadeiras 

(as que se prendem no osso externo), 3 pares de costelas falsas (as que prendem atrás na 

coluna vertebral e na frente na cartilagem ligada ao externo) e 2 pares de costelas 

flutuantes.  

 

A parte do esqueleto que sustenta os membros torácicos compreende os ossos do ombro 

(cintura escapular), do braço e do antebraço e da mão. 
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Dois ossos formam a cintura escapular: clavícula e escápula. O úmero é o osso do 

braço, e o rádio e a alna são os ossos do antebraço. A mão é dividida em três partes: 

carpo (punho), com 8 ossos, metacarpo, com 5 ossos; e falanges (dedos), com 14 ossos. 

 

Aparte do esqueleto que sustenta os membros pélvicos compreende os ossos da cintura 

pélvica (ou quadril), da coxa, da perna e do pé. A cintura pélvica é sustentada pelos 

ossos ilíacos, articulados com o osso sacro. A coxa é sustentada por um único osso, o 

fêmur; a perna por dois, a tíbia e fíbula; o pé é dividido em tarso, com 7 ossos; metarso, 

com 5 ossos; e falanges (dedos), com 14 ossos.  

 

Entre os ossos da perna e da coxa, na região do joelho, encontra-se a patela, que limita o 

movimento de extensão da perna sobre a coxa.  

 

O espaço limitado pela cintura pélvica recebe o nome de bacia.  

Além da sustentação, o esqueleto protege órgãos importantes, como o encéfalo e a 

medula (ossos do crânio e vértebras), coração, pulmões, intestino e fígado (costelas, 

ossos da bacia e coluna vertebral). 

         

 Os ossos são o ponto de apoio da musculatura, além de realizar a função de produção 

de glóbulos vermelhos (medula óssea vermelha) e de acúmulo de reservas (medula 

óssea amarela: armazena gorduras). Também armazenam os sais de cálcio e fosfato 

necessários ao nosso organismo. 

  

Articulações  

 

No esqueleto humano os lugares em que dois ou mais ossos se encontram são 

denominadas articulações. Elas podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. 

 

Nas articulações móveis, ou diartroses, as extremidades dos ossos articuláveis são 

recobertas por fina camada de cartilagem que, por ser lisa, faz a articulação mover-se 

com facilidade. Um líquido viscoso, denominado líquido sinovial, mantém as diartroses 

lubrificadas e úmidas. Esse líquido preenche espaços, as cavidades sinoviais. São 

exemplos de articulações móveis e do úmero com o rádio e a ulna, na região do 

cotovelo e a do fêmur com a tíbia, na região do joelho.  

 

As articulações semimóveis, ou anfiartroses, permitem pequenos movimentos. São 

exemplos as articulação das vértebras e das costelas com a coluna vertebral.  

 

As articulações imóveis, ou sinartroses, não permitem movimentos. São deste tipo as 

articulações entre os ossos do crânio, que se engrenam e permanecem fixos, formando 

suturas.  

 

Sistema Muscular 
 

Os sistemas musculares são formados por músculos esqueléticos e formações fibrosas 

associadas, ou seja, faciais, tendões e aponeuroses.   

 

A atividade muscular é controlada pelo sistema nervoso central, ou seja, os músculos 

recebem estímulos cerebrais através dos nervos. Portanto, a coordenação motora 

dependente da ação do sistema nervoso sobre s músculos. 
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Principais músculos do corpo 

 

Os músculos do nosso corpo podem ser divididos segundo sua localização, em 

músculos da cabeça, do pescoço, do tronco e dos membros. 

 

Músculos da cabeça e do pescoço  

 

Existem na cabeça dois grupos de músculos: os da mímica que modificam a expressão 

do rosto e os mastigadores, que servem a mastigação.  

 

Frontal – sua contração produz rugas na testa. 

 

Orbicular das pálpebras – sua contração fecha os olhos. 

 

Orbicular dos lábios – quando se contrai, arredonda a boca, como na sucção e no 

assobio. 

 

Esternoclidomastóideo – quando se contrai, produz a rotação da cabeça.  

