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O CICLO DA VIDA 

Este ano você vai relembrar os estudos a respeito dos seres vivos! Como 

podemos saber o que está vivo e o que não está vivo? Vamos, primeiro, 

observar a figura abaixo e numerar os seres vivos e não vivos 

(inanimados), de acordo com a legenda. 

 

http://cantinhodosaber.buscasulfluminense.com/ 

 

Todos os seres vivos passam pelas mesmas fases: um cachorro nasce, 

cresce, se reproduz, envelhece e morre. Uma árvore também nasce, cresce, 

se reproduz, envelhece e morre. É o que chamamos de Ciclo da Vida. 
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FIQUE LIGADO!!! 

• Todos os SERES VIVOS nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e 

morrem. • Nascer, crescer, reproduzir-se, envelhecer e morrer constituem 

o CICLO DA VIDA. 
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COMO SE ORGANIZAM OS SERES VIVOS? 

Os seres vivos possuem características próprias. Você já pensou como os 

seres vivos são formados? Será que são todos iguais? Vamos ver? PAREDE 

http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/ 

 

Observe a figura ao lado. Ela representa uma parede. A parede é formada 

de pequenas partes que são os tijolos. 

 

GORDURA DO CORPO 

http://metodologiavvargas.files.wordpress.com/20 

 

O nosso corpo e o corpo da grande maioria dos seres vivos são formados de 

pequenas partes. Essas pequenas partes são chamadas de células. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

A menor parte viva dos organismos é chamada de CÉLULA! 
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Observe a figura que representa a gordura do corpo. A gordura do corpo, 

em grande parte dos seres vivos, é formada de pequenos pedaços 

semelhantes aos da parede. Esses pedaços são chamados de células. 
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CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS… 

Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos por 

células. A célula é a menor parte integrante de um ser vivo. Mas nem 

todos os seres vivos são iguais! Alguns possuem muitas células e outros 

possuem apenas uma célula. 

MULTIRIO 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Os seres vivos formados por muitas células são chamados de 

PLURICELULARES. 

 

Corte da superfície externa da cebola observado ao microscópio 

blogdatiajanulia.wordpress.com 

 

Ao falarmos a palavra PLURICELULAR lembre-se de PLURAL. Plural indica 

mais de um. Pluri também é um prefixo latino que significa muito. 

 

e-farsas.com 
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Cada "pedacinho" é uma célula! 1- Observando a figura acima, podemos 

dizer que a cebola tem muitas células? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 2- Então, 

como é que podemos chamar a cebola em relação ao número de células? 

________________________________________________________________ 

 

Além da cebola, o homem, o cachorro, as árvores, a borboleta, o leão, a 

baleia… são organismos pluricelulares. 
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CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS… 

Você pode ter pensado que só existem seres PLURICELULARES em nosso 

planeta. No entanto, existem também seres vivos UNICELULARES, ou seja, 

que são formados por uma única célula. Neste caso, apenas uma célula 

constitui o ser vivo. Observe o esquema abaixo. 

 

Palavrinhas estranhas … 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Os seres vivos UNICELULARES são formados por uma única célula. 
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Lembre-se da palavra único (que significa um só), quando falarmos em 

unicelular! 

MULTIRIO 



 

Essa é a foto de uma ameba: um ser vivo formado de uma única célula. 

 

Uni é um prefixo latino que significa unidade. 

 

Procure em seu livro didático de Ciências e dê outros exemplos de seres 

vivos unicelulares. 

_________________________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________________________

___ 

 

MULTIRIO 

 

grupoescolar.com 
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Usando seus conhecimentos sobre células, classifique os seres vivos 

abaixo como UNICELULARES ou PLURICELULARES: 

 

PROTOZOÁRIO 

 

BALEIA-AZUL 

 

espacocienciasquintoano.blogspot.com 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br 
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LEÃO FUNGOS 

 

wall321.com portalsaofrancisco.com.br 
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CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS… 

Além do número de células, podemos separar os seres vivos de acordo com o 

seu tipo de célula! No interior das células encontramos o seu material 

genético. Nesse material, podemos encontrar as informações que determinam 

as características dos seres vivos. Por exemplo: em cada célula de seu 

corpo encontramos o material genético que tem a informação de como é a 

cor de seus olhos e a de seus cabelos. Agora, observe os esquemas das 

células abaixo e veja as diferenças. 

MULTIRIO 

 

MATERIAL GENÉTICO 

 

MATERIAL GENÉTICO DENTRO DE UM NÚCLEO Nesta imagem, observamos que não há 

qualquer membrana separando o material genético do restante da célula. 

Essa célula muito simples é chamada de PROCARIONTE. 

searadaciencia.ufc.br 

 



Já nesta outra imagem, observamos uma membrana que separa o material 

genético do restante da célula. Essa célula é chamada de EUCARIONTE. 
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portaldoprofessor.mec.gov.br 
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Para saber mais... 

Os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Dizemos 

que existe uma organização celular em cada ser vivo. Alguns são formados 

por uma única célula e são chamados de unicelulares. Outros são formados 

por mais de uma célula e são conhecidos como seres pluricelulares. Além 

disso, as células dos seres vivos são diferentes. Algumas não possuem uma 

membrana chamada carioteca. As células que não possuem carioteca são 

chamadas de procariontes. Estas células são mais simples. As bactérias 

possuem esse tipo de célula. As células que possuem carioteca e, assim, 

núcleo individualizado, são chamadas de eucariontes. Estas células são 

mais complexas e possuem outras organelas no seu interior. Os seres 

humanos, as plantas e os cogumelos, por exemplo, possuem células 

eucariontes. Possuindo ou não a carioteca, todas as células possuem 

material genético. É por causa desse material que os gatinhos se 

assemelham aos seus pais. O mesmo que ocorre com os gatos, acontece com 

todos os outros seres vivos! 

Adaptado - http://dicasdeciencias.com 

 

Escreva aqui a diferença entre seres vivos unicelulares e pluricelulares. 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ 
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Sublinhe com uma caneta colorida o que são células procariontes e o que 

são células eucariontes. 

 

___________________ 
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Glossário: organelas - pequenas estruturas encontradas no interior das 

células; material genético - material que contém as informações que 

determinam as características dos seres vivos; carioteca - membrana que 

separa o material genético das demais estruturas da célula. 

 

MULTIRIO 

 

CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS… 

 

ALIMENTAÇÃO, ENERGIA E SERES VIVOS… 

Leia este texto: 

 



―Para funcionar, todo organismo vivo consome energia. Mesmo quando se 

está parado ou dormindo gasta-se energia, 

pois o organismo não pode parar! A fonte de toda a energia que os seres 

vivos necessitam está nos alimentos. Logo, todo ser vivo precisa 

alimentar-se para funcionar‖. (retirado de 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-

08/md-ef-ci-21.pdf) Na sua relação com o ambiente, em busca dos alimentos 

que fornecem a energia, os seres vivos podem agir de duas formas 

diferentes: produzir o seu próprio alimento ou obter o alimento 

encontrado a seu redor. Por essa razão, podemos separar os seres vivos em 

dois grupos, a partir de sua maneira de obter energia, não importando se 

o organismo é unicelular ou pluricelular. 

 

Como o ser vivo obtém seu alimento? Ser vivo que produz o seu próprio 

alimento! 

bciencia8.wordpress.com bciencia8.wordpress.com 

 

Este ser vivo é chamado de AUTOTRÓFICO! 

 

Este ser vivo é chamado de HETEROTRÓFICO! 

 

As plantas e algumas bactérias são exemplos de seres autotróficos. 

 

Os animais são exemplos de seres heterotróficos. 
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Ser vivo que obtém o seu alimento de outros seres vivos (dos animais ou 

das plantas). 
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A FOTOSSÍNTESE 

Como os seres vivos autotróficos produzem o seu alimento? Bem… para 

produzir o seu alimento, as plantas realizam um processo chamado de 

FOTOSSÍNTESE! As plantas absorvem a luz do sol e, com essa energia, 

―transformam‖ substâncias bem simples como a água, os sais minerais e o 

gás carbônico em um tipo de açúcar – a glicose. As plantas utilizam a 

glicose como parte de seu alimento. Os seres que realizam a fotossíntese 

são os seres clorofilados. Eles possuem uma substância chamada clorofila, 

que dá cor verde às plantas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1668 

cidadesaopaulo.olx.com.br 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Os seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento através 

da fotossíntese são chamados de autotróficos. Lembre-se: auto – si mesmo 

(radical grego). 
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Assista também a uma vídeo-aula: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15053 
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AUTOTRÓFICOS E HETEROTRÓFICOS 

Você entendeu bem a diferença entre os seres autotróficos e 

heterotróficos? Recorte figuras de jornais ou de revistas ou ainda 

desenhe exemplos desses dois grupos de seres vivos e complete o quadro, 

de acordo com a legenda. 

 

AUTOTRÓFICOS 

 

HETEROTRÓFICOS 

 

A palavra autotrófico vem do grego autós (por si mesmo), e trophé 

(nutrição). Ela se refere ao ser que se nutre por si mesmo. A palavra 

heterotrófico vem do grego hétero (outro) e thophé (nutrição). Ela se 

refere ao ser que se alimenta de outros organismos. 
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FORMAS DE REPRODUÇÃO 

Mais uma pergunta a ser respondida: como é que os seres vivos se 

reproduzem? Afinal de contas, a reprodução dos seres vivos é importante 

para dar continuidade aos seus representantes. É por meio da reprodução 

que se dá a perpetuação da espécie. Na reprodução, todas as informações, 

que estão no material genético são passadas de uma geração a outra. Vamos 

conhecer os dois tipos de reprodução dos seres vivos: 

MULTIRIO 

 

ASSEXUADA 

 

SEXUADA 

 

A reprodução assexuada é a forma mais simples de reprodução, sendo uma 

maneira de gerar indivíduos geneticamente iguais aos seus antecessores. É 

comum em organismos menos complexos, como as bactérias, por exemplo. 

 

http://streetcusco.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 
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http://agrupamentoideias.blogspot.com 

 

A reprodução sexuada, por sua vez, é comum em organismos mais complexos, 

e em que há a participação de células especiais, os gametas, que nos 

seres humanos são o espermatozoide (masculino) e o óvulo (feminino). A 

união dos gametas dá origem a um novo ser vivo. 

 

http://t3.gstatic.com 
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Glossário: material genético - material que contém as informações que 

determinam as características dos seres vivos; gametas - células que se 

unem, formando um novo ser vivo e que carregam parte do material genético 

que formará um novo ser. 

 

FORMAS DE REPRODUÇÃO 

Cada forma de reprodução possui características bem diferentes. Leia os 

textos abaixo para entender essas diferenças e, em seguida, responda ao 

nosso desafio! Bactéria REPRODUÇÃO ASSEXUADA: Não envolve troca de 

gametas entre indivíduos. Processo bem rápido e que gera cópias iguais à 

célula-mãe! Não apresenta variedade, ou seja, mantém as mesmas 

características da célula-mãe! REPRODUÇÃO SEXUADA: Envolve a união dos 

gametas. Processo mais lento e produz descendentes um pouco diferentes 

dos pais. É um processo que gera uma variedade maior de seres vivos! 

professorthiagorenno.blogspot.com 

 

ilovemypets.com.br 

 

Na produção de iogurte é importante que os microrganismos envolvidos 

mantenham as mesmas características, para garantir que o produto final 

tenha sempre o mesmo gosto e o mesmo aspecto. Além disso, a grande 

velocidade de reprodução também é um fator importante para tornar viável 

a produção de grandes quantidades de iogurte. Explique, com base nessas 

informações, que tipo de reprodução é realizado pelos microrganismos que 

produzem o iogurte. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

Glossário: descendentes - filhotes, filhos; microrganismos - seres vivos 

muito pequenos. 
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Observe que os dois filhotes são diferentes! 
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Vamos fechar esta parte do caderno com chave de ouro? Você vai demonstrar 

que sabe tudo! Então, mãos à obra! COMPLETE A PALAVRA CRUZADA! 1. Célula 

com núcleo individualizado. 2. Forma de reprodução que não envolve troca 

de gametas. 3. Unidade fundamental dos seres vivos. 4. Ser vivo formado 

por várias células. 5. Organismo que produz seu próprio alimento. 6. 

Célula que não possui carioteca. 

Ciências - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

2 1 8 

 

5 

 

3 

 



7. Ser vivo que se alimenta de outro ser vivo. 8. Tipo de reprodução que 

envolve a união de gametas. 6 

 

4 

 

7 

MULTIRIO 
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A ORIGEM DA VIDA 

Depois de entender as características gerais dos seres vivos, vamos 

pensar a respeito de algumas questões: Como era o primeiro ser vivo? Como 

era o nosso planeta quando surgiu o primeiro ser vivo? Observe o esquema 

ao lado. Ele representa a evolução dos seres vivos e é chamado de ÁRVORE 

DA VIDA. 

cronicadaciencia.blogspot.com 

 

Os primeiros organismos que apareceram em nosso planeta estão na base da 

ÁRVORE DA VIDA. ERAM ORGANISMOS MAIS SIMPLES. À medida que vamos subindo 

na árvore da vida, os organismos vão se tornando mais complexos. Como 

deveria ser o primeiro ser vivo? Observe a ÁRVORE DA VIDA e marque como 

seria o primeiro ser vivo. 
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( ( ( ( O primeiro ser vivo era, provavelmente, uma bactéria muito 

simples e unicelular. ( ( 

 

) muito complexo ) muito simples ) unicelular ) pluricelular ) eucarionte 

) procarionte 

 

FIQUE LIGADO!!! 

 

Glossário: complexo - complicado; bactéria- ser vivo muito simples, 

unicelular e bem pequeno; citoplasma - material da célula limitado pela 

membrana celular. 

 

Os seres vivos unicelulares e procariontes são os mais simples. Os 

organismos muito simples são formados por uma única célula e possuem o 

material genético dentro do citoplasma, sem uma membrana (a carioteca) 

separando-o da célula. 
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A ORIGEM DA VIDA 

Concluímos que o primeiro ser vivo era extremamente simples, unicelular e 

procarionte. Mas como era o nosso planeta quando esses primeiros 

organismos surgiram? A Terra era bem diferente do que é agora. No início 

era muito, muito, muito quente! Depois foi esfriando e tornou-se possível 

o aparecimento da água no estado líquido. Foi na água que os primeiros 

seres vivos apareceram! E esses oceanos, onde a vida surgiu, eram cheios 

de nutrientes e líquidos como uma sopa!!! 

http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/formacao-da-

terra.html 



 

PARA LEMBRAR! UNICELULAR única célula. – organismo formado por uma 
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PROCARIONTE – célula com o material genético não separado do citoplasma 

da célula. 

 

HETEROTRÓFICO – seres vivos que se alimentam de outros organismos. 

 

Consulte seu livro didático a respeito da Origem da Vida. Escreva, no seu 

caderno, as características dos primeiros seres vivos. 
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A ORIGEM DA VIDA 

Observe a linha do tempo. Ela apresenta uma contagem decrescente: quanto 

mais à direita da linha, mais recente é o ser vivo; quanto mais à 

esquerda, mais antigo é o ser vivo. 

 

http://www.essaseoutras.xpg.com.br/ 

 

http://cronodon.com/ 

 

Primeiro ser vivo muito simples – unicelular e procarionte. 

 

Primeiro ser vivo capaz de realizar a fotossíntese – unicelular e 

procarionte. 

 

Primeiro ser vivo mais complexo – unicelular e eucarionte. 

 

Os primeiros seres vivos eram bem simples. À medida que os anos passaram, 

eles evoluíram. A partir deles, outras formas de vida foram surgindo. 

 

Ciências - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

http://celvida.blogspot.com 
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Vamos revisar as palavras que aprendemos até agora? Use o código ao lado 

para substituir os símbolos pelas letras e encontrar as respostas. 1- 

Como se chama o ser vivo formado por mais de uma célula? 

