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Prezado Aluno: 
 

Este material foi elaborado com a finalidade de ajudá-lo em seus  

estudos autônomos de recuperação. 
 

 

I.   INTRODUÇÃO 
 

Os Estudos Autônomos de Recuperação tem como objetivo recuperar os conteúdos conceituais nos 

quais o aluno apresentou deficiência na etapa. Os Estudos Autônomos de Recuperação constituem 

também uma oportunidade de reflexão sobre sua atitude em relação à disciplina Ciências: tenho me 

dedicado aos estudos? Realizo as atividades extraclasse? Presto atenção nas aulas? Faço os registros 

propostos em sala? 
 

 

II. CONTEÚDO 
 

• Unidade 4 – Sistema circulatório, linfático e imunitário. 

o Capítulo 1 – Sistema Circulatório. 

o Capítulo 2 – Sangue. 

 

• Unidade 5 – Sistema Urinário. 

o Capítulo 1 – Sistema Urinário. 

o Capítulo 2 – Urina. 

 

• Unidade 6 – Sistema Musculoesquelético. 

o Capítulo 1 – Sistema esquelético. 

o Capítulo 2 – Sistema muscular. 

o Capítulo 3 – Movimento e saúde. 

 
 

III. RECOMENDAÇÕES ÚTEIS 
 

Para que obtenha sucesso em seu estudo de recuperação, você deverá: 

• Solucionar corretamente todas as questões propostas neste material de recuperação. 

• Consultar as anotações registradas em seu caderno de Ciências. 

• Consultar seu livro de Ciências e refazer as questões propostas pelo professor ao longo da etapa. 

• Consultar e refazer as avaliações realizadas durante a etapa. 

 

“Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. 

Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar.” Madre Teresa de Calcutá 

 

Bom trabalho!  

Professora Fernanda. 
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SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 
01. Quais são os componentes do sangue? Cite a função de cada um deles. 
 
02. (FUVEST) O sistema circulatório dos vertebrados é constituído por uma complexa rede de vasos 
sanguíneos distribuída por todo o corpo. Sobre o funcionamento do sistema circulatório, responda: 
 
a) Que tipo de vaso sanguíneo palpamos quando tomamos a pulsação de uma pessoa? O que 
significa essa pulsação? 
b) Descreva como o sangue flui através de uma veia. 
c) Qual das quatro cavidades do coração humano apresenta parede mais espessa? Por quê?  
 
03. Faça a associação correta. 
 

1 – Vaso sanguíneo de parede grossa que conduz sangue do coração para todo o corpo. 
2 - Permitem a grande irrigação sanguínea com todas as células do corpo. 
3 - Vaso de parede fina que coleta o sangue das diversas partes do corpo e conduz até o coração. 
 
(    ) Veia 
(    ) Artéria 
(    ) Capilares 
 
04. O esquema ao lado é referente ao coração de um mamífero. 
a) Que números indicam artérias e que números indicam veias? 
b) Que números indicam vasos por onde circulam sangue arterial?  
c) Que números indicam vasos que participam da circulação pulmonar 
e da circulação sistêmica?  
d) Que característica do coração dos mamíferos impede a mistura do 
sangue venoso e arterial? 
 

 
 

SISTEMA URINÁRIO 
 
05. Cite os órgãos componentes do sistema urinário humano e suas respectivas funções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. A urina humana é composta principalmente de água sendo expelida durante o ato de urinar. A 
urina é o produto final, resultante da excreção renal. O volume, a acidez e a concentração de sais na 
urina são regulados por hormônios. Com base nos conhecimentos sobre o sistema urinário, 
responda: 
 

a) No verão, geralmente urinamos menos do que no inverno, considerando o mesmo tipo de 
alimentação e de atividade física. Por que isso ocorre? 

b) A urina, eliminada em menor quantidade, tende a ser mais clara ou mais escura? Explique. 

c) O processo de formação da urina se passa em duas etapas: filtração e reabsorção. Diferencie-as 
e informe as estruturas microscópicas dos rins responsáveis por esses processos. 

d) Onde são encontradas as maiores quantidades de excretas: na urina ou no plasma sanguíneo? 
Justifique. 

e) Que hormônio está envolvido na reabsorção renal de água? Explique. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urinar


 
 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
 
07. Observe a imagem e responda as questões propostas: 
 
 
 
 
 
 

Estrutura interna de um osso 
 
a) Aponte, na figura, a localização da medula óssea amarela e medula óssea vermelha. Em seguida, 
b) Explique a função desempenhada por tais estruturas. 
 
08. As imagens a seguir mostram uma articulação fundamental: o joelho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://www.clinicaecirurgiadojoelho.com.br. Acesso em 08.04.2009 

 
a) Explique a função das cartilagens presentes nas extremidades dos ossos.  
b) Como é chamado o líquido que tem como finalidade lubrificar as articulações?  
c) Explique a função desempenhada pelos ligamentos e tendões. 

 
09. A maioria dos músculos atua de forma antagônica. Explique isso. 
 
10. O tecido muscular apresenta como propriedade característica e fundamental a contratilidade, isto 
é, suas células se contraem quando submetidas a um estímulo. Com relação ao tecido muscular, 
responda: 
a) Quais são os três tipos de tecido muscular? 
b) Exemplifique os tipos de tecido muscular encontrados no corpo humano. 
c) Considerando os controles nervosos, ou seja, a dependência ou não em relação à vontade do 
indivíduo, Como se dá a contração em cada tipo de tecido muscular? 

http://www.clinicaecirurgiadojoelho.com.br/


 