 

Músculo do tronco e dos membros  

 

Trapézio – movimenta a cabeça para cima e para trás, eleva os ombros. 

 

Grande peitoral – movimenta os braços para frente. 

 

Grande reto do abdômen – auxilia na inspiração forçada e dobra o tórax sobre o 

abdome.  

 

Deltóide – levantam os braços. 

 

Bíceps – dobra o antebraço do braço. 

 

Tríceps – afastam o antebraço do braço. 

 

Costureiro – cruza a coxa diagonalmente. 

 

Glúteos – são músculos extensores da coxa. 

 

Gêmeos – formam a barriga da perna, elevam o corpo quando ficamos nas pontas dos 

pés. 

 

Músculos ativos 

 

Enquanto vivemos, os músculos nunca relaxam totalmente. Eles permanecem em estado 

de tensão parcial, sempre prontos a retornar a ação. É o que chamados de tônus 

muscular.  
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Quando os músculos são continuamente solicitados, tendem a se desenvolver. Quando 

inativos (em uma pessoa engessada, por exemplo), tendem a se atrofiar, podendo 

retornar ao normal após serem adequadamente estimulados. 

 

O Sistema Muscular é o conjunto de músculos que nos permite movimentação do 

esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do corpo. Existem dois tipos de 

tecidos musculares - liso e estriado, sendo o estriado dividido em estriado cardíaco e 

estriado esquelético. 
 

 

Ossos e esqueleto  

 

Nosso corpo, os ossos constituem um tecido vivo e em ação. Eles formam o esqueleto. 

Este dá forma ao corpo, protege os órgãos vitais e proporciona um sistema de alavancas, 

movida pelos músculos, que possibilita os movimentos. 

 

O esqueleto humano tem 206 ossos que se distribuem pela cabeça, pelo tronco e pelos 

superiores e membros inferiores. Com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser 

longos, curtos, planos, suturais, sesamoides ou irregulares. 

 

Na cabeça encontram-se os ossos que formam o crânio e a face. 

A mandíbula é o único osso móvel da face. 

 

Os ossos que sustentam o tronco com seus órgãos formam a coluna vertebral e a caixa 

torácica. 

 

Os membros inferiores estão os ossos da perna é o tíbia ou osso da canela e a fíbula.  

O fêmur é o maior osso do corpo e é o osso da coxa. Há ainda o osso do joelho que é a 

patela ou rótula. 

Os membros superiores estão os ossos são o úmero, rádio e ulna. 
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       TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

1.Os ossos podem ser classificados, de acordo com seu formato, em longos, curtos, 

laminares, irregulares e sesamoides. Todos os ossos citados a seguir são longos, exceto: 

 

(a) Rádio. 

(b) Tíbia. 

(c) Fêmur 

(d) Ulna. 

(e) Escápula 

 

2. (Fuvest- SP) Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos: 

 

(a) armazenar cálcio e fósforo; produzir hemácias e leucócitos. 

(b) armazenar cálcio e fósforo; produzir glicogênio. 

(c) armazenar glicogênio; produzir hemácias e leucócitos; 

(d) armazenar vitaminas; produzir hemácias e leucócitos. 

(e) armazenar vitaminas; produzir proteínas do plasma. 

 

3.(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. 

 

4.Sabemos que existem três tipos diferentes de músculos: o estriado esquelético, 

estriado cardíaco e o não estriado. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo 

de músculo relacionado com nossa locomoção. 

 

(a) estriado esquelético. 

(b) estriado cardíaco. 

(c) não estriado. 

(d) estriado esquelético e estriado cardíaco. 

(e) estriado cardíaco e não estriado. 

 

5.Úmero, Ulna e Fíbula são ossos de qual parte do corpo humano? 

 

(a) Antebraço;  

(b) Braços;  

(c) Pernas;  

(d) Costelas; 

(e) Nenhuma das anteriores 
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6.Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células 

sanguíneas, proteção de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos 

são formados por tecido ósseo, um tipo de tecido 

 

(a) epitelial. 

(b) muscular. 

(c) conjuntivo. 

(d) nervoso. 