 

2- Uma célula que possui o seu material genético separado do citoplasma, 

formando um núcleo é chamada de… 

 

cpmundinho.blogspot.com 
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3- Os seres vivos que realizam a fotossíntese e produzem o seu próprio 

alimento são chamados de… 

 



Assista ao vídeo ―O reino escondido da célula‖ e descubra como Louis 

Pasteur e muitos outros cientistas trabalharam para explicar o que era a 

célula e qual a sua importância para os seres vivos. 

http://videos.sapo.pt/tknRf2J8HTvKhdvVZDUq 
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A DIVERSIDADE DA VIDA 

Você viu que, gradativamente, um grupo de seres vivos bem simples surgiu 

na Terra há bilhões de anos. Depois, surgiram vários outros seres vivos. 

Uns bem pequenos, outros grandes, alguns unicelulares e outros 

pluricelulares! Nosso planeta é repleto de vida e essa diversidade de 

vida é chamada de BIODIVERSIDADE! Observe o caminho que você faz, 

diariamente, entre a escola e a sua casa. Anote os seres vivos que você 

encontra no seu dia a dia. ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Existe um número imenso de seres vivos em nosso planeta! Alguns 

organismos nós já conhecemos e outros não. Os seres vivos devem ser 

preservados! 
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envolverde.com.br 
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

Existe uma grande variedade de seres vivos e os cientistas os 

classificaram em grupos, para facilitar o estudo e a pesquisa científica. 

 

Mas o que é classificar? Tem sempre alguém querendo arrumar alguma 

coisa... A sua mochila, mesmo... Olhe para ela! Tem cadernos ou folhas de 

fichário... Um bilhetinho especial... um perfume... E o estojo? No 

estojo, você coloca canetas, lápis, borracha... 

Ciências - 7.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Nesse momento, você está classificando e colocando em ordem as coisas. 

 

meioambientetecnico.blogspot.com 



 

Ao arrumarmos alguns objetos em grupos diferentes, estamos classificando 

esses objetos. Estamos classificando o tempo todo, classificando tudo que 

se encontra a nossa volta. 
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Os cientistas fazem o mesmo com os seres vivos. 

 

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

Como você já viu, estamos classificando o tempo inteiro. Na sua escola, 

existe um lugar muito especial, a Sala de Leitura, onde os livros estão 

classificados. Que tal conhecermos melhor como estão classificados os 

livros na Sala de Leitura? 

 

Entrev stando... 

Vá à Sala de Leitura e observe que há uma ordem na classificação dos 

livros. Essa ordem é definida por critérios. Que critérios são esses? 

Entreviste o Professor da Sala de Leitura e procure saber como os livros 

estão classificados. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ Cole aqui uma foto da sua Sala de Leitura ou então 

faça um desenho. 
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CRITÉRIO é o que se toma como referência e que nos permite diferenciar um 

objeto ou um SER VIVO de outro. Classificar, portanto, é agrupar, formar 

pequenos grupos, respeitando determinados critérios. A classificação 

estabelece uma ordem na diversidade. 
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

O que você fez na folha anterior foi CLASSIFICAR OS SERES VIVOS. 

Classificar é um ato natural no nosso dia a dia. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

MULTIRIO 

 

Mas, como os cientistas classificam os seres vivos? 

 

Na classificação científica, são utilizados critérios aceitos em qualquer 

lugar do mundo. 

 



Como os cientistas conhecem muitos seres vivos e descobrem a cada dia 

vários outros, existe a necessidade de classificá-los, como você fez na 

página anterior. Mas como os cientistas classificam os seres vivos? 
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Os cientistas classificam os seres vivos agrupando-os pelas semelhanças 

entre eles. E separam os grupos pelas suas diferenças! Os seres vivos se 

apresentam em vários grupos que são organizados de acordo com as suas 

semelhanças. 

 

Educopédia, Ciências, 7.º Ano, CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS. 
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Glossário: critério - é o que nos permite separar objetos ou seres vivos 

em grupos diferentes, cada grupo com características semelhantes. 

 

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

Observe as figuras dos seres vivos abaixo. Recorte-as e arrume-as em 3 

grupos diferentes, pensando em algumas características comuns a cada 

grupo. Cole em uma folha de papel em branco ou em seu caderno de 

Ciências. Registre as características que você escolheu para classificar 

os seres vivos nos três grupos solicitados na atividade. 

 

http://colorirdesenhos.com/desenhos 
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

A ciência que classifica os seres vivos é chamada de TAXONOMIA ou 

TAXIONOMIA. Ela estabelece critérios que ordenam os seres vivos. A 

TAXONOMIA é de extrema importância, pois possibilita o reconhecimento das 

características de um animal ou de um vegetal somente pelo grupo a que 

ele pertence. Por exemplo, se eu falar que assisti ontem na TV a um 

documentário sobre o Kakapo, você seria capaz de reconhecer este animal? 

Acho que não... Mas se eu lhe falar que o Kakapo é uma ave, você já pode 

dizer que esse animal tem pena, tem bico e põe ovos. Você reconheceu 

algumas características do Kakapo, usando as características gerais do 

grupo das aves. É por isso que classificar é tão importante! A 

classificação que usamos está baseada nos estudos de LINEU, botânico, 

zoólogo, médico e um dos fundadores da Academia Real das Ciências na 

Suécia. A TAXONOMIA segue critérios e normas predeterminados. É por essa 

razão que os seres vivos são agrupados em 5 GRANDES REINOS. Neste 

parágrafo, destaque o que significa TAXONOMIA ou TAXIONOMIA. Antes de ler 

esse texto, você reconheceria o Kakapo somente pelo nome? Explique. 

_______________________ _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ _______________________ 



 

Depois de ler o texto, escreva as características do Kakapo. 

________________________ ________________________ 

________________________ _______________________ 

 

Educopédia – 7.º Ano, Ciências - Visão Geral dos Reinos Monera, Protista, 

Fungi, Animalia e Plantae. Leia as características gerais de cada reino e 

anote em seu caderno. 
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

OS SERES VIVOS SÃO CLASSIFICADOS EM CINCO GRANDES REINOS. VAMOS CONHECÊ-

LOS? 

 

Seres vivos unicelulares, com células procariontes, autotróficos (capazes 

de realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento) ou 

heterotróficos (não realizam a fotossíntese e se alimentam de outros 

seres vivos). 
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http://dicasdeciencias.com 

 

http://www.saudeanimal.com.br/ 

 

Seres vivos unicelulares, com células eucariontes, podem ser autoróficos 

ou heterotróficos. 

 

Bactérias são seres vivos do REINO MONERA. A ameba é um organismo do 

REINO PROTISTA. 

 

No REINO MONERA estão os seres vivos mais simples. 

http://perlbal.hi-pi.com/ 

 

Seres vivos unicelulares ou pluricelulares, com células eucariontes. 

Todos são heterotróficos. 

 

Qual a principal diferença entre os seres vivos do REINO MONERA e os do 

REINO PROTISTA? _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 
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Os cogumelos são seres vivos do Reino dos Fungos. 

 

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS… 

 

http://www.grupos.com.br/ 

 



http://blog.educacaoadventista.org.br 

 

Seres vivos pluricelulares, com células eucariontes e heterotróficos. 

 

Seres com células eucariontes, pluricelulares e autotróficos. 

 

Todos os seres vivos deste reino alimentam-se de outros seres vivos (são 

heterotróficos). 

 

As plantas são seres vivos capazes de realizar a fotossíntese, são 

autotróficos. 
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Os cogumelos, Reino Vegetal. 

 

antigamente, 

 

eram 

 

classificados 

 

no 

 

Por que estes organismos estão classificados no REINO DOS FUNGOS? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Bom… é hora de reler as características dos REINOS DOS FUNGOS e do REINO 

VEGETAL para responder a essa pergunta!!! 

 

MULTIRIO 
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Para saber mais... 

"Lesmas-do-mar movidas a energia solar" 

Existe uma lesma marinha que é capaz de realizar a fotossíntese! Dá para 

acreditar? Um animal que realiza a fotossíntese, como se fosse uma 

planta? A lesma foi chamada de ―lesma-do-mar movida a energia solar‖ 

(solar-powered seaslugs no original inglês). Os cientistas já sabem, há 

muito tempo, que ela é capaz de realizar a fotossíntese, aproveitando os 

cloroplastos (que guardam a clorofila) das células das algas marinhas, 

das quais ela se alimenta. Mas agora descobriram que ela não faz só isso: 

ela é capaz de produzir a sua própria clorofila (que dá a cor verde para 

as plantas e que absorve a luz do Sol). Aparentemente, ao longo da sua 

evolução, ela adquiriu várias partes do material genético das algas que 

permitem que isto aconteça. Ou seja, se um dia faltarem algas para essa 



lesma, ela pode simplesmente fabricar seu alimento a partir da luz solar, 

como fazem as plantas. E os cientistas observaram que essa lesma é bem 

mais eficiente ao fazer a fotossíntese, ou seja, ela é capaz de fabricar, 

com maior velocidade, mais glicose que uma planta. 

http://www.nikidive.com/mobile/especes/ mollusques.html 
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"É fascinante como um animal pode ser ainda mais eficiente para realizar 

a fotossíntese do que a alga de quem roubou a maquinaria!‖, comentou 

Bruno Jesus, investigador do Centro de Oceanografia e primeiro autor 

desse estudo. Adaptado de 

http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=45284&op=all 
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Você viu que essa lesma-do-mar apresenta características próprias dos 

vegetais, realiza a fotossíntese, porém é um animal que se alimenta de 

algas. Em qual reino você colocaria a lesma-do-mar? Reino Vegetal ou 

Reino Animal ? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Procure no caça-palavras as palavras que completam as frases. 1- O ser 

vivo que não é capaz de realizar a fotossíntese e precisa se alimentar de 

outro ser vivo é chamado de _____________________. 2- No REINO 

_________________, por exemplo, encontramos os seres vivos mais simples, 

como as bactérias. 3- O ser vivo formado de uma única célula é denominado 

de ___________________. 4- Os cogumelos são seres vivos classificados no 

REINO dos ________________. 5- No REINO _________________ encontramos 

seres vivos unicelulares e eucariontes como as amebas. 6- A célula que 

não possui núcleo individualizado é chamada de ________________________. 

7- O ser vivo que é capaz de realizar a fotossíntese é denominado de 

__________________________. L N Q S T C V D A C A C K A W E C Ç H S F U W 

P G X D U N I C E L U L A R Q Z X F U Q H T Z N G H O H K S U X T L E U G 

B W C K B Z O A C K R M O C Y A L V J X C B W O D S P V R A E K O H J Y T 

B R I M I E A I M O N E R A V Z X O M I B A E T V O U Q S W N F A Q B U I 

B F I K I B T O K V P R O T I S T A L E P W X R I M E C O D L X O V Q Ç O 

A U T O T R 
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OS VÍRUS 

Você é capaz de imaginar um ―ser‖ que tenha as características de um ser 

vivo e que não seja formado por células? Pois bem! Os vírus são assim! 

 

Os seres vivos possuem algumas características em comum: são formados por 

células e apresentam um conjunto de reações a que chamamos de 



metabolismo. Mas... Os vírus não possuem células. São acelulares (podemos 

dividir essa palavra em duas partes: a: ausência e celulares: referente a 

células). Os vírus não possuem metabolismo. Mas... Os vírus invadem as 

células de um ser vivo e ali se reproduzem. 
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Metabolismo são todas as transformações que ocorrem no interior dos seres 

vivos, produzindo energia para mantê-los funcionando. 

 

Esquema de UM VÍRUS DA GRIPE. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

ENVOLTÓRIO DE PROTEÍNA. MATERIAL GENÉTICO Os vírus são formados por um 

envoltório de proteína com material genético dentro, ou seja, não são 

formados por células. Mas possuem a capacidade de se reproduzir no 

interior de células vivas. 
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Glossário: envoltório - que serve para envolver, para revestir; vírus - 

tem origem latina e significa veneno. 

 

brasilescola.com 

 

OS VÍRUS 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que 

os vírus têm que entrar na célula, desmontarem-se, reproduzirem seu 

material genético e suas proteínas dentro da célula invadida para, 

finalmente, surgirem novos vírus. Para que todo esse processo ocorra, os 

vírus têm que estar, obrigatoriamente, dentro da célula. Fora da célula, 

eles se comportam como seres inanimados. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

publivideo.com.br 

 

!!! 

 

Muitos cientistas consideram que os vírus não estão vivos porque não 

possuem metabolismo e não são formados por células. Mas outros cientistas 

argumentam que os vírus estão vivos pois podem se reproduzir. É verdade! 

Os vírus se reproduzem! 

 

Os parasitas retiram de outro ser vivo os recursos necessários para que 

também possam viver. Os vírus entram nas células e as ―enganam‖, para que 

elas produzam novas cópias de vírus. 

 

O que você acha? Converse com seus colegas e com o seu Professor e 

escreva, coletivamente, um pequeno texto sobre o assunto. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Vá à Educopédia – 7.º Ano – Ciências - Vírus e suas características 

básicas. Leia mais sobre os vírus! 
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OS VÍRUS 

A DENGUE é uma doença causada por um vírus que se reproduz dentro das 

nossas células. Para que isso aconteça, o mosquito Aedes aegypti tem que 

introduzir esses vírus indesejáveis em nosso corpo. Contra a DENGUE, por 

enquanto, só há um jeito: a prevenção. Não contribuir para a proliferação 

do mosquito, já que ele se reproduz na água limpa e parada. Para isso, 

existem medidas simples que todos nós devemos adotar. Veja o desenho 

abaixo e escreva frases relativas ao COMBATE À DENGUE. ① 

________________________________ ________________________________ ② 

________________________________ ________________________________ ③ 

________________________________ ________________________________ ④ 

________________________________ ________________________________ ⑤ 

________________________________ ________________________________ ⑥ 

________________________________ ________________________________ ⑦ 

________________________________ ________________________________ ⑧ 

________________________________ ________________________________ ⑨ 

________________________________ ________________________________ ⑩ 

________________________________ ________________________________ 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br 

 

http://escolajuliocasado.wikispaces.com 
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OS VÍRUS 

A DENGUE é uma doença viral, ou seja, causada por vírus, e transmitida 

pela fêmea do mosquito chamado de Aedes aegypti. 

ufrrj.br 

 

Esse mosquito transmissor da DENGUE é de origem africana e chegou ao 

Brasil quando o nosso país ainda era apenas uma colônia, através de 

navios que transportavam os escravos. O Aedes aegypti não transmite 

apenas a DENGUE, mas também outra doença chamada de FEBRE AMARELA. As 

fêmeas do mosquito picam as suas vítimas durante o dia e põem seus ovos 

em água limpa e parada. Alguns sintomas da Dengue! Não há um remédio 

próprio para curar a doença, apenas medicamentos que aliviam os sintomas 

(veja as figuras ao lado), acompanhados de repouso, ingestão de muito 

líquido e alimentação leve. A DENGUE pode ser muito perigosa, por isso, 

cuidado! Se você desconfiar que está doente, nunca tome remédios por 

conta própria nem indicados por outras pessoas. Vá ao Posto de Saúde e 

consulte um médico. 



 

AGITANDO A ESCOLA... 

Agora, com as informações acima, elabore cartazes e mobilize a sua escola 

no combate à DENGUE. 

 

Pesquise mais sobre as doenças causadas por Vírus. 7.º Ano, Ciências - 

Doenças Causadas por Vírus. 

 

A melhor forma de combater o vírus da DENGUE é o trabalho de prevenção! 

 

portal.saude.gov.br 
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OS SERES VIVOS MERECEM ALGUNS COMENTÁRIOS! 

 

Os seres vivos são formados por pequenas partes chamadas de células. 

 

Os vírus são acelulares (não são formados por células). São formados por 

uma cápsula de proteína com material genético dentro. 

 

Os seres vivos são divididos em cinco grandes Reinos: MONERA, PROTISTA, 

FUNGI, ANIMAL E VEGETAL. 