(e) adiposo. 

 

7.Analise as alternativas a seguir e marque aquela em que encontramos apenas ossos 

que fazem parte do tronco. 

 

(a) Patela, ulna e clavícula. 

(b) Ulna, fêmur e fíbula. 

(c) Maxilar, vértebras e rádio. 

(d) Esterno, costelas e vértebras. 

(e) Clavícula, occipital e esterno. 

 

8.Sabemos que existem três tipos diferentes de músculos: o estriado esquelético, 

estriado cardíaco e o não estriado. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo 

de músculo relacionado com nossa locomoção. 

 

(a) estriado esquelético. 

(b) estriado cardíaco. 

(c) não estriado. 

(d) estriado esquelético e estriado cardíaco. 

(e) estriado cardíaco e não estriado. 

 

9.(Fuvest) Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos: 

 

(a) armazenar cálcio e fósforo; produzir hemácias e leucócitos. 

(b) armazenar cálcio e fósforo; produzir glicogênio. 

(c) armazenar glicogênio; produzir hemácias e leucócitos. 

(d) armazenar vitaminas; produzir hemácias e leucócitos. 

(e) armazenar vitaminas; produzir proteínas do plasma. 

 

10.O esqueleto, que faz parte do sistema locomotor, apresenta várias funções. Assinale 

qual dos itens abaixo apresenta uma função do esqueleto humano. 

 

 (A) Eliminação de substâncias nocivas 

 (B) Armazenamento de ureia 

 (C) Produção de células sanguíneas 

 (D) Metabolismo de carboidratos 
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UNIDADE 6 
SISTEMA SENSORIAL 

 

 

 

 

 

SISTEMA SENSORIAL 
 

 

 

Para colhermos impressões do que ocorre ao nosso redor, dispomos de órgãos 

sensoriais, ou dos sentidos, na superfície do corpo. A pele, os ouvidos, os olhos, a 

língua e as fossas nasais recolhem os estímulos fornecidos pelo ambiente, e o cérebro os 

transforma em sensações. Assim, tomamos contato com o mundo que nos cerca.  

 

Tato  

 

A pele é a sede do tato. Por meio desse sentido, apreciamos principalmente a forma, o 

tamanho e a textura dos corpos que nos cercam. 

 

Por toda a pele existem terminações nervosas livres e terminações nervosas fechadas. 

Estas ficam dentro dos chamados corpúsculos táteis. Há vários tipos de corpúsculos 

táteis, específicos para diferentes impressões. Assim, alguns estão ligados diretamente 

ao tato; outros têm a função de detectar as mudanças de temperatura, a dor e a pressão.  

 

A sensibilidade tátil é captada pelos corpúsculos de Meissne,a sensibilidade para a 

pressão é dada pelos corpúsculos e Pacini e discos táteis, os corpúsculos de Ruffini nos 

permitem sentir mudanças da temperatura. A dor resulta de estímulos captados pelas 

terminações livres. 

 

Estrutura da pele  

 

A pele humana se compõe de duas camadas epiderme e derme. 

A epiderme, constituída de tecido epitelial estratificado, por sua vez, compreende duas 

partes distintas: a mais externas, formada de células mortas, é denominada camada 

córnea e a mais profunda, formada de células vivas são denominadas camada geradora. 

 

A morte das células da camada córnea se deve ao acúmulo nelas da queratina, uma 

proteína fibrosa que contém enxofre. 

 

A camada geradora é assim denominada porque suas células de dividem 

constantemente, produzindo novas células para substituir as que vão sendo desprendidas 

na superfície da pele. 

 

Quando nas bolas de queimaduras ou calos d’água se retira a camada da córnea, fica à 

mostra a camada geradora, de aspecto avermelhado. 
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A derme corresponde à camada tátil da pele. É constituída de tecido conjuntivo e 

contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas, folículas 

pilosos e glândulas sebáceas.  

 

As glândulas sudoríparas produzem o suor. Este atinge a superfície da pele através de 

um canal exceto que termina no poro.  

 

As glândulas sebáceas produzem uma substância oleosa (sebo) que, em geral é 

canalizada para o interior dos folículos pilosos. Essa substância oleosa lubrifica a pele e 

a torna impermeável à água. 

 

Entre a derme e os músculos encontra-se hipoderme, constituída de tecido adiposo. 

Forma o que se conhece por panículo adiposo, que é tanto mais espesso quanto mais 

gordo for o indivíduo. Entre outras funções, protege o organismo contra perda de calor.  

 

Audição  

 

O sentido da audição nos põe em contato com ambiente através de ordem sonoras 

transportadas pelo ar nos permite entrar em comunicação uns com os outros.  

O ouvido humano compõe-se de três partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido 

interno.  

 

O ouvido externo é receptor das ondas sonoras. Compreende a orelha, que se prolonga 

pelo canal auditivo externo, onde se encontram as glândulas ceruminosos. Separa-se do 

ouvido médio pelo tímpano. 

 

O ouvido médio é uma cavidade denominada caixa do tímpano, atravessada por uma 

cadeia de ossículos (martelo, bigorna e estribo) que transmitem as vibrações sonoras 

para o ouvido interno. Comunica-se com a faringe pela tuba auditiva, que mantém a 

caixa timpânica sempre cheia de ar.  

 

Os ossículos alojados no ouvido médio são os menores ossos do corpo. Seus nomes 

descrevem sua forma: martelo, bigorna e estribo. Se um som alto demais atinge o 

tímpano, esses músculos se contraem e abafam os movimentos daqueles órgãos, 

impedindo que vibrações muito fortes danifiquem o ouvido interno. 

 

O ouvido interno é cheio de líquido e até ele chegam terminações nervosas. É formado 

pelos canais semi nucleares, pelo utrículo e pela cóclea, caracol.  

A cóclea, ou caracol, constitui o aparelho coclear, destinado à audição. O conjunto dos 

canais semi nucleares e utrículo constituem o aparelho vestibular, destinado a manter o 

corpo em equilíbrio.  

 

Mecanismo da audição  

 

O som produzido pelas vibrações dos corpos sonoros. Essas vibrações propagam-se no 

ar e são recolhidas no pavilhão do ouvido externo, que as afunila para dentro do canal 

auditivo. Atingindo o tímpano, fazem com que este vibre para frente e para trás.  

 

As vibrações do tímpano passam pelos três ossículos do ouvido médio, articulados entre 

si, fazendo-os também vibrar. O terceiro ossículo (estribo) transfere a vibração pela 
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janela oval e flexível para o líquido da cóclea. Partes da membrana da cóclea entram em 

movimento devido às vibrações que recebem. Esse movimento puxa pelos 

microscópicos das células da membrana, gerando sinais nervosos que vão atingir o 

cérebro via nervo coclear.   

 

Visão 

 

O globo ocular, encaixado numa cavidade óssea denominada órbita, é formado de 

membranas e meios transportes.  

Membranas – esclerótica, coroide e retina. Meios transparentes: córnea, humor aquoso, 

cristalino e humor vítreo. 

A esclerótica – é a parte branca do olho, em sua porção anterior torna-se delgada, 

recebendo o nome de córnea. A coroide fica por dentro da esclerótica, forma, na parte 

anterior, um disco de cor variável (castanho, azul ou verde). Esse disco é a íris, que 

apresenta um orifício central, a pupila, por onde os raios luminosos penetram. A retina e 

a membrana mais interna; ela detecta os raios luminosos e os transforma em sinais 

nervosos. Nela formam-se as imagens. O humosaquaso é um material líquido que 

preenche o espaço entre a córnea e a íris. O cristalino, uma espécie de lente biconvexa, 

encontra-se atrás da íris, ele orienta a passagem dos raios luminosos até a retina. Não se 

move, apenas muda de formato ao localizar objetos a distância diferente. O humor 

vítreo é um material gelatinoso que preenche a cavidade maior do globo ocular, atrás do 

cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ponto cego, no fundo do olho, é insensível à luz; é o ponto por onde passa o nervo 

óptico. A mancha amarela, na retina é o local onde a imagem é formada no olho com 

visão normal. 