 

eadinfo.muz.ifsuldeminas.edu.br 

 

As bactérias são seres vivos muito simples, estão no REINO MONERA, e, são 

seres vivos unicelulares e procariontes. 
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Provavelmente, o primeiro ser vivo se parecia muito com uma bactéria. 

 

As plantas são seres vivos que fabricam seu alimento pela fotossíntese. 

São seres autotróficos e estão no REINO VEGETAL. 

 

A DENGUE é uma doença causada por um vírus e transmitida por um mosquito. 

 

As células possuem um material genético que levam as informações de como 

é o ser vivo. 

 

Anote aqui seu comentário. Que outras informações você considerou muito 

importantes neste caderno? ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ _________________________ 

 

fqonline.webnode.com.pt 
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O mosquito que transmite a DENGUE - Aedes aegypti - se reproduz em água 

limpa e parada. Por isso, não deixe água parada por aí! 

 

Esse é um jogo da memória sobre os vírus. Para jogar, você precisa 

recortar e misturar bem os quadradinhos, com a parte escrita virada para 

a mesa. Para começar o jogo, vire os quadradinhos de dois em dois. Uma 

das cartas deve ser uma pergunta e a outra a resposta correspondente. Se 

a pergunta e a resposta não coincidirem, vire novamente os quadradinhos e 

passe a vez a um colega. Vá tentando até acertar. Quem fizer mais duplas 

de quadradinhos será o vencedor. 

clipart 

 

Cite uma característica dos vírus. 

 

O que significa ser parasita? 

 

O que significa ser um parasita intracelular? 

 

Onde o mosquito que causa a DENGUE procura colocar seus ovos? 

 

Uma das características dos vírus é não ser formado por células. 

 

Os parasitas retiram de outro ser vivo os recursos necessários para que 

também possam viver. 

 

A melhor forma de se evitar o contágio da DENGUE é não deixar que os 

mosquitos se reproduzam. 

 

Qual é a melhor forma de se evitar a DENGUE? 

 

O que significa dizer que a DENGUE é uma doença viral? 

 

Uma doença viral, como a DENGUE, é causada por um vírus. Daí, o nome 

doença viral. 
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O parasita intracelular invade uma célula e se reproduz dentro dela. 

 

O Aedes aegypti, mosquito que transmite o vírus da DENGUE, coloca seu 

ovos em água limpa e parada. 
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Verso das cartas do jogo da memória para recortar. 
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Homenageando... MAYANA ZATZ 

Mayana Zatz nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1947 e se mudou para o Brasil 

em 1955. É uma grande cientista que trabalha com material genético das 

células humanas. Desde criança, se interessou por ciências e, um pouco 

mais velha, Mayana apaixonou-se pela Genética (Genética é uma Ciência que 

estuda as características que passam de pais para filhos). Depois, se 

formou em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP), em 

1968. 

 

Publicou mais de 280 trabalhos científicos em revistas nacionais, 

internacionais e, entre outros reconhecimentos, recebeu o Prêmio L'Oreal 

para Mulheres na Ciência, em 2001. Essa pesquisadora é uma das cientistas 

mais importantes do mundo! 

 

PELAS REDES... 

Mayana Zatz está no Twiiter (@Mayanazatz. A pesquisadora também tem uma 

página no Facebook, na qual aborda assuntos variados e interessantes. 
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Mayana Zatz trabalha em São Paulo, na mesma Universidade onde se formou, 

e onde estuda as doenças que são passadas de pais para filhos. Essas 

doenças estão nas informações do material genético das células. Ela 

também procura um jeito de curar essas doenças. 

 

sciencemag.org 
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D 

 

S 

 

T 

 

Q 

 

Q 

 

S 
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PATRÍCIA DOMINGOS WAGNER MUNIZ DE MEDEIROS ELABORAÇÃO 

 

Podemos começar com uma ajuda indispensável: o dicionário! Procure o 

significado da palavra célula e faça o registro. Esta informação será 

muito útil! 

aprovado no vestibular.com 

 

CÉLULA: 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 
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_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Assista ao vídeo ―O reino escondido da célula‖: 
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http://videos.sapo.pt/tknRf2J8HTvKhdvVZDUq 

 

A célula é a UNIDADE dos SERES VIVOS! 

 

MULTIRIO 

 

Vamos relembrar os estudos sobre a célula? 

 

microscopy-uk.org.uk 



 

UNICELULARES E PLURICELULARES 

Você sabe qual o tamanho de uma célula? Que tal realizar esta atividade e 

descobrir? 

 

Pegue uma régua e faça uma linha com 10cm, marcando cada centímetro. 

Agora, faça uma linha de 1cm, marcando cada milímetro. Desta vez, faça 

uma linha de 1mm. 

 

Estas são algas unicelulares 

 

npcbio.org 

 

Repita a linha de 1mm e tente dividir em duas partes. Foi possível? Foi 

fácil? 

 

E que tal dividir em 1000 partes? Você consegue? É muito pequeno? Pois é! 

É nesta medida em que, geralmente, se encontram as células! É o mundo dos 

MICRÔMETROS!!! 

 

Este é um fungo pluricelular 

 

1Micrômetro = 1/1000 mm ! 

 

Você saberia dizer o que são seres unicelulares? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 
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FIQUE LIGADO!!! 
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Vamos observar a figura ao lado. Ela representa uma pessoa de 1,70m de 

altura. 

br.freepik.com 

 

Você acha que o tamanho das células de uma pessoa é proporcional ao seu 

tamanho? Lembre-se de que uma célula mede apenas alguns micrômetros, como 

já demonstrado e reforçado na imagem da régua abaixo. 

 

1,70m 

 

O aluno deve ser capaz de explicar que um organismo grande é 

_________________________________________________________ composto de 

muitas células, enquanto que organismos menores, 

_________________________________________________________ poucas. Os 

unicelulares têm apenas uma célula. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



 

1µm 
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10µm 

 

100µm 

 

1mm 

 

1cm 

 

1dm 

 

1m 

 

10m 

 

mosca bactéria célula do corpo cogumelo 

 

homem 

 

pinheiro 
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Faça uma viagem ao mundo das escalas!... Visite o site abaixo e descubra 

muito mais do que você imagina: 

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale 

 

TODOS OS SERES VIVOS SÃO VISÍVEIS? Sempre que pensamos em um ser vivo, 

nos vem à mente um animal (cão, gato, passarinho ou até nós mesmos). 

Geralmente associamos nossas ideias de seres vivos àqueles que temos 

maior contato e vemos com maior frequência. Mas, será que nós podemos ver 

todos os seres vivos que existem? ________________________. É possível 

que existam seres vivos invisíveis a olho nu? ________________________ . 

Vejamos... Você gosta de iogurte? 

http://elizabethprovidasaudavel.blogspot.com.br 

 

De leite fermentado? 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Segundo um recente estudo, realizado por cientistas de diversas partes do 

mundo, há mais de 10 mil espécies de micróbios no corpo humano. Cada 

parte do corpo tem uma população diferente de micróbios, cada uma com sua 

função. O estudo mostrou ainda que cada pessoa tem tipos e quantidades 

diferentes de bactérias no corpo. Uma quantidade alta ou baixa da mesma 

bactéria não quer dizer que uma pessoa seja mais ou menos saudável. 

Adaptado de 

http://noticias.bol.uol.com.br/ciencia/2012/06/14/corpohumano-abriga-

quase-10-mil-especies-de-microbios.jhtm 

 

As bactérias e as cianobactérias são seres vivos microscópicos que estão 

entre os mais numerosos do planeta e presentes em, praticamente, todos os 



ambientes da Terra. Prepare-se para explorar esses seres vivos magníficos 

pertencentes ao REINO MONERA!!! 

Glossário: a olho nu - expressão utilizada quando queremos nos referir à 

observação sem a utilização de quaisquer instrumentos óticos; microscópio 

instrumento ótico utilizado para observação de seres vivos que não podem 

ser observados a olho nu. 
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Acredite, tanto o iogurte quanto o leite fermentado só existem por causa 

de pequenos seres vivos que não conseguimos ver sem a ajuda de um 

microscópio. São exatamente esses seres vivos que começaremos a estudar 

nesse bimestre. 

 

http://warpops.wordpress.com 

 

http://www.confap.org.br 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

TODOS OS SERES VIVOS SÃO VISÍVEIS? 

 

RECEITA DE IOGURTE CASEIRO MATERIAL 2 litros de leite 1 copo de iogurte 

natural papel alumínio PROCEDIMENTO • Ferver o leite. Quando ele estiver 

morno, colocar numa vasilha limpa. • Jogar o iogurte natural, dentro do 

leite morno que está na vasilha. • Mexer o iogurte e o leite. Tampar, com 

papel alumínio. Deixar por aproximadamente, 8 horas. • Durante esse 

tempo, não abra a vasilha nem mexa. • Depois, é só comer! SUGESTÕES 

Coloque açúcar a gosto. Adicione uma colher de suco artificial, a gosto. 

Fica parecendo iogurte de supermercado. 

 

Alimentos vivos 

Assim como o iogurte, o leite fermentado também é um alimento vivo. Esses 

alimentos possuem bactérias chamadas PROBIÓTICAS que ajudam na digestão, 

fortalecem a imunidade e até previnem tumores. 
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E como são feitos esses alimentos? 1º- Uma amostra das bactérias que 

habitam o intestino humano são isoladas e cultivadas em um meio 

apropriado. 2º- Separam-se algumas bactérias para a realização de estudos 

sobre qualidade. O objetivo é encontrar as bactérias benéficas. Em 

seguida, elas são multiplicadas. 3º- Por meio de técnicas, esses 

microrganismos são adicionados a alimentos, geralmente leites fermentados 

e iogurtes. Ao serem ingeridos, eles levam as bactérias vivas ao 

intestino, auxiliando o equilíbrio e a manutenção da saúde. 

 

7 

 

http://revistavivasaude.uol.com.br/ 



 

MUITO PRAZER: BACTÉRIA Vamos conhecer melhor uma bactéria? 

PAREDE CELULAR CÁPSULA 

http://www.infoescola.com/ 

 

MEMBRANA CELULAR 

 

Abaixo temos uma outra imagem de várias bactérias flageladas. Mas nem 

toda bactéria tem flagelo¹. O flagelo ajuda na locomoção da bactéria. 

 

http://www.seara.ufc.br 

 

RIBOSSOMOS 

 

FLAGELO 

 

Onde encontramos as bactérias? A bactéria é formada por uma única célula. 

Por isso é ___________________________. A célula da bactéria apresenta o 

DNA, seu material genético, espalhado no citoplasma. Por isso é chamada 

de_______________________________. Bactérias e cianobactérias fazem parte 

do REINO MONERA, e estão classificados entre os seres mais simples 

conhecidos até hoje. Observando o desenho da célula bacteriana acima, 

podemos identificar ____________________, ____________________, 

____________________, ________________, ________ e ______________. Essas 

estruturas fazem a bactéria funcionar. As bactérias estão por toda a 

parte! Elas estão no ar, no solo, na água e dentro dos seres vivos. Elas 

desempenham vários papéis no ambiente, como vamos estudar nesse bimestre. 

Elas se reproduzem, principalmente, de forma assexuada, por bipartição 

(bi=dois, significa partir em dois). 

 

Veja como as bactérias estão inseridas no dia a dia dos seres humanos e 

qual a sua relação com todo o resto do planeta, num filme muito 

interessante: Na Escola: Bactérias. 

(http://www.youtube.com/watch?v=ifdE0wnDl34) 

 

Glossário: flagelo – estrutura em forma de fio que serve para impulsionar 

a célula bacteriana; uni - um. 
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MUITO PRAZER: BACTÉRIA Agora vamos criar um modelo comestível salgado de 

célula bacteriana? MATERIAL - massa de pizza semi-pronta - queijo prato 

ou muzzarela - pedaços de tomates cortados ao comprido ou tirinhas de 

presunto - azeitonas PROCEDIMENTO Coloque a massa de pizza numa forma e 

cubra com queijo. Coloque os pedaços de tomate no centro da pizza. 

Espalhe algumas azeitonas na pizza. Aqueça para derreter o queijo. Agora 

reveja a figura da página anterior e tente identificar as partes da 

bactéria que você representou: • borda da massa de pizza - 

______________________ • queijo - ______________________________________ 

• tomates/presunto -_____________________________ • azeitonas - 

___________________________________ 

 



Vamos criar um modelo comestível: doce de célula bacteriana!!! 

MATERIAL - gelatina colorida - jujubas ou confetes de chocolate - fios de 

ovos ou calda de chocolate - um pote plástico raso PROCEDIMENTO Faça a 

gelatina colorida, coloque em pote plástico e deixe endurecer. Espalhe 

jujubas ou confetes por toda a gelatina. Na região central do pote, 

coloque os fios de ovos ou coloque a calda de chocolate, fazendo um 

círculo no centro. 
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www.betinaettrich.ntr.br 

 

Agora veja a figura da página anterior e tente identificar as partes da 

bactéria que você representou: • pote plástico - 

_______________________________ • gelatina – 

__________________________________ • jujubas/ confetes – 

____________________________ • fios de ovos/ calda – 

__________________________ 

 

9 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

MUITO PRAZER: BACTÉRIA 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Você sabia que as células das bactérias podem ter diferentes formas? Veja 

abaixo: 

 

Vamos identificar as formas das células bacterianas nas imagens abaixo? 

 

http://www.infoescola.com/ 

 

a 

 

b 

 

http://www.dbio.uevora.pt/ 

 

c 

 

d 

 

a)_____________________________ b) _____________________________ Algumas 

têm forma arredondada, são os cocos. Outras têm formato de vírgula, são 

os vibriões. Outras têm formato espiral, são os espirilos. Outras têm 

forma de bastão, são os bacilos. Os cocos podem se agrupar recebendo 

nomes especiais: ___________________ quando se agrupam de dois em dois, 

_______________________ quando se agrupam em fileiras, como num colar e 

____________________ quando se agrupam como num cacho de uva. c) 

_____________________________ d) _____________________________ 
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MUITO PRAZER: BACTÉRIA 

 

Vamos modelar as diferentes formas de bactérias? MATERIAL massa de 

modelar missanga fio de nylon macarrão parafuso Observe os exemplos de 

modelos de bactérias abaixo e crie o seu! Use a imaginação! As formas 

ajudam a diagnosticar doenças... Quando estamos doentes, o diagnóstico 

deve ser feito o mais rápido possível. A simples observação da forma da 

bactéria já possibilita confirmar ou descartar algumas doenças. Por 

exemplo: se no exame aparecer uma bactéria em formato de vírgula, pode 

indicar que seja Cólera. Já se for na forma de bastão, pode indicar que 

seja Tuberculose, Hanseníase (Lepra) ou Tétano. No caso de aparecerem 

estreptococos no exame pode-se suspeitar de pneumonia ou até mesmo de 

meningite. É importante saber que os exames laboratoriais devem ser 

combinados com informações detalhadas dadas ao médico durante a consulta. 
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http://www.coisas.com 

 

jornaldehoje.com.br www.colorirgratis.com imagens.us 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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http://www.cozinhabrasileira.com 

 

MUITO PRAZER: BACTÉRIA 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

MATERIAL para a experiência 

Cultivando bactérias MATERIAL para o meio de cultura 1 pacote de gelatina 

incolor 1 xícara de caldo de carne 1 copo de água duas placas de petri 

(ou duas tampas de margarina ou dois potinhos rasos) 

http://es.123rf.com/ 

 

•placas de petri ou tampas de margarina com o meio de cultura cobrindo o 

fundo •cotonetes •filme plástico •etiquetas adesivas •caneta PROCEDIMENTO 

Os alunos passam o cotonete entre os dentes. Depois, o cotonete é 

esfregado levemente sobre o meio de cultura para contaminá-lo. Tampe as 

placas de petri ou envolva as tampas de margarina com filme plástico. 

Marque nas etiquetas adesivas que tipo de contaminação foi feita e o nome 

do aluno. Depois de três dias, observe as alterações. O que você observou 

nos potes após os três dias? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



__________________________________________________ Desenhe aqui os 

resultados que você observou: 
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PROCEDIMENTO • Dissolver a gelatina incolor na água, conforme instruções 

do pacote. Misturar ao caldo de carne. • Colocar um pouco dessa mistura 

no fundo de dois recipientes, apenas para cobrir o fundo (meio de 

cultura). Deixar esfriar. 

 

http://revistaescola.abril.com.br/ 

 

Glossário: meio de cultura - nutrientes que vão favorecer o crescimento 

de microrganismos, como as bactérias. 
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MUITO PRAZER: BACTÉRIA 

 

Recapitulando... 

Ache as palavras no quadro abaixo e, depois, complete as sentenças de 

forma correta: 

S P E C L B Q C A T A A B F P N V Z C L E R S E I I U O S E T R U G O I E 

E I O R E P D J P E I B Z F A N I Ç Z R P N R U N I C E L U L A R E S C L 

Õ A J I T E M F R O G A N S C I S D R R E S O N H A I E I C R S O A I S O 

I E E N Q P H E S N S L O A S T F L A G E L O S U A A N Z T Ç O S S E R I 

O E T N O I R A C O R P O Ã S M U N E L S G A O Ç M A T E S I U L O V O B 

I P A R T I Ç Ã O T E S E L I 

 

1. As bactérias são formadas por uma única célula por isso são chamadas 

de __________________. 2. A principal forma de reprodução das bactérias é 

a _________________________. 3. Alimentos como o _________________ e 

leites fermentados são produzidos a partir de bactérias vivas. 4. 

_____________________ arredondadas. são bactérias com formas 
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5. O DNA das bactérias encontra-se disperso no citoplasma. Por isso esses 

seres vivos são chamados de __________________________. 

6. Bactérias com formato de espiral são chamadas de 

________________________. 7. Os _____________________ são estruturas 

encontradas em algumas bactérias e ajudam na locomoção. 8. Bactérias com 

forma de bastão são chamadas de ____________________. 

 

BACILOS – FLAGELOS – PROCARIONTE – UNICELULARES – IOGURTES – COCOS – 

ESPIRILOS - BIPARTIÇÃO 
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MUITO PRAZER: BACTÉRIA 1)Escreva abaixo o que você observou em cada copo: 

Copo 1 - ____________________________ 

____________________________________ Copo 2 - 

____________________________ ____________________________________ Copo 3 

- ____________________________ ___________________________________ Copo 4 

- ____________________________ ___________________________________ Copo 5 



- ____________________________ ___________________________________ 2) 

Você acha que a baixa temperatura da geladeira contribuiu para o 

resultado do copo 5? ______________________________________ 
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Como a comida se estraga? MATERIAL 5 copinhos de café numerados de 1 a 5 

filme plástico alimento já pronto como arroz cozido, canjica ou mingau de 

bebê 1 colher de óleo 1 colher de sopa •1 colher de vinagre 

 

PROCEDIMENTO http://revistaescola.abril.com.br Prepare um mingau com o 

arroz cozido ou canjica, amassando-o com um garfo e um pouco de água. Se 

você tiver um mingau de bebê já pronto, melhor. Coloque o mingau até a 

metade dos copinhos. Deixe o copo 1 aberto. Cubra o copo 2 com o filme 

plástico, vedando-o. O copo 3 é completado com óleo e o 4, com vinagre. O 

copo 5 deve ser colocado aberto na geladeira. Observe depois de alguns 

dias. 

Desenhe abaixo o resultado de cada copo do experimento. 

 

3) Como você explica a diferença de resultado entre os copos 1 e 2? 

______________________________________ 

______________________________________ 4) Os copos 3 e 4 apresentaram 

resultados semelhantes? Por quê? ______________________________________ 

______________________________________ 5) Por que conservamos muitos 

alimentos fechados, ou dentro da geladeira? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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EVITANDO ALGUMAS BACTÉRIAS... Vamos pesquisar sobre os diferentes métodos 

de conservação de alimentos? 

www.midisegni.it 

 

ESPAÇO PES 

http://www.clicrbs.com.br 

 

UISA 

 

PASTEURIZAÇÃO ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 

 

SALGA ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 
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DESIDRATAÇÃO ____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

 



www.cmqv.org 

 

www.senatore.com.br 
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Sugestão de site: http://www.segurancaalimentar.ufr 

gs.br/consumidor_dicas4.htm 

 

CONGELAMENTO ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ 

 

DEFUMAÇÃO ______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

 

www.setor1.com.br 

 

EVITANDO ALGUMAS BACTÉRIAS... Você já pensou, em algum momento, a 

respeito do porquê da recomendação de lavarmos as nossas mãos quando 

chegamos da rua?______________________________ Observe a figura abaixo e 

tente explicar: Você já ouviu falar em HANSENÍASE (Lepra)? 

__________________________________________ 

 

http://noticias.uol.com.br 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ Como pudemos ver, nossas 

mãos podem ser grandes depósitos de microrganismos que podem trazer 

grandes problemas para nós, afetando diretamente a nossa saúde. Na 

verdade, as bactérias estão em toda parte, inclusive no ar. Assim, muitas 

doenças podem ser transmitidas por meio do ar. 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 

imagens.us 

 

http://www.hospitalsantarosa.com.br/ 
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A hanseníase é uma doença bacteriana que ataca principalmente a pele e os 

nervos do nosso corpo. Os primeiros sintomas aparecem como manchas 

avermelhadas ou esbranquiçadas pelo corpo. Normalmente, essas manchas não 

apresentam sensibilidade. Observe a imagem abaixo e tente descobrir um 

importante sintoma da hanseníase. 

 

www.saude.gov.br 
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EVITANDO ALGUMAS BACTÉRIAS 

 

http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/panfleto_15x21.jpg 

 

unipe.br 

 

____________________________________________ 

__________________________________________ 
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FIQUE LIGADO!!! 

Nossas defesas naturais Você já deve ter ouvido falar dos ANTICORPOS. 

Eles são proteínas especiais que nos defendem dos ANTÍGENOS 

(microrganismos ou partículas estranhas ao nosso organismos). Os 

anticorpos são fabricados por nós quando entramos em contato com algum 

antígeno. Nós fabricamos anticorpos específicos para cada tipo de 

antígeno, como se fosse um molde. Procure a aula 11 de Ciências do 7º ano 

para conhecer mais sobre as doenças causadas por bactérias! 

 

Outra doença conhecida é a cárie dentária. A cárie se inicia quando 

bactérias se alimentam dos restos de alimentos que ficam entre nossos 

dentes. Essas bactérias eliminam ácidos que destroem os dentes. Veja as 

etapas abaixo: 1 2 3 

www.colgateprofissional.com.br 

 

1- início da cárie 2- ácidos destroem o esmalte e a dentina 3- cárie 

atinge a polpa dentária 
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http://jornal.umg.com.br/?pg=noticia&id=1990 

 

Outras doenças conhecidas nossas são provocadas por bactérias: cárie, 

tuberculose, leptospirose, botulismo, entre outras. A tuberculose é uma 

doença que afeta os pulmões. Veja se descobre seu principal meio de 

transmissão e um dos sintomas: 

 

Veja como podemos evitar a cárie e não deixar o dente adoecer. Observe as 

imagens ao lado e descreva abaixo o que observou. ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

EVITANDO ALGUMAS BACTÉRIAS... 

 

Jogo: Pega-pega contra os microrganismos: anticorpo e antígeno MATERIAL 

(para 30 alunos) • 0 cartões retangulares brancos, representando os 

anticorpos 1 • 5 cartões retangulares coloridos, representando os 

antígenos 1 (microorganismos invasores) • cartões coloridos, com formas 

geométricas diferentes dos anteriores: 5 círculo, quadrado, triângulo, 

pentágono... (representando microorganismos invasores) PROCEDIMENTO 



Distribua os cartões entre os alunos. Os que estão com cartões brancos 

procuram os colegas que estão com cartões coloridos. Cada aluno, dono de 

cartão branco, pode encontrar somente um aluno de cartão colorido. 

 

A chave da sua casa abre a porta da casa do vizinho? ________________ 

 

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/como-

ensinar-microbiologia-426117.shtml 

 

Cada chave só abre uma fechadura, não é? De forma parecida, agem os 

anticorpos. Cada anticorpo só ―abre a porta ‖ de um antígeno, como uma 

chave na sua fechadura. Os cartões retangulares brancos só podem ― abrir 

‖ os cartões com a mesma forma: os retangulares coloridos. 

 

http://br.freepik.com/vetores-gratis/fechadura-e-chave_518745.htm 

 

EXPLICAÇÃO Os cartões brancos representam os anticorpos que têm a função 

de combater os diversos antígenos, causadores de doenças. Para cada 

antígeno, existe um anticorpo. Quando o aluno, com cartão branco, 

encontra o colega com cartão colorido, do mesmo formato, significa que o 

corpo venceu o germe da doença. Mas, quando o par é formado por cartões, 

com formatos diferentes, isto significa que o organismo não conseguiu 

produzir o anticorpo. 
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O OUTRO LADO DA MOEDA – BACTÉRIAS, VERDADEIRAS RECICLADORAS 

 

As bactérias só provocam doenças? 

___________________________________________ 

Vejamos a importância das bactérias para o ambiente... A matéria que 

forma os organismos vivos está em nosso planeta Terra: a água, os sais 

minerais, o material que formará nossas proteínas, entre outros. Só que 

nosso planeta é FINITO, isto é, a matéria do nosso planeta não é 

infinita. 

http://www.faep.com.br/comissoes/frutas/cartilhas/frutas/goiaba.htm 

 

As bactérias são seres vivos que participam da DECOMPOSIÇÃO dos seres que 

morrem. Esses seres fazem a RECICLAGEM da matéria que existe em nosso 

planeta, evitando que acabe. Observe, abaixo, alguns seres vivos em 

decomposição. Veja se reconhece! 

http://www.canstockphoto.com.br/podre-tronco-0466468.html 

 

Então os seres vivos estão acabando? Como nasce tanto ser vivo há tanto 

tempo, desde a primeira forma de vida? Como a matéria não acabou até 

agora? Nesse momento entra a RECICLAGEM. Quando os seres vivos morrem, 

existem outros que fazem a DECOMPOSIÇÃO de seus corpos, desfazendo-os e 

devolvendo essa matéria para o planeta de novo. E, dessa forma, sempre 

haverá matéria para formar novos seres vivos. 

 

____________________ 

 



_____________________ 
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Nesse momento, significa que as bactérias estão trabalhando! 

 

Após ler o texto dessa página, que mensagem essa figura lhe transmite? 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 
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http://br.freepik.com/vetores-gratis/terra-cristal-reciclar_516830.htm 

 

O OUTRO LADO DA MOEDA - BACTÉRIAS TRABALHANDO PARA O TRATAMENTO DE 

ESGOTO... O que você percebe na imagem abaixo? No 6º ano, quando você 

aprendeu sobre a água, você viu que o esgoto precisa ser ___________ 

antes de ser lançado no ambiente. Vamos relembrar esse processo? 

http://www.quimica.com.br/revista/qd389/biotecnologia1O.htm 

 

http://www.cesan.com.br/page.php?42 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Os dejetos são colocados em tanques, com certas bactérias, que vão 

transformá-los até que possam ser lançados às águas sem poluir ou 

contaminar o ambiente natural, para não prejudicar os seres vivos que ali 

habitam. Algumas bactérias conseguem transformar o esgoto ao utilizá-lo 

como alimento, nos ajudando a solucionar nossos problemas. Isso mesmo: 

elas comem toda a sujeira! 

 

O processo que acontece nas estações de tratamento é o mesmo processo 

natural de limpeza que qualquer rio faz. Todo curso d’água possui 

bactérias que se alimentam da matéria orgânica do esgoto e ajudam a 

eliminar a sujeira. Porém, nas Estações de Tratamento, esse processo é 

acelerado. 

 

Sugerimos alguns sites para você pesquisar sobre o processo de tratamento 

de esgoto: http://www.cedae.com.br/ 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-feito-otratamento-de-

esgoto http://site.sabesp.com.br/site/default.aspx 
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SÓ UMA CÉLULA 

Você já sabe que os seres UNICELULARES são formados por uma única célula. 

Estes são seres muito pequenos e chamados de microscópicos. Isso porque 

só podemos vê-los com o auxílo de um microscópio. Um exemplo é a Euglena. 

 

10mm (micrômetros) 

 



70mm (micrômetros) 

 

1,70m 

 

http://upload.wikimedia.org/ 

 

http://static.infoescola.com 

 

br.freepik.com 

 

Euglena 
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Ou 1 milhão e 700 mil mm (micrômetros) Considerando que todos os seres 

das figuras acima são formados de células, que diferença podemos observar 

entre eles? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Observe a imagem ao lado e responda: Por que a ameba se sente 

insignificante ? _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

http://jeancmiranda.blogspot.com/2 

 

Euglenas têm tamanho parecido com as amebas. Elas estão agrupadas no 

REINO PROTISTA Nenhum ser vivo pode ser considerado insignificante. Por 

mais simples e pequeno que seja. Todo ser vivo tem importância na 

natureza e todos fazem parte da enorme diversidade da natureza. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

No REINO PROTISTA, encontramos os seres vivos unicelulares e eucariontes. 

Alguns podem ser heterotróficos (parasitas ou não) e outros autotróficos. 

 

AUTOTRÓFICO e HETEROTRÓFICO? O que é isso? Veja na Educopédia! 

 

Educopédia, Ciências, 7.º Ano, OBTENÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS. 
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Os PROTISTAS são seres vivos bem simples, porém um pouco mais complexos 

que as bactérias.. 
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Assista ao vídeo que mostra o curioso movimento das amebas. Ela vive na 

água e não é parasita: 

http://www.youtube.com/watch?v=gKNzzxuz6uk&feature=related 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Faça agora o seu ―filme‖, desenhando o movimento aqui. 

http://www.solguarapiranga.com.br 
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PROTISTAS também podem se locomover por cílios e flagelos. 

Euglenasilicasecchidisk.conncoll.edu pt.wikipedia.org 

 

Vamos assistir a vídeos que mostram outros tipos de movimentos que os 

protistas podem realizar. O Paramecium se movimenta por meio de cílios e 

a euglena se movimenta por meio de um flagelo. Todos vivem na água e não 

são parasitas: 

http://www.youtube.com/watch?v=fmwN_mD7TvY 

http://www.youtube.com/watch?v=jl0TzaWUQWk 

 

cílios 

 

flagelo 
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Paramecium se move por meio de cílios 

 

Euglena se move por meio de flagelo 

 

AMEBAS, ESTES PROTISTAS ENCANTADORES!... 

 

Observe a tirinha abaixo e responda : 

 

Que tipo de reprodução as amebas fazem nesta tirinha? Explique a sua 

resposta. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

As amebas são seres vivos simples mas altamente adaptados ao meio em que 

vivem. Podem se reproduzir rapidamente, se alimentam e podem sair dos 

locais onde estão sendo ameaçadas. Na tirinha, a ameba se reproduziu 

assexuadamente; mas há protistas que se reproduzem sexuadamente. 
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http://jeancmiranda.blogspot.com/2 
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PROTISTAS – um saco de gatos. 

 

Entre os s PROTISTAS há uma grande variedade. Além de diferentes formas 

de locomoção, também podem se nutrir de maneiras diferentes. 

 

Esta ameba está com a ―barriguinha‖ cheia. Em seu interior, vemos um 

procarionte que realiza a fotossíntese. 

usach-enfchagas.blogspot.com 

 

Este ―fio‖ é igual ao procarionte autotrófico que foi comido pela ameba 

ao lado. 