O globo ocular apresenta ainda acessórios: pálpebras, conjuntiva, glândulas lacrimais, 

cílios, sobrancelhas e músculos oculares.  
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Paladar e olfato  

O paladar e o olfato são considerados sentidos químicos, pois registram a presença de 

substâncias com as quais a língua e o nariz entra em contato.  

 

A língua constituída de músculo estriado, é o órgão receptor de impressões gustativas. 

Sua superfície superior e lateral apresenta um grande número de papilas gustativas.  

 

Existem quatro sensações gustativas básicas: ácida, salgada, doce e amarga. Os 

receptores sensíveis aos sabores doces e salgado são mais numerosos na ponta e porção 

anterior da língua. Os receptores do sabor ácido encontram-se ao longo das bordas 

laterais da língua, os do sabor amargo, na porção posterior.  

 

Os órgãos responsáveis pela percepção do odor são fossas nasais, forradas internamente 

por uma mucosa. Nela, o nervo olfativo tem suas ramificações.  

 

Quando o ar, carregado de partículas odoríferas, penetra nas fossas nasais, o muco ali 

produzido capta e retém essas partículas. As delicadas ramificações do nervo olfativo 

recolhem, então, as impressões do cheiro e as transmitem ao cérebro. 
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SISTEMA NERVOSO  
 

 

 

 

O sistema nervoso não só coordena e integra as funções do organismo como se 

relaciona com o meio físico. 

 

 

Assim como todos os sistemas, este sistema também sofreu evoluções, sendo que no 

homem ocorreu maior desenvolvimento de uma região denominada cérebro, 

responsável por sua capacidade de raciocínio e aprendizagem.  

 

O sistema nervoso, é constituído de tecido nervoso que, por sua vez, possui elementos 

essenciais que são células as nervosas ou neurônio.  
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Os neurônios são unidades estruturais e funcionais e constituem 10% das células do 

sistema nervoso, o restante são as chamadas células da glia.  

 

Cada neurônio é formado por:  

Corpo celular – local onde se encontram a organelas e o núcleo da célula. 

Dentritos – ramificações que partem do corpo celular e cuja função é a recepção do 

impulso nervoso.  

Axônio – prolongamento único que se origina do corpo celular e que possui 

ramificações em sua extremidade livre.  

Sua função é a condução do impulso nervoso. 

 

Divisão do sistema nervoso 

Sob o aspecto funcional, o sistema é dividido em duas partes: 

 

 Uma que regula os movimentos voluntários e os órgãos dos sentidos, o que é 
feito pelo sistema nervoso central (formado por encéfalo e medula espinhal) e 

sistema nervoso periférico (nervos, gânglios e linfáticos). 

 Outra que controla os movimentos involuntários, e outras funções independem a 

nossa vontade, o que é feito pelo sistema nervoso autônomo (simpático e 

parassimpático). 

 

Sistema Nervoso Central 

 

O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal. Encontra-se 

protegido por estruturas ósseas: o encéfalo pela caixa craniana e a medula pela coluna 

vertebral. Além disso, encéfalo e medulas são envolvidas por membranas, as meninges, 

denominadas dura-máter, aracnoide e pia-máter. Entre elas circula o líquido 

cefalorraquidiano, que protege e nutre os órgãos nervosos.  

 

O encéfalo compreende cérebro, cerebelo e bulbo. É a parte mais volumosa do sistema 

nervoso. 

 

Cérebro  

 

O cérebro é a porção mais volumosa do encéfalo, dividida em duas metades 

denominadas hemisférios cerebrais. Sua massa gira em torno de 1300 gramas. Tem 

superfície enrugada formando as circunvoluções cerebrais. Quando cortado, apresenta 

duas regiões distintas, uma branca, ocupando o centro e outra cinzenta, formando o 

córtex cerebral.  
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SISTEMA HORMONAL 

 
 
O sistema hormonal, também é conhecido como sistema endócrino. Ele produz 

substâncias que são verdadeiros mensageiros químicos levados através da circulação, a 

todas as partes do corpo. Tais substâncias são os hormônios e vão agir sobre os órgãos 

específicos denominados órgãos alvos.  