 

protista parasita 

 

Os protistas das ilustrações de cima não são parasitas. Dizemos que são 

de vida livre. O protista ao lado é parasita. Amebinha está numa confusão 

só com os tipos diferentes de protistas. 

 

www.slideshare.net 
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www.o-que-e.com 

 

célula do sangue 

 

Esta é uma fotografia microscópica de células do sangue e um protista 

parasita que tem flagelo. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Vamos ajudar a amebinha? 
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Educopédia, Ciências, 7.º Ano REINO PROTISTA. 

 

Podemos organizar novos subgrupos dentro dos Protistas? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Tamanho não é documento! 

 

IMPORTÂNCIA DOS PROTISTAS Todos os tipos de protistas têm muita 

importância, apesar de microscópicos. 

 

Agora que a amebinha já reconheceu os diferentes grupos de Protistas vai 

poder contar a história de alguns deles. 



 

Protistas de vida livre são facilmente encontrados na água. Você não faz 

ideia de toda a vida que existe numa gota d’água! 

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=pQ3LCdMPU3Q&feature=endscreen 

http://osflagelos1.blogspot.com.br/ 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

Desenhe as formas de protistas que você viu no microscópio ou no vídeo. 

Alguns são bem divertidos! 

 

Vamos anotar as características mais importantes? Escreva sobre o que 

você mais gostou! 

 

Forma do corpo ______________________________ 

___________________________________________ 

 

Tipo de locomoção ____________________________ 

____________________________________________ 

Tipo de nutrição ______________________________ 

____________________________________________ 
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www.o-que-e.com 

 

Os protistas autotróficos povoaram os mares e as águas doces. Boa parte 

do oxigênio da atmosfera que respiramos vem da fotossíntese que eles 

realizam! 

 

Nós podemos encontrar toda essa vida se colocarmos um pouco de grama num 

copo de água. Depois, é só pingar uma gotinha numa lâmina e observar ao 

microscópio. 
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As algas unicelulares – nossas pequenas fábricas de oxigênio AMAZÔNIA – 

PULMÃO DO MUNDO 

http://www.machadinhoestrela.com/colunista 

 

Você já ouviu essa frase ? O que você acha que significa ser o PULMÃO DO 

MUNDO? _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 
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Pois é! Mas isso é um engano. As algas unicelulares é que liberam o 

oxigênio para a gente respirar. Quase todo o oxigênio que a floresta 

libera na fotossíntese, as próprias árvores respiram! Grande parte do 

oxigênio que está na atmosfera, é liberado na fotossíntese das algas, 

protistas como essa que está aí embaixo. 

 

Observe o esquema. 



GÁS CARBÔNICO ( CO2) 

casadodiabetico.blogspot.com 
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GÁS OXIGÊNIO (O2) 

 

Relembrando... Que processo é esse que está representado ao lado? 

________________________________ 

 

Saco vazio não para em pé! 

Os protistas heterotróficos de vida livre são muito importantes nos 

ambientes aquáticos. Eles são alimento dos peixes que nós comemos. Tudo 

começa com um autotrófico. No mar, poderíamos ter uma cadeia de 

alimentação como a que está representada abaixo. 

 

Vamos ver uma ameba de vida livre se alimentando em: 

https://www.youtube.com/watch?v=W6rnhiMxtKU 

http://www.youtube.com/watch?v=oYS90knzRl8 Sais minerais da água e a luz 

do sol – ―alimentos‖ para a fotossíntese 

 

Protista hetetrófico come autotrófico 

 

Peixe come protista 

 

Peixe come peixe 

 

Modificado de www.colorirkilly.com 

 

Adivinhe em que barriga isso tudo vai parar? Protista autotrófico é 

comido _____________________________________ 

Colorireaprender.com 

 

Viu?! Nós, seres humanos, temos muito mais a ver com os protistas do que 

você pensava! 
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usp.br Modificado de smartkids.com.br 

 

diatomloir.eu 
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PRO 

 

TISTA 

 

BLEMA 

 

Alguns protistas são parasitas do ser humano ou de outros animais e 

causam doenças graves 

 

MALÁRIA 



Malária é uma doença causada por um PROTISTA, do gênero Plasmodium . É 

transmitida por um mosquito (ou melhor pela fêmea de um mosquito) chamado 

Anopheles. O mosquito pica a pessoa, passando o plasmodio. Você lembrou 

da Dengue? A transmissão é parecida, mas o mosquito transmissor e o 

parasita são diferentes. A malária é uma infecção grave. Causa febre 

alta, calafrios e dores no corpo. O mosquiteiro ainda é o recurso mais 

comum para evitar que o mosquito ataque a pessoa dormindo ( veja a figura 

abaixo). A malária tem tratamento. Mas é muito melhor prevenir-se. 
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Recapitulando... 

1) O que causa a malária ? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 2) Como se pega essa 

doença ? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 3) Como podemos nos 

prevenir contra a malária ? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

http://www.scielo.br/ 
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Saiba mais sobre a malária. Fique por dentro das curiosidades relativas a 

essa doenças. 

 

Por Leonardo José de Moura Carvalho e Dalma Maria Banic Publicado em 

15/05/2002 | Atualizado em Apr 27, 2010- Ciência Hoje para Crianças 

 

(Ilustração: Fernando). 

 

A malária ocorre com frequência onde o mosquito Anopheles tem facilidade 

de crescer, como pântanos e lagoas (1). Esse mosquito pica as pessoas ao 

entardecer e durante a noite (2). Se ele estiver infectado com o 

plasmódio, a pessoa picada (3) terá o plasmódio injetado em sua corrente 

sanguínea, podendo pegar malária. Os sintomas da doença são febre, suor, 

calafrios, dor de cabeça e enjoos. O tratamento (5) deve ser feito assim 

que o exame de sangue confirmar a malária. Atualmente, há tratamentos 

eficazes para a malária, mas o melhor é sempre a prevenção, evitando 

contato com o mosquito (6, 7 e 8). 
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- O Brasil é o segundo país com maior número de casos de malária no 

mundo, ficando atrás, apenas, da Índia. - Segundo o Ministério da Saúde, 

no Brasil houve mais de 300 mil notificações de casos no país em 2010, 

99% deles na região amazônica. 

http://www.br.fapesp.br 

 



- Na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Rondônia, a 

malária matou milhares de trabalhadores na primeira década do século XX. 

Por isso essa estrada ficou conhecida como "ferrovia do diabo" e, na 

região, contam que cada dormente (madeira em que se assentam e fixam os 

trilhos das estradas de ferro) corresponde à vida de um trabalhador. 

Adaptado de http://www.fm.usp.br/pfh/mostrahp.php?origem=pfh&xcod=Malaria 

e http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/50637/malaria-realidade-seculo-

xxi/ 
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Recapitulando... 

① Em que lugares podemos encontrar o mosquito que transmite a malária ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

② Em que parte do dia, esse mosquito é capaz de picar uma pessoa ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ ③Quais os 

lugares no mundo em que há o maior número de pessoas com malária ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

http://scienceblogs.com 
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Mosquito do Gênero Anopheles 

 

MALÁRIA – UMA DOENÇA AO SUL DO EQUADOR 

 

No mapa ao lado, vemos as áreas onde encontramos diversos casos de 

malária. Observe que esta doença ocorre em países de clima tropical. 

 

http://www.clubesanguebom.com.br/ 

 

Peça ajuda ao seu Professor de Geografia e localize o Brasil no mapa. 

Escreva algumas características da região do Brasil onde ocorrem os casos 

de MALÁRIA. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Você está aqui 
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Homenageando... 



Modificado de: www.tudoeespanto.blogspot.com Capa do livro: Kropf e 

Massarani - Carlos Chagas: a ciência para combater doenças tropicais 

 

CARLOS CHAGAS 

 

Carlos Chagas nasceu em 1878 em Minas Gerais e morreu no Rio de Janeiro 

em 1934. Foi um grande cientista que descobriu a existência da doença de 

Chagas, além do seu causador e transmissor. Veja esta pequena história 

(retirado de 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/carlos-chagas/) Por: Tatiane Leal, 

Instituto Ciência Hoje/RJ. Publicado em 27/02/2009 | Atualizado em 

09/08/2010- Ciência Hoje da Criança. 
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1907. Um jovem médico chega à pequena cidade mineira de Lassance. Seu 

nome: Carlos Chagas. Sua missão: combater a malária, doença que está 

impedindo operários de construírem uma estrada de ferro na região. Ele 

nem imagina, mas, nesse lugar, fará três descobertas importantes: 

descreverá uma nova doença, a forma como ela é transmitida e, para 

completar, o parasita que a causa. Chagas descobriu tudo sozinho! ―A 

importância de Carlos Chagas é fantástica‖, conta o médico José Rodrigues 

Coura, da Fundação Oswaldo Cruz. ―Até hoje, ninguém descreveu 

isoladamente uma doença completa como ele fez.‖ 

 

Estamos falando da doença de Chagas que recebeu esse nome em homenagem ao 

cientista que a descobriu. 

 

PELAS REDES... 

Mais sobre Carlos Chagas em Cientistas em quadrinhos, 
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http://chc.cienciahoje.uol.com.br/?s=carlos+chagas 

 

A doença de Chagas afeta órgãos como o coração e os intestinos e foi 

descoberta pelo médico brasileiro em abril de 1909. O causador é um 

protista que é transmitido pelas fezes de um inseto chamado barbeiro, 

quando ele suga o sangue das pessoas. Até a chegada de Carlos Chagas a 

Minas Gerais, ninguém sabia que esse Protista existia e nem que ele era 

transmitido dessa forma. Adaptado - 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/carlos-chagas/ Este é o inseto 

barbeiro. Quando ele pica a pessoa, para sugar o sangue, costuma deixar 

suas fezes no mesmo local. A pessoa, ao coçar a pele onde foi picada, faz 

com que as fezes sejam transportadas para o sangue. 

 

alergohouse.com.br 

 

Células do sangue 

 

Esta é uma imagem produzida por meio de um microscópio que mostra o 

protista no meio de células do sangue. 

 



Localize nosso estado no mapa e veja se ele está assinalado como uma das 

áreas em que a doença está presente. 

 

Esta não é uma doença tão conhecida no nosso estado, mas há lugares no 

Brasil, principalmente, em alguns estados como Minas Gerais, Bahia e 

outros estados do nordeste, onde ela é muito comum. Observe estas áreas 

no mapa ao lado. 
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http://chc.cienciahoje.uol.com.br/carlos-chagas/ 

 

Protista causador da doença 

 

Este mapa do Brasil mostra a área de ocorrência comum da doença de 

Chagas. 

 

www.novaimprensa.inf.br 
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Em um vagão de trem 

Mas como é que Carlos Chagas conseguiu fazer as suas três descobertas? 

Tudo começou quando um engenheiro, que trabalhava na construção da 

ferrovia, chamou a sua atenção para um inseto que chupava o sangue das 

pessoas à noite e, por isso, era chamado de chupão ou barbeiro. Carlos 

Chagas revolveu examiná-lo em seu laboratório improvisado, que funcionava 

em um vagão de trem. Descobriu, então, que ele carregava um parasita: um 

protozoário ( protista), que era eliminado em suas fezes. O médico 

percebeu que, se o inseto tinha um parasita, era possível que o 

transmitisse a outros animais. Para confirmar essa hipótese, enviou 

alguns barbeiros para um importante médico do Rio de Janeiro: Oswaldo 

Cruz. Chagas pediu que o colega colocasse os barbeiros em contato com os 

saguis que havia em seu laboratório. Após 21 dias, o resultado: os 

macacos apresentaram o protozoário no sangue. Isso porque, nesse período, 

acabaram sendo picados pelo inseto e tido contato com as suas fezes. 

Estava comprovado: o barbeiro era capaz de transmitir o parasita que 

carregava! 

modificado de http://chc.cienciahoje.uol.com.br/quem-foi/carlos-

chagas/carlos-chagas-0 

 

Recapitulando... 

Escreva aqui as conclusões a respeito do texto acima: 
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①Como é conhecido o inseto que transmite a DOENÇA DE CHAGAS? 

____________________________________________________________ ② Como 

Carlos Chagas concluiu que era o barbeiro que transmitia a DOENÇA DE 

CHAGAS ? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

A DOENÇA DE CHAGAS é causada por um protista chamado de Trypanossoma 

cruzi. A DOENÇA DE CHAGAS pode causar um sério dano ao coração, levando a 

pessoa à morte. Uma importante medida de prevenção é o controle de 

moradias de pau a pique, que têm espaços na parede onde o barbeiro 

consegue se esconder. 
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Moradia de Pau a Pique ? O que é isso ? 

 

Procuram-se os BARBEIROS … 

Esse tipo de MORADIA (ao lado) deixa espaço para o barbeiro se esconder. 

É um tipo de construção mais comum nas regiões rurais. 

 

Já sabemos que a DOENÇA DE CHAGAS é causada por um protista que vive 

dentro do BARBEIRO e que quando ele pica a pessoa deixa um monte de 

protistas no sangue dela. Mas, afinal, como o barbeiro ―pega‖ este 

protista ? 

http://diariodonordeste.globo.com 

 

Veja a figura ao lado e elabore uma história em quadrinhos contando como 

o barbeiro transmite a doença de Chagas. Use uma folha em branco e cole 

no mural da escola. Peça ajuda ao seu Professor. 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/ 
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Picando uma pessoa doente, ele leva ―carregamento‖ para outra pessoa e... 

assim vai. 

 

esse 
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PROTISTAS PERTO DE NÓS Algumas doenças causadas por protistas são muito 

comuns no Rio de Janeiro. Vamos ver algumas. Olha as amebas aí novamente! 

Mas dessa vez vamos falar de algumas amebas que causam problemas. Imagine 

um monte delas em um copo de água! Você beberia uma água assim? Escreva 

as razões para não beber essa água : 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ LEISHMANIOSE CANINA 
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Tem muita gente que bebe esse tipo de água sem saber da existência de 

microrganismos nessa água! Muitas amebas são parasitas e podem causar 



diarreia, febre e emagrecimento. Elas podem ser transmitidas pela água e 

pelos alimentos contaminados. É a chamada AMEBÍASE. 

 

Você já ouviu falar dessa doença? É uma doença causada por um protista 

que existe em cães, mas pode ser transmitida para o homem através da 

picada de mosquito, causando febre que vai e volta, fraqueza, perda de 

apetite, emagrecimento. É muito comum em São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. O Bairro do Caju foi considerado a área de maior ocorrência, 

recentemente. Já existe vacina para os cães. 

 

klikeducaçãp.com.br 

 

GIARDÍASE 

Giárdia é um protista parasita do intestino humano. A forma mais comum de 

transmissão é o alimento cru mal lavado. Os sintomas são dores abdominais 

fortes e diarreia. Para confirmar a doença é necessário realizar exame de 

fezes. O tratamento é longo, e na maior parte das vezes não funciona 

porque as pessoas param de tomar os medicamentos quando os sintomas 

desaparecem. No entanto, o protozoário nem sempre morre logo. Muitas 

vezes fica em forma latente (oculto, não manifesto) e com o fim da 

medicação volta à atividade. Por isso, o remédio deve ser tomado por todo 

o período prescrito. A Secretaria Municipal de Saúde está atenta às 

parasitoses de protistas. Veja em: 

http://www2.rio.rj.gov.br/vigilanciasanitaria/quem_c_c_z_paulo_dacorso_fi

lho_competencias.cfm 
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Recapitulando... 

Releia o que você estudou nos REINOS MONERA e PROTISTA. Depois, realize o 

exercício abaixo. 

 

1) Qual é a diferença principal entre os REINOS MONERA e PROTISTA ? 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 2) Escreva duas doenças causadas por organismos do REINO 

MONERA e duas doenças causadas por organismos do REINO PROTISTA. 

 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 3) O que é um organismo de vida livre ? 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 4) Escolha uma das doenças causadas por protistas parasitas. 

Descreva sua transmissão. 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 5) Quais são as medidas preventivas para essa doença? 



_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 
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_________________________________________________________________________

___________ 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA HAYDÉE LIMA DA COSTA MÁRCIA DA LUZ BASTOS 

ORGANIZAÇÃO 
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PATRÍCIA DOMINGOS WAGNER MUNIZ DE MEDEIROS ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA 

FARIA LEILA CUNHA DE OLIVEIRA LUCIANA MARIA DE JESUS BAPTISTA GOMES 

REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO 

JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E 

IMPRESSÃO 

 

O QUE VAMOS APRENDER NESSE BIMESTRE? 

 

Observe, com atenção, a figura abaixo e responda: Quais os seres vivos 

que você pode observar nesta foto ? ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ 
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Será que todos os seres vivos que você observou são plantas ? 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

 

http://www.wallpaperpin.com 

 

Neste bimestre, você vai estudar estes seres vivos: os cogumelos e as 

plantas. Como será que eles vivem? Como eles se alimentam? O que eles têm 

de semelhante? O que eles têm de diferente? 
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O MUNDO DOS FUNGOS 

 

Observe os cogumelos abaixo. Como será que esses seres vivos se 

alimentam? Será que eles realizam a fotossíntese? Ou eles se alimentam de 

maneira diferente? Registre aqui o que você está pensando! 

_________________________________________ 



_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

http://www.baixaki.com.br/p http://olhares.uol. 

 

Os fungos não produzem seu próprio alimento. Por isso, são chamados de 

HETEROTRÓFICOS. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos 

que estão presentes nos ambientes. Alguns fungos, no entanto, são 

parasitas e vivem no corpo de outros seres vivos dos quais retiram seu 

alimento. 
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whotalking.com http://www.panoramio.com 
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O MUNDO DOS FUNGOS Você já viu alguma situação parecida com as das 

imagens abaixo? ___________________ Um grande pesquisador, que viveu no 

século XVIII, chamado Antonie Lavoisier certa vez disse: ―Na natureza 

nada se cria, nada se perde, tudo se transforma‖. Mas o que é que os 

fungos têm a ver com essa frase? Tudo!!! As imagens que vimos de 

alimentos mofados são parte de um processo muito importante que acontece 

na natureza chamado de decomposição. Através da decomposição, os 

nutrientes que fazem parte dos seres vivos são devolvidos à natureza 

depois que eles morrem. Aí é que entram os nossos amigos: os fungos! Eles 

atuam, juntamente com as bactérias, decompondo o corpo ou parte do corpo 

dos seres vivos e devolvendo os nutrientes ao ambiente para que novamente 

possam ser utilizados por outros seres vivos! 

 

www.senado.gov.br 
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Tente explicar o que acontece com os alimentos dessas imagens: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Vamos conhecer um pouco mais sobre os fungos. Veja a Atividade 9 da Aula 

17 na Educopédia. Assista a um vídeo bem legal sobre esses seres vivos 

fascinantes! 

www.sobiologia.com.br cienciabr.org 
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jailsonrp.wordpress.com 

 

O MUNDO DOS FUNGOS 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

Vamos observar o crescimento dos fungos? MATERIAL: tomate, laranja, 

pedaço de pão, 3 vidros de maionese (vazios e limpos e com tampa), 

algodão, água, lupa. 

revistagloborural.globo.com www.virtualsaude.com.br 

 

Utilize esse espaço para registrar a sua observação. Desenhe como os 

alimentos ficaram após uma semana. Lembre-se das cores! 

 

PROCEDIMENTO: • Pegue um tomate inteiro, uma laranja, um pedaço de pão. 

Em seguida, coloque-os, separadamente, em vidros de maionese ou em um 

recipiente parecido. • Coloque um chumaço de algodão molhado com água 

dentro de cada pote. Observe, com uma lupa, a partir do terceiro dia, 

durante uma semana. Você poderá ver os fungos crescendo de formas e cores 

diferentes. Cuidado! Ao terminar o experimento, descarte adequadamente o 

material utilizado. 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=104&sid=

2 

 

veja.abril.com.br 

 

Ciências - 7.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

6 

 

O MUNDO DOS FUNGOS Quem não gosta de um pão bem quentinho no café da 

manhã?... Você sabe de que é feito o pão? Vamos ver quais são os 

ingredientes do nosso pãozinho: ½ quilo de farinha de trigo 15 g de 

fermento para pão 15 g de sal 20 g de açúcar 1 colher (sopa) se margarina 

Você sabia que durante o processo de fabricação do pão, um ser vivo tem 

um papel fundamental para que ele cresça e fique bem fofinho? Que 

ingrediente faz com que o pãozinho delicioso cresça? 

_________________________________________. O fermento para pão (também 

conhecido como fermento biológico) é um ser vivo (Reino Fungi) 

responsável pelo crescimento do pão. Veja o aspecto do fermento biológico 

em tablete, abaixo: Fermento biológico é a mesma coisa que fermento 

químico? Não!! O fermento biológico é o que aparece na imagem ao lado.Ele 

é um fungo utilizado na massa de pão e de pizza para fazer a massa 

crescer antes de ir ao forno. O fermento químico é um pó branco utilizado 

na massa do bolo. Ele não é um ser vivo. Para a massa do bolo crescer é 

necessário levá-la ao forno. A massa do bolo cresce dentro do forno. A 

massa do pão ou da pizza cresce antes de ir para o forno. Vamos entender 

melhor como o fungo do fermento biológico faz a massa crescer? 
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www.casacoisasesabores.com.br 

 

O MUNDO DOS FUNGOS 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

Mas por que será que o fermento faz com que a massa do pão cresça? - ½ 

tablete de fermento biológico - 2 colheres d - 1 

- 200 m - 1 bola de aniversário - 1 

fita adesiva 

PROCEDIMENTOS 

http://www.invivo.fiocruz.br 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 

O fungo Saccharomyces cerevisiae é o grande responsável pelo crescimento 

da massa do pão e por deixá-lo fofinho. Ele é uma levedura, ou seja, um 

fungo unicelular. Libera gás carbônico dentro da massa fazendo com que 

ela aumente seu volume. Foi esse mesmo gás que foi liberado no 

experimento que encheu a bolinha. 

 

Saccharomyces cerevisiae 

 

- Coloque o fermento e a água dentro da garrafa e misture bem para 

dissolver o fermento. - Junte o açúcar e misture mais um pouco. - Cubra a 

boca da garrafa pet com a bola de aniversário e use um pedaço de fita 

adesiva para vedar. - Aguarde 30 min. 1- No início do experimento, como 

estava a bola? _______________________________________________ 2- Após 30 

minutos, houve alguma mudança? 

_______________________________________________ 3- Você sabe de onde vem 

o gás que encheu a bola? _______________________________________________ 

4- Um dos materiais foi o açúcar. Você sabe por que utilizamos açúcar? 

_______________________________________________ Nesse experimento, o 

açúcar foi utilizado como alimento para a levedura. Por isso dizemos que 

os fungos são HETEROTRÓFICOS, ou seja, não produzem seu próprio alimento, 

não realizam a fotossíntese. 

 

Recapitulando... 

Complete, utilizando o banco de palavras abaixo: a) No processo de 

fabricação do pão, o fungo Saccharomyces cerevisiae é utilizado como 

___________________. b) O processo de ___________________ libera 

______________________ dentro da massa fazendo com que ela cresça. c) Os 

fungos unicelulares são chamados de ___________________. d) 

___________________ é o processo pelo qual os fungos e as bactérias 

devolvem ao ambiente os ___________________ que estão nos corpos dos 

seres vivos que morreram. 

GÁS CARBÔNICO NUTRIENTES FERMENTAÇÃO FERMENTO DECOMPOSIÇÃO LEVEDURAS 
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O MUNDO DOS FUNGOS 

 

Existem muitas espécies de cogumelos que são comestíveis e apreciadas no 

mundo todo, por serem fungos nutritivos e saborosos. Uma espécie de 

cogumelo conhecida é o Agaricus bisporus chamada de champignon que contém 

muitas proteínas, cálcio, cobre, ferro e vitamina C. 

http://www.infoescola.com 

 

No Brasil, consome-se, em média, 10.000 toneladas anuais do cogumelo 

champignon. Para o cultivo de cogumelos comestíveis existem variadas 

técnicas que dependem da região (condições climáticas e econômicas) e, 

também, da espécie de cogumelo a ser cultivada. ATENÇÃO!!! Muitos 

cogumelos existentes são venenosos e causam diversas reações no 

organismo. Muitas pessoas acreditam que as toxinas dos cogumelos são 

perdidas durante o cozimento, congelamento ou outro processamento. Estas 

espécies venenosas não perdem seu efeito tóxico em nenhum desses 

processos e, se consumidas, causam intoxicações e podem levar à morte. Os 

sintomas causados pela intoxicação por cogumelos são variados e dependem 

da quantidade ingerida. Portanto, é muito importante, antes de consumir 

qualquer espécie de cogumelo desconhecida, saber se é venenosa ou 

inofensiva. 

Adaptado de: http://www.infoescola.com/reino-fungi/cogumelo/ 
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O cogumelo conhecido como champignon é muito apreciado pela culinária em 

todo mundo. 

 

Aquele cogumelo vermelho de pintinhas brancas, popularizado nas histórias 

infantis de fadas e gnomos das florestas, é uma espécie venenosa (Amanita 

muscara), conhecida como ―chapéu-de-sapo‖. 
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www.mykoweb.com 

 

O MUNDO DOS FUNGOS 

 

Você sabe o que são as micorrizas? Os fungos estão presentes naturalmente 

nos solos. Alguns fungos se associam às raízes de plantas e a essa 

associação chamamos de micorrizas, trazendo benefícios para as plantas e 

para os fungos. Enquanto os fungos ajudam na absorção de água e sais 

minerais para as plantas, as raízes das plantas ajudam os fungos 

fornecendo alimento. Em regiões de solos pobres em nutrientes, 

pesquisadores isolam esses fungos. Depois, eles são multiplicados em 

laboratório e estão prontos para serem inoculados no momento em que as 

sementes são colocadas nos vasos para germinarem. Após a germinação, 

imediatamente os fungos penetram nas raízes das plantas, dando início à 

associação (micorrizas) que ajuda na sobrevivência e crescimento das 

plantas. 



www.infoescola.com 

 

Observe a imagem a seguir. 

 

1- Os conjuntos de plantas são iguais? 

_____________________________________________ 2- Por quê? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 3- Quais as plantas que 

mais se desenvolveram? _____________________________________________ 4- O 

que você conclui? _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Adaptado de: http://www.ufpa.br/beiradorio/novo/index.php/2008/14-edicao-

64/148-uso-de-fungos-ajuda-a-agricultura 
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ESSE FUNGO SOU EU! Os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares. 

Isto é, podem ser formados por uma única célula, como as leveduras, ou 

serem formados por muitas células, como os cogumelos. 

 

www.notapositiva.com 

 

LEVEDURAS 

 

COGUMELO 

 

www.dombosco.com.br 

 

As células dos fungos têm o núcleo organizado e por isso são chamadas de 

eucariontes, como vimos no caderno pedagógico do 1º bimestre de 2013. Os 

fungos se reproduzem tanto de forma assexuada quanto sexuada. 

Normalmente, as leveduras se reproduzem assexuadamente, enquanto os 

fungos pluricelulares se reproduzem sexuadamente. Os cogumelos são os 

corpos reprodutivos dos fungos que estão sob o solo. Esses corpos 

reprodutivos produzem esporos que são liberados e carregados pelo vento, 

dando origem a novos fungos. 

reinofungi.no.comunidades.net Corpo Reprodutivo 
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No pão mofado, o ―mofo‖ é formado por várias estruturas como essa da 

imagem acima. As células dos fungos são chamadas HIFAS. As hifas se 

reúnem e formam o corpo do fungo chamado MICÉLIO. Agora, vamos observar 

as HIFAS mais de perto. 

www.asturnatura.com 

 

Sim ou não. 
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Glossário: esporos – pequeninas estruturas de reprodução dos fungos. 

 

www.brasilescola.com 

 

ESSE FUNGO SOU EU! 

 

Você já ouviu falar de antibióticos? 

 

Veja como ficou a placa com a cultura de bactérias que Fleming esqueceu 

na pia. 

 

www.qued.com.br 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=812&sid=

7 www.portalsaofrancisco.com.br 

 

www.mundoeducacao.com.br 

 

1 2 3 4 

 

A F M R 

 

B G N S 

 

C I O X 

 

E L P D 

 

Δ1 ♥2 ♥1 ♦4 Δ1 3 ♥4 ♥1 Δ4 _____________________________ Δ2 ♥2 ♥1 Δ3 ♦2 3 

2 

 

____________________________________ Alexander Fleming descobriu a 

penicilina. _____________________________________________ 
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São remédios que tomamos quando estamos com alguma infecção causada por 

bactérias. Existe um antibiótico chamado PENICILINA que foi descoberto, 

por acaso, por um médico pesquisador chamado Alexander Fleming quando 

estudava bactérias. Alexander tinha um laboratório não muito organizado e 

um dia esqueceu suas culturas de bactérias na pia. Quando voltou, dias 

depois, encontrou mofo nas culturas de bactérias e reparou que aquele 

―mofo‖, que é um fungo, do gênero Penicillium eliminava uma substância 

que matava as bactérias. Essa substância recebeu o nome de PENICILINA e é 

utilizada como antibiótico, desde 1928, quando foi descoberta. 

 

Por que as bactérias não cresceram na região próxima ao fungo? 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ 

 

Decifre o código abaixo: 

 

Δ 

 



♦ 

 

♥ 
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ESSE FUNGO SOU EU! 

 

1. Os fungos desempenham funções variadas no ambiente. Decifre o enigma 

abaixo e relembre essas funções. Os fungos podem a) S 

E R ♦ • ∞ U T I ∩ £ L ¥ I Z A £ § ø D O S Ξ Δ ♦ C O M O ÷ Δ Ω Δ A N T I B 

I ø ↑ ∩ £ ↓ £ Ó T I C O Δ ∩ £ ÷ Δ 

 

b) 

£ 

 

♦ 

 

• 

 

∞ 

 

∩ 

 

£ 

 

¥ ø 

 

£ § ø ø ¥ £ 

 

Ξ 

 

Δ Ω • 

 

♦ 

 

↑ ↑ ∩ £ 

 

ø ÷ £ ø 

 

D ↑ ₊ 
 

♦ ∩ ∞ £ 

 

c) 
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∩ 

 

• 

 

∞ 

 

P ∂ 



 

ø 

 

∂ 

 

• 

 

¥ 

 

₊ 
 

• 

 

₊ 
 

• 

 

÷ 

 

Δ 

 

Ω 

 

∂ 

 

Δ 

 

♦ 

 

£ 

 

∩ 

 

Δ 

 

∞ 

 

2. Responda ainda às seguintes perguntas a respeito dos fungos: a) Como 

se chamam as células dos fungos? 

_________________________________________________________________________

____________________ b) Como o micélio é formado? 

_________________________________________________________________________

_____________________ c) Cite um exemplo de cogumelo comestível e um 

exemplo de cogumelo venenoso. 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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OS FUNGOS E A NOSSA SAÚDE!!! 

 

As doenças causadas por fungos (MICOSES) são muito mais comuns do que 

imaginamos. Na sua maioria são facilmente evitáveis e tratáveis. FRIEIRA 

OU PÉ-DE-ATLETA A frieira talvez seja a mais comum infecção por fungos. 



Ela aparece normalmente entre os dedos dos pés e tem, como principal 

característica, a coceira, o ardor e uma pequena rachadura na pele. 

Apesar de incômoda a frieira pode ser facilmente evitada com algumas 

medidas simples de higiene: enxugar bem os dedos após o banho, usar 

calçados bem ventilados e trocar as meias com frequência. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

Converse com alguém da sua família e procure saber se já tiveram alguma 

experiência com frieira ou sapinho. Procure saber quais foram as 

sensações e o que fizeram para ficarem curados. Será que utilizaram algum 

remédio caseiro? Registre no espaço a seguir. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Entrev stando... 