As glândulas endócrinas  estão localizadas em diferentes partes do 

corpo: hipófise, tireoide e paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas 

sexuais. 

 

Glândulas endócrinas  

 

As glândulas endócrinas não possuem canal de secreção e o material secretado é 

lançado diretamente na corrente sanguínea. A secreção circular por todo o organismo, 

mas tem ação apenas sobre determinados órgãos. 

 

https://www.todamateria.com.br/glandulas-endocrinas/
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São glândulas endócrinas - a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais e as 

gônadas (testículos e ovários). Ainda pode ser citado o pâncreas, por ser uma glândula 

mista, com função exócrina e endócrina.   

 

A hipófise, situada na base do crânio, é considerada a glândulas-mãe, porque coordena 

inúmeras funções, agindo inclusive sobre outras glândulas. Ela produz diferentes tipos 

de hormônios, que controlam o crescimento, a excreção renal, as contrações do útero 

durante o parto, a produção de leite depois do parto e a atividade de outras glândulas, 

como a tireoide, os ovários, os testículos e as suprarrenais. O controle sobre as 

glândulas se faz por um mecanismo denominado realimentação, que consiste na 

capacidade de a hipófise responde às variações hormonais de outras glândulas.  

 

A tireoide tem ação sobre o metabolismo geral e influi também no crescimento físico e 

no desenvolvimento sexual e mental. 

 

As paratireoides regulam o metabolismo do cálcio e do fósforo. 

 

As suprarrenais agem sobre a musculatura lisa e interferem no metabolismo das 

gorduras. 

 

As gômadas são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários e pela atividade 

reprodutora. 

 

Pequenos aglomerados de células espalhados por todo o pâncreas constituem as ilhotas 

de langerbans. São elas que têm função endócrina e seus hormônios controlam a taxa de 

glicose no sangue. São elas que têm função endócrina e seus hormônios controlam a 

taxa de glicose no sangue. Um deles, a insulina, impede o acúmulo de glicose no 

sangue.  

 

 

Mecanismo da realimentação  

 

A função principal da hipófise é regular a produção de hormônios das outras glândulas 

endócrinas. Isso ela faz sob o controle do hipotálamo, situado na base do cérebro.  

Se a tireoide fabrica pouca tirosina, a hipófise passa a produzir maior quantidade de 

hormônios termotrópicos, estimulador da tireoide, que faz a tireoide trabalhar mais.  

 

 

Por que isso acontece? 

 

As células da hipófise são sensíveis à quantidade de tirosina existente no sangue que 

passa por elas. Quando a tireoide aumenta sua produção, decresce automaticamente a 

produção de hormônios termotrópicos e, portanto, a tireoide, menos estimulada, volta a 

produzir a quantidade adequada de tirosina.  
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                            TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

1.(UECE) As estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículo, estão relacionadas 

com a função de equilíbrio nos seres humanos. Tais estruturas localizam-se: 

 

(a) na coluna vertebral. 

(b) no ouvido interno. 

(c) no hipotálamo. 

(d) no cerebelo. 

 

2.Leia o texto abaixo. Um turista ao fazer um passeio na Floresta Amazônica se afasta 

de seu grupo e não percebe a aproximação de uma onça. Quando se vira e vê o animal, 

seu coração dispara, identificando uma reação causada pelo aumento da adrenalina no 

sangue. Sua reação imediata é a de sair correndo, fugindo. Marque a alternativa que 

explica a situação descrita no texto. 

 

(A) O olfato não identifica aromas que podem ser prejudiciais, evitando que uma 

mensagem chegue aos músculos para que você se afaste. 

 (B) O paladar reage à visão de objetos que podem ser prejudiciais e manda mensagem 

aos músculos para que você se afaste. 

 (C) A visão recebe estímulos do ambiente, transmite-os ao sistema nervoso que, junto 

com o sistema endócrino, envia estímulos aos músculos e ossos, para que você fuja. 