 

http://www.criasaude.com.br 

 

Já vimos, no início do caderno, que os fungos podem ser muito importantes 

para a nossa saúde. Eles participam diretamente da nossa alimentação. No 

entanto, alguns são parasitas e podem causar doenças. Você conhece alguma 

doença causada por fungos? Qual? 

_________________________________________ 

 

SAPINHO OU CANDIDÍASE O sapinho é o nome popular da candidíase, que é uma 

infecção causada por uma levedura (Candida albicans) que pode atacar a 

boca e/ou a região genital e provoca pequenas lesões. Na boca, as 

principais áreas atingidas são a língua, o céu da boca e as bochechas. Os 

sintomas incluem ardência e gosto desagradável. Hoje existe um grande 

número de remédios que ajudam na sua cura. 
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OS FUNGOS E A NOSSA SAÚDE!!! Você se lembra de que, na reprodução de 

alguns fungos, há a liberação de esporos? Pois é! Essas estruturas 

reprodutivas se espalham pelo ar e são responsáveis por muitas alergias 

que nos causam tantos problemas!!! 

abramep.com.br 

 

Espirros, falta de ar, olhos ardendo, nariz escorrendo... Quem nunca 

passou por isso? Como é desagradável! Podemos, no entanto, evitar que o 

mofo se espalhe pelo ambiente em que vivemos e provoque essas reações 

terríveis. 

 



Você sabia que as alergias são respostas muito fortes que nosso corpo dá 

a agentes invasores? Se não forem bem curadas, as alergias podem abrir 

portas para que outras infecções apareçam. Portanto, temos que ficar 

atentos!!!! 
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1- Que elementos podem provocar o aparecimento do mofo?_ 2- O que podemos 

fazer para evitar o mofo a) nas paredes? b) nos tapetes? c) nas roupas? 

Sugestão de site: 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/04/especialistasdao-dicas-para-

combater-o-mofo-e-alergias.html 

 

Relembre tudo o que você aprendeu sobre fungos e escreva o que mais 

considerou importante em relação a esses seres vivos incríveis!!! 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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conciencianacional.org 

 

OS FUNGOS 

 

Recapitulando... 

1- Exemplos de fungos que podem ser venenosos: ________________________. 

2- Atividade de alguns fungos que devolvem a matéria orgânica ao 

ambiente: __________________________. 3- Tipo de fungo unicelular que é 

utilizado na massa de pão: __________________________. 4- Nome das 

células dos fungos: _____________________________. 5- Nome do corpo dos 

fungos pluricelulares: _________________________. 6- Gás eliminado na 

fermentação dos fungos: ____________________________. 7- Infecção comum 

causada por fungos: ___________________________. 8- Nome popular da 

candidíase: ______________________________. 9- Classificação do fungo de 

acordo com a organização do núcleo celular: ____________________________. 

10- Poderoso antibiótico produzido a partir da substância eliminada por 

fungo: _________________________. 

A N U F E O D O G A V D S P Q D E C O M P O S I Ç Ã O A E U C P A C I A C 

E M A N N N N E R E T N O I R A C U E U T I M E D O U N R I L A B S I U C 

I D I L M C A R B Ô N I C O I C O F E E O N A I N I N L M L É N R R T G E 

S M U L E A O I L T I C S U V S E T E R S S N I E E R A M A Õ P E M O S A 

A O R I O L E V E D U R A Z P Z D R R L I L I N A C A P U I A A A A A P O 

J B Ç R N I I N Q S Ç O M A S O I O E T L P H U U Ã S I D A S A F I H A O 

O E L 

Multirio 

 



Encontre as palavras, no quadro abaixo, e complete as frases 

corretamente. 
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Multirio 

 

Recapitulando... 

 

Seres autotróficos e heterotróficos: você se lembra? Vamos ver. 

 

O que você sabe dizer sobre os seres AUTOTRÓFICOS 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ HETEROTRÓFICOS 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ Podemos, portanto, reconhecer dois grandes grupos de 

seres vivos: autotróficos e heterotróficos. Esta separação leva em conta 

as formas de alimentação dos seres vivos. Você já viu o caso dos fungos. 

Agora vamos aprender como as plantas de alimentam. Faça um desenho de um 

ser vivo autotrófico e de um ser vivo heterotrófico. 

 

AUTOTRÓFICO 
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HETEROTRÓFICO 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 
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AUTOTRÓFICO – quer dizer (auto) próprio e (trófico) nutrição/nutritivo, 

ou seja, o próprio organismo fabrica seu alimento. HETEROTRÒFICO – quer 

dizer (hetero) diferente, ou seja, se alimenta de outros seres vivos 

diferentes. 

 

!!! ADO LIG IQUE F 

 

Lembrou?!... Vegetais são autotróficos ! 

 

possuem a capacidade de fabricar um tipo de açúcar como alimento. Para 

isso, precisam de luz e de utilizar a água e o gás carbônico do ar. 

 

Os vegetais são autotróficos porque 

 

As plantas são seres vivos. Elas também respiram. Observando o esquema 

abaixo, escreva as palavras: RESPIRAÇÃO ou FOTOSSÍNTESE nos locais 

corretos. Observe, também, a legenda que se segue: 

 



Mas, afinal, planta tem nariz? Por onde entram e saem os gases que 

aparecem na figura ao lado? 

 

Legenda: O2 = gás oxigênio CO2 = gás carbônico 
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Você quer ver uma planta transpirar ? Nas folhas, existem pequenas 

estruturas que se abrem e fecham para a entrada e saída do GÁS CARBÔNICO 

e do GÁS OXIGÊNIO. Essas mesmas estruturas são utilizadas para as plantas 

transpirarem, eliminando o excesso de água. Quando os estômatos se abrem, 

além das trocas gasosas, também ocorre a saída de vapor d’água. 

 

Pegue um vaso com uma planta, um saco plástico transparente e um pedaço 

de barbante. 

 

ga.water.usgs.gov 

 

O nome dessa estrutura é 

 

ESTÔMATO 

 

Ensaque algumas folhas e deixe lá por aproximadamente três ou quatro 

dias, como na figura acima. Observe, diariamente, e molhe a sua plantinha 

(somente a terra da planta). Anote abaixo o que você observou. 

 

http://www.ibb.unesp.br/n 
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ESTÔMATO é o nome das estruturas que encontramos nas folhas das plantas. 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Plantas e suas partes 

Procure diferentes plantas (em casa, na escola, ou em outro local 

frequentado por você) e faça bonitos desenhos, indicando as diferentes 

partes das plantas. 

 



Como as plantas se sustentam? Quais são as partes que estão dentro da 

terra? E as folhas? São grandes, pequenas, recortadas... ? As plantas 

possuem flores? Observe tudo qu

cor e folhas de papel branco. 

 

Faça seu desenho aqui: 

 

Agora, que você já fez os seus desenhos, procure descrever semelhanças e 

diferenças entre as plantas que você observou. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Plantas e suas partes 

Cabeça, tronco e membros. Seu corpo pode ser dividido nestas 3 partes. 

Podemos também reconhecer diferentes partes nas plantas. São elas: raiz, 

caule, folha, flor e fruto. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Que tal pesquisar um pouco a respeito de cada uma das partes da planta? 

Preencha os quadros abaixo com as informações que você encontrar. 

Compartilhe suas descobertas com seus amigos e veja se eles também 

chegaram às mesmas conclusões! 

 

1 3 2 
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http://colorir.kly.com.br/ 

 

Atenção! Nem todas as plantas possuem todas estas partes. 

 

Investigando ... 
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Observe seu desenho da página anterior e compare com os desenhos dos seus 

amigos. O que você concluiu? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________



___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Sabemos que a raiz absorve os sais minerais e a água . Como isso 

acontece? 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

http://educador.brasilescola.com/ 

 

De que você vai precisar ? • 1 filtro de papel cortado em tiras de cerca 

de 4 cm de largura e 10 cm de comprimento (utilize a tesoura de pontas 

redondas). • 1 caneta ou lápis ou pregador. • canetinhas tipo pilot. • 

álcool líquido – (CUIDADO com o seu uso) . • 1 copo transparente. • 1 

rolo de fita adesiva. Como fazer ? 1.Coloque um pingo de tinta na parte 

inferior de uma das tiras de papel de filtro. Importante que o pingo não 

fique muito embaixo da fita. 2.Coloque um pouco de álcool no copo (mais 

ou menos três dedos de altura). 3.Fixe a outra extremidade da tira, que 

está sem tinta, na caneta ou no pregador com fita adesiva. 4.Encoste a 

ponta da tira no álcool (olhe a figura). Importante que você não encoste 

o pingo de tinta no álcool. 5.Observe, agora, o que acontece com a tinta. 

Um adulto ou o seu/sua Professor/a deverá estar presente durante a 

realização do experimento. 
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Use esse espaço para escrever o que você observou na experiência 

anterior. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

!!! IGADO L FIQUE 

O álcool subiu pelo papel de filtro. 
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http://escam.net 

 

clipart 

 

Cole aqui o pedaço do filtro de papel da experiência. (CUIDADO! Deixe 

secar bem o papel para que não manche o seu caderno pedagógico) . Dessa 

forma, você vai registrar a sua experiência. 

 

É como se o escalasse o papel. 

 



álcool 

 

Esse fenômeno é chamado de capilaridade. 
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CONDUZINDO AS SUBSTÂNCIAS NUTRITIVAS 

http://www.halfbakery.com 

 

Você já tomou refresco com canudinho e sabe como funciona! De maneira 

semelhante, as plantas absorvem a água e os sais minerais por meio de 

vasos condutores que estão distribuídos desde a raiz até as folhas. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Na fotossíntese, a planta vai usar a água e o gás carbônico para fabricar 

um tipo de açúcar. Este açúcar é o alimento das plantas. E depois, o que 

acontece com esse açúcar? _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

As plantas possuem vasos para absorver a água e os sais minerais e ainda 

outros vasos para distribuir o açúcar produzido durante a fotossíntese 

para toda a planta. São chamados de vasos condutores porque conduzem as 

substâncias nutritivas para todas as partes das plantas. 
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AS PLANTAS SÃO DIFERENTES? Observe as partes ilustradas do vegetal, na 

imagem abaixo. Escreva o que você vê. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Observe, agora, outra planta. Você já viu a flor de uma samambaia? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ SEMENTE (no 

fruto) 

www.naturaexpress.com 

 

www.campinas.spm.embrapa.br 
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FLOR FRUTO 

 

CAULE 

 

FOLHA 



 

RAIZ 
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http://losterceros266.wikispaces.com 

 

Você é bom observador??? E fotógrafo??? Combine com seus amigos da turma 

e organizem grupos para registrar as plantas da redondeza!!! Depois, 

vamos descobrir as plantas e suas diversas partes que estão presentes no 

entorno da escola!!! Combine tudo com o seu professor(a). 

 

AS PLANTAS SE DIVIDEM EM GRUPOS Algumas plantas têm vasos condutores que 

levam as substâncias nutritivas até as folhas e são chamadas de 

VASCULARES. Há outras que não possuem esses vasos, são as plantas 

AVASCULARES. Nesse caso, as substâncias passam de célula para célula 

através das membranas. Podemos comparar os grupos de vegetais pela 

presença ou não de vasos condutores e pelas partes que formam as plantas: 

flor e fruto podem estar ausentes - raízes e caules podem ser pouco 

desenvolvidos. Veja as imagens que se seguem e use o seu livro didático 

para descobrir os nomes que os cientistas deram a esses vegetais. 

http://www.pinguicula.org/ cultura.pr.gov.br www.abril.com 

 

HIBISCO - possui vasos condutores. Veja o nome do grupo a que pertencem 

as plantas com flores no seu livro didático. ________________ 

 

MUSGO – não possui vasos condutores. Veja o nome do grupo a que pertence 

o musgo no seu livro didático. ______________________ Observe a régua ao 

lado do musgo para que você tenha ideia de seu tamanho! 

 

SAMAMBAIA - possui vasos condutores. Veja o nome do grupo a que pertence 

a samambaia no seu livro didático. _____________________ 

 

PINHEIRO DO PARANÁ - possui vasos condutores. Veja o nome do grupo a que 

pertence o Pinheiro do Paraná no seu livro didático. _________________ 

 

Pesquise no site http://www.infoescola.com/biologia/angiospermas/ 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/reino-plantae/reino-plantae.php 
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DAS RAÍZES ATÉ AS FOLHAS O grupo dos musgos e o grupo das samambaias são 

mais simples que os vegetais que estudamos. Não apresentam flores, 

frutos, nem sementes. As samambaias, por outro lado, possuem somente, 

raízes, caule e folhas. 

http://www.fazfacil.com.br/jardim/xaxim/ www.vivaterra.org 

 

Briófita do grego bryon: musgo e phytón: planta. Pteridófita do grego 

ptéris:samambaia e phytón: planta 

 

AS SAMAMBAIAS 



 

OS MUSGOS Os musgos são plantas muito simples e são bem pequenos. Eles só 

conseguem viver em locais úmidos, pois isso garante a chegada da água a 

todas as partes de seu pequeno organismo. Os musgos não possuem vasos 

condutores, por essa razão são chamados de vegetais AVASCULARES. Os sais 

minerais e a água passam de célula para célula, por toda a planta. Em 

ambientes ensolarados ou secos, eles podem morrer rapidamente por 

desidratação, isto é, pela perda de água. Embora cada plantinha seja 

pequena elas se apresentam reunidas com o aspecto de um tapete verde 

aveludado, em locais úmidos como rochas e troncos de árvores. A planta 

que não possui vasos condutores, poderia ser grande? Por quê ? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Ciências 7.º ano para conhecer mais sobre as plantas. MUSGOS 

 

Acesse o site abaixo e saiba mais sobre a classificação das plantas. 

http://www.escolakids.com/classificacao-das-plantas.htm 
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FOTOSSÍNTESE 

Você já aprendeu que as plantas produzem seu próprio alimento. No 

entanto, nas imagens das plantas abaixo elas estão comendo insetos! Essas 

plantas são chamadas de plantas carnívoras ou insetívoras. 

www.efecade.com.br www.infojardin.com 

 

Que monstro que nada! 

 

Muitas pessoas pensam que essas plantas são monstros perigosos. No 

entanto, a digestão de animais acontece para compensar uma carência do 

solo que não possui os nutrientes necessários a sua alimentação. 

Entretanto, as plantas carnívoras também realizam a fotossíntese. 

 

Veja esses vídeos interessantes a respeito das plantas carnívoras : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BzBpmWn BS9o 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kRUaJD 0oT6A 

 

Você, agora, pode responder. Por que razão muitos cientistas chamam essas 

plantas de insetívoras? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Você quer ver plantas insetívoras, musgos e outras plantas de perto ? Vá 

ao Jardim Botânico! É um lugar maravilhoso. Muito verde, muita coisa para 

se ver, para você conhecer e ampliar seus conhecimentos. 
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Como elas comem? Veja algumas formas de captura dos insetos 

http://www.infoescola.com/plantas/plantas-carnivoras Ciências Hoje para 



Crianças http://chc.cienciahoje.uol.com.br/plantas-carnivorasexistem-

mesmo/ 

 

canalkids.com.br 
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O mamão, a goiaba e a laranja são frutos deliciosos, mas há árvores que 

não possuem flores nem frutos como o pinheiro e a araucária (imagem ao 

lado). 

 

As araucárias, plantas que encontramos no sul do país, também são 

chamadas de Pinheiros-do-Paraná. Na bandeja, ao lado, observamos os 

pinhões que são sementes da araucária. 
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As plantas que possuem sementes, mas não possuem flores, são chamadas de 

GIMNOSPERMAS. Essa palavra quer dizer ―sementes nuas‖, ou seja, sementes 

sem um fruto para protegê-las. As sementes não estão dentro de frutos, 

portanto não são protegidas por eles. 

 

http://www.sobiologia.com.br 

 

http://www.sobiologia.com.br 

 

As plantas com frutos estão no grupo que nós conhecemos bastante. 

Pertencem a esse grupo a manga, a jaca, a goiaba, o mamão, a laranja, ou 

melhor, a mangueira, a jaqueira, a goiabeira, o mamoeiro, a laranjeira. 

Essas são plantas que produzem frutos deliciosos que conhecemos e de que 

nós gostamos muito. 

 

O pinhão, que garante a alimentação de muitas espécies de animais, 

principalmente roedores e pássaros, também é item obrigatório no cardápio 

de outono e inverno de milhares de residências do Paraná. 

 

www.infoescola.com 

 

29 

 

Angiosperma vem do grego aggeîon – vaso e spérma – semente. 

 

As plantas que exibem flores e se reproduzem por sementes, protegidas no 

interior do fruto, são chamadas de ANGIOSPERMAS. É o grupo de maior 

número de espécies, encontrado em vários ambientes. 

 

Escreva, no espaço a seguir as semelhanças e as diferenças entre as 

plantas denominadas GIMNOSPERMA e ANGIOSPERMA. 

 

Ciências 7.º ano para saber mais sobre as plantas. 

 

. lando.. tu Recapi 

Existem características importantes para diferenciar GIMNOSPERMA de 

ANGIOSPERMA. Complete o quadro ao lado, preenchendo os espaços em branco. 



Pense sobre as partes da planta que ainda não foram incluídas nos 

quadros. 

 

GIMNOSPERMA 

Possuem folhas, caule, raízes e semente. 

 

ANGIOSPERMA 

Possuem folhas, caule, raízes, semente e flor. 

 

Possuem vasos condutores. 

 

Possuem vasos condutores. 

 

Exemplos: pinheiro e araucária. 

 

Exemplos: mangueira e laranjeira. 
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Vamos conhecer melhor as flores? A figura mostra uma flor de hibisco, 

muito fácil de você conseguir para observar. Ao observar o hibisco, 

separe as suas partes como na imagem abaixo.: A flor é a estrutura 

reprodutora das ANGIOSPERMAS. Os órgãos de reprodução das plantas estão 

contidos na flor. Uma planta pode apresentar flor que contenha apenas os 

órgãos reprodutores masculinos, que contenha apenas os órgãos 

reprodutores femininos ou que contenha órgãos reprodutores masculinos e 

femininos na mesma flor. Como a flor é por dentro? Material: Uma flor 

(por exemplo: hibisco, ou palma de Santa Rita), luvas e material de 

desenho. O que fazer? Com a ajuda do seu Professor/a, separe cada uma das 

partes da flor. Cole-as em uma folha à parte e identifique os nomes de 

cada parte. 

 

guriastore.com.br 
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Parte A = ____________________________ Parte B= 

____________________________ 

 

O gineceu é a parte feminina da flor e o androceu é a parte masculina. 
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www.panoramaflores.com 

 

Com a ajuda de seu (sua) Professor(a) e de seu livro didático reconheça 

as partes A e B da flor . 

 

GINECEU é o conjunto de um ou mais carpelos. O carpelo é composto pelo 

ovário e estilete que tem na ponta o estigma. O gineceu produz os óvulos 

e origina o fruto 

www.mundoeducacao.com.br 



 

Os esquemas abaixo mostram, em detalhe, uma flor por dentro. Vamos ver 

qual a participação de cada parte na reprodução da planta. 

 

ANDROCEU é formado pelos estames. Cada estame é composto por antera e 

filete. Na antera são produzidos os grãos de pólen. 

 

Você já pensou que as plantas não se movem e que isso poderia ser um 

problema para a sua reprodução? Será que elas têm alguma ajuda? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ Será que você está certo? 

Depois de responder, é hora de compartilhar suas conclusões com os seus 

colegas e com o seu Professor. 

 

Visite o site http://www.criancaecologica.sp.gov.br/ e pesquise sobre as 

flores no ícone ―flores e sementes‖. Anote aqui o que você aprendeu. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 
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partes masculina e feminina da flor. 
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Você já viu um beija-flor voando de flor em flor? Você sabia que ele está 

buscando alimento? O beija-flor suga o néctar da flor para se alimentar. 

O néctar é um líquido muito doce, fabricado pela planta. A flor fabrica o 

néctar para atrair animais. Por que será que isso acontece? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ Flores costumam ser bonitas e 

cheirosas! Alguns animais são atraídos pelo cheiro ou pela cor das 

flores. Estes animais são chamados de polinizadores. 
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Os animais polinizadores são atraídos por determinadas flores devido ao 

cheiro, à cor, à forma ou ao tamanho delas. Até mesmo a época do ano ou a 

hora do dia em que a flor abre ou exala seu aroma serve para atrair um 

animal em especial. Insetos, pássaros e morcegos que se alimentam do 

néctar são agentes polinizadores. 

 



Observando o esquema, você pode imaginar outras maneiras da flor ser 

polinizada? Quais? _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ _______________________________ 

 

33 

 

Imagine que você está em uma floresta e sente o cheiro de uma flor. O 

cheiro é bem doce, a flor é branca e está anoitecendo. Que tipo de 

polinizador (o que espalha o pólen), poderíamos identificar para esse 

tipo de flor ? ( ) Um pássaro que se alimenta de manhã. ( ) Um inseto que 

é atraído pelas cores vermelhas. ( ) Um morcego de hábitos noturnos (que 

se alimenta à noite). 

 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

Da semente, para uma nova planta ... 

O que é necessário para uma semente germinar? Marque o que você acha 

necessário para uma semente germinar: ( ( ( ( ) solo ) luz ) água ) 

algodão Vamos descobrir essa resposta com os experimentos abaixo. 

Acompanhe o que ocorrerá em cada copinho. 

loucas.twenga.com.br 

 

plantasonya.com.br 

 

SEMENTE GERMINANDO ... 

 

1- Pegue 4 copinhos de café. 2- Escreva A no primeiro, B no segundo, C no 

terceiro e D no quarto. 3- Coloque 3 grãos de feijão em cada um. 4- 

Coloque os grãos da seguinte forma: - No (A), só o feijão com água e 

terra. - No (B), o feijão com um pouco de água. - No (C), algodão com 

água por baixo do feijão. - No (D), o feijão com um pouco de água. Cubra 

o copo com um papel escuro. 
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Depois de alguns dias, anote o que aconteceu com cada copo. Copo A Copo B 

Copo C Copo D 

 

___________ ___________ ___________ ________ 

 

___________ ___________ ___________ _________ 

 

___________ ___________ ___________ _________ 

 

___________ ___________ ___________ _________ 

 

Não mexa nos copos durante, aproximadamente, 5 dias. Lembre-se de colocar 

água (regar) a cada dois dias! 

 

Após o experimento, responda: se você precisasse colocar apenas um 

elemento para a semente germinar, que elemento você colocaria ? 

_________________________________________________________________________

_______________ Isto se explica porque a semente já traz muitas reservas 

naturais para crescer, mesmo sem a presença da luz. 
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AS PLANTAS NA ECONOMIA Além de todas as características das plantas que 

já estudamos, esses seres vivos também desempenham papel fundamental para 

a economia e para o sustento das famílias. AGRICULTURA 

 

www.ceasacampinas.com.br 

 

No nordeste, temos o cultivo da cana-deaçúcar, como principal produto 

agrícola da região, mas também algodão, milho, soja e caju. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/ PDFs/TDs/td_1786.pdf 

adaptado 
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www.clickescolar.com.br 

 

www.mundoeducacao.com.br 

 

O cultivo de alimentos é uma das principais atividades econômicas do 

país, ocupando uma área muito grande no Brasil. As fazendas, ou até mesmo 

as culturas domésticas, são responsáveis pelo sustento de milhares de 

famílias que dependem direta ou indiretamente da agricultura. Podemos 

dizer que, no Brasil, em todas as regiões, são produzidos alimentos muito 

variados e em quantidade suficiente para atender às necessidades do nosso 

país e também para vender para outros países. 

revistagloborural.globo.com 
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Retirado de: http://www.grupoescolar.c om/pesquisa/agriculturano-sudeste-

do-brasil.html 

 

www.revistaplantar.com.br 

 

A agricultura no sudeste utiliza tecnologias de ponta, o que proporciona 

grande produtividade. Entre os produtos de maior destaque estão o café, a 

laranja, a cana-deaçúcar e uma grande variedade de frutas. 

 

AS PLANTAS NA ECONOMIA 

 

www.mundoeducacao.com.br 

 

Plantas medicinais da Amazônia ilustram novos selos dos correios. 

 

1 

 

2 

 

Na região Sul, destacase a produção de arroz e de feijão. 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicador 

es/agropecuaria/lspa/lspa_201202.pdf 

 



3 Caxias do Sul - Festa da Uva Realizada desde 1931, para celebrar o 

progresso da viticultura, introduzida pelos imigrantes italianos, a Festa 

da Uva é a principal atração de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. 

Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/americadosul/brasilcaxias_do_s

ul-festa_da_uva.shtml 
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1) ANDIROBA 3) UNHA-DE-GATO 

 

2) COPAÍBA 4) MUIRAPUAMA 

 

O interesse pelas ervas e plantas da Amazônia, com aplicação nas áreas 

medicinais e de cosméticos tem aumentado cada vez mais. A exploração 

comercial dessas plantas apresenta perspectivas cada vez mais promissoras 

de se tornar uma atividade econômica rentável para o Amazonas. 

http://www.jardimdeflores.com.br/ECOLOGIA/A15ecologia1.htm acesso em 

23/06/2013 

 

As plantas fitoterápicas da Amazônia são objeto de estudo de 

pesquisadores há várias décadas. A muirapuama tem reconhecida sua 

capacidade de combater o estresse e a fadiga. A andiroba dá um óleo que é 

um repelente natural. Já a unha-de-gato é usada para dores articulares e 

musculares. A copaíba é usada como antibiótico e anti-inflamatório 

natural. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br 
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Glossário: viticultura – técnica utilizada para a produção de vinho. 
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AS PLANTAS NA ECONOMIA FITOTERAPIA A utilização das plantas como remédio 

é uma prática muito comum nos povos indígenas e tem sido objeto de estudo 

pela ciência nos últimos anos. O aumento das pessoas interessadas por 

esse tipo de tratamento vem fazendo com que a comercialização desse 

produto cresça muito. I - CRUZADAS 1 2 

 

Recapitulando... 

P L A N T A 3 S 

 

www.cidadeverde.com 
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O capim-limão é utilizado para digestão, além de combater a dor de cabeça 

e a febre. E a couve? Ela atua para fortalecer os ossos e regular o 

intestino. O eucalipto já ajuda no alívio dos sintomas de resfriados, 

gripes, bronquites e outros problemas respiratórios. 

 

1) Planta medicinal utilizada para o alívio dos sintomas de resfriados e 

gripes. 2) Atividade econômica de cultivo de alimentos que é muito 



importante para o Brasil. 3) Processo pelo qual as plantas produzem seu 

próprio alimento. 

 

II – Complete as frases, usando as palavras do quadro. 1) As plantas 

medicinais são utilizadas pelo homem como _________________. 2) O cultivo 

de ___________________ é uma das principais atividades econômicas do 

país. 3) A ______________ ajuda a fortalecer os _____________. 

 

Entrev stando... 

Vamos conhecer medicinais? mais sobre plantas 
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Entreviste as pessoas de sua família, de seu bairro e de sua escola sobre 

a utilização de plantas medicinais como, por exemplo, a camomila, o 

capim-limão, a erva-cidreira, entre outras. Registre no seu caderno de 

ciências todas as informações que você obteve. 

 

OSSOS COUVE 

 

REMÉDIO ALIMENTOS 

 

Homenageando... 

www.canalciencia.ibict.br 

 

DOUTORA GRAZIELA 

 

Graziela Barroso nasceu em 1912 em Corumbá, Mato Grosso do Sul e morreu 

em maio de 2003. Casou-se aos 16 anos e aos 30 começou a estudar botânica 

com o marido. Foi a primeira mulher a fazer o concurso para ser 

naturalista do Jardim Botânico e foi aprovada em 2º lugar. Durante anos 

ela orientou estagiários e estudantes, sem ter curso superior. Aos 47 

anos, decidiu estudar e ingressou no curso de biologia da Universidade do 

Estado da Guanabara, atual UERJ. 

 

Dra. Graziela é conhecida como a ―primeira grande dama‖ da botânica 

brasileira, tendo sido professora de quase todos os botânicos de nosso 

país, nos seus mais de 50 anos de atividade didática. Várias espécies de 

plantas foram batizadas com seu nome, para homenageá-la, como, por 

exemplo, Dorstenia grazielae (caiapiá-da-graziela). 

 

Dra. Graziela homenageada uma escola samba do Rio ano de 1997. 

 

foi por de no 

 

Ela é uma referência internacional e suas obras são adotadas em todas as 

universidades brasileiras. Eleita para a Academia Brasileira de Ciência, 

sua posse estava marcada para o dia 4 de junho de 2003, mas faleceu no 

dia 5 de maio daquele ano. 

Fonte:www.cnpq.br(adaptado) 

 

PELAS REDES... 

 

Mais sobre Doutora Graziela em 



http://www.botanica.org.br/go_news.php?id=62 
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www.infoescola.com aquabr.com.br noticias.uol.com.br 

commons.wikimedia.org 
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O QUE VAMOS ESTUDAR NESTE BIMESTRE? 

http://www.grupoescolar.com/img-conteudo/reino_animal.jpg 

 

Neste bimestre, vamos estudar alguns seres vivos do Reino Animal. Mas 

será que, em todo Reino Animal, os seres vivos são iguais? Você conhece 

todos os seres vivos da imagem ao lado? Eles são todos iguais? 

 

3 

 

Para facilitar o estudo dos animais, é importante classificá-los. Os 

animais são formados por muitas células e há uma grande variedade de 

animais no Planeta Terra. O Reino Animal possui seres vivos que são 

pluricelulares e heterotróficos. Você lembra desses termos? Vá ao caderno 

do primeiro bimestre e relembre o que são seres pluricelulares e 

heterotróficos. Outra característica do Reino Animal é que eles obtêm o 

seu alimento a partir de outros seres vivos. 

 

Discuta com seus colegas e escreva o nome dos seres vivos que você 

observa. Quais os seres vivos que você conhece? Todos são do Reino 

Animal? ____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ 
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INVRTEBRADOS E VERTEBRADOS 

Para facilitar os estudos, os animais foram divididos em dois grandes 

grupos: invertebrados e vertebrados. 

 

invertebrados 

 

O grupo dos invertebrados é formado pelos animais que não possuem coluna 

vertebral. 

 

Vértebras são os ossos que formam a coluna vertebral. 
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No grupo dos vertebrados estão os animais que, como os seres humanos, 

possuem coluna vertebral. A coluna vertebral é um eixo formado por peças 

articuladas entre si – as vértebras. 

 

vertebrados 

 

paginas.unisul.br 
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Vamos iniciar o estudo do Reino Animal pelo grupo dos INVERTEBRADOS. 

PORÍFEROS 

http://www.alunosonline.com.br/biologia/filo-porifera.html 

 

Na imagem ao lado, temos um representante do grupo dos PORÍFEROS. São 

comumente chamados de espongiários ou esponjas. São animais de um grupo 

muito simples se comparado a outros animais. São organismos aquáticos que 

vivem geralmente fixados a rochas marinhas: solitários ou em colônias. 

Não se locomovem e variam bastante quanto à forma, tamanho e coloração. 

Não possuem sistema nervoso e, tampouco, tecidos definidos. Assemelham-se 

a um cilindro oco. Alimentam-se por filtração, retirando alimento (e 

também oxigênio) da água que entra no interior de seus corpos, em uma 

cavidade denominada átrio (ver imagem abaixo). 

ESPONJA SOLITÁRIA 
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A principal