 (D) A visão recebe estímulos do ambiente, mas não os transmite ao cérebro, impedindo 

a reação muscular de fuga. 

 

3.Maria e sua mãe foram à feira para comprar peixe. O feirante embrulhou o pacote e a 

mãe da Maria já ia abrindo a carteira para pagá-lo, quando Maria anunciou: – Mamãe, 

não leve este peixe porque não está fresco! A explicação de como Maria identificou que 

o peixe estava inadequado ao consumo é a seguinte: 

 

 (A) A qualidade dos alimentos só pode ser percebida através da visão. 

 (B) A qualidade dos alimentos pode ser percebida através de vários sentidos. 

 (C) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do olfato. 

 (D) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do tato. 

 

4.O sistema imunológico é muito importante, pois sua função é garantir a segurança do 

corpo, mantendo-o saudável. Marque a opção que indica os órgãos que estão envolvidos 

na defesa do organismo. 

 

(A)Tonsilas palatinas e medula óssea 

(B) pulmão e rim 

(C) fígado e coração 

(D) estômago e pâncreas 
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5. Sabemos que o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e 

sistema nervoso periférico. A respeito do sistema nervoso central, marque a alternativa 

incorreta: 

 

(a) O sistema nervoso central é composto por medula espinhal e encéfalo. 

(b) O encéfalo, parte integrante do sistema nervoso central, é responsável por controlar 

diversas funções vitais do nosso organismo. 

(c) Fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios nervosos. 

(d) A medula espinhal fica alojada no interior do canal formado pelas perfurações das 

vértebras. 

(e) O sistema nervoso central processa informações vindas de outras partes do corpo 

 

6.Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Marque a 

alternativa que responde a essa pergunta: 

 

(a) Neutrófilos 

(b) Neurônios 

(c) Condrócitos 

(d) Miócitos 

(e) Basófilos 

 

7. Observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta: 

 
Esquema simplificado de um neurônio 

 

(a) A estrutura indicada pelo número 1 é o axônio. 

(b) A estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local de onde partem os dendritos e 

axônios. 

(c) A estrutura 3 é o dendrito, local especializado em receber os estímulos nervosos. 

(d) A transmissão do impulso nervoso sempre ocorre no sentido 3-2-1. 

(e) O axônio, estrutura 2, é envolto por uma camada denominada bainha de mielina. 

 

 8. (Vunesp-2008) – De acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir sob a 

influência do álcool, em nível superior a 0,8 gramas de álcool por litro de sangue (= 2 

copos de cerveja), é uma infração gravíssima sujeita a multa e suspensão do direito de 

dirigir. Com base nos conhecimentos sobre os efeitos do álcool sobre o organismo, 

indique a alternativa que fundamenta a regulamentação acima. 

  

 

 



57 
 

(a) O álcool é uma droga que pode levar à dependência química.  

(b) O álcool provoca danos ao fígado, levando o indivíduo a desenvolver a cirrose 

hepática.  

(c) O álcool diminui a resistência do organismo e aumenta os riscos de alguns tipos de 

câncer.  

(d) O consumo de álcool inibe certos neurônios no cérebro, afetando o raciocínio, os 

reflexos e a coordenação motora.  

(e) O consumo de álcool leva a pessoa a se sentir mais alerta, confiante, com mais força 

física, disposição e capacidade mental. 

9.Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, ou seja, 

glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. 

Marque a alternativa em que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. 

 

(a) Testículos, tireoide e glândula sudorípara. 

(b) Hipófise, tireoide e glândula sebácea. 

(c) Glândula sudorípara, glândula salivar e ovários. 

(d) Hipófise, tireoide e testículos 

(e) Testículos, ovários e glândula salivar. 

 

10. (UEG/2006) Ligada por uma haste ao hipotálamo, a hipófise fica em uma cavidade 

do osso esfenóide, e a sua parte glandular comanda diversas outras glândulas do 

organismo. Todas as glândulas citadas a seguir são controladas diretamente pela 

hipófise, EXCETO: 

 

(a) Ovário 

(b) Tireóide 

(c) Pâncreas 

(d) Supra-renal 
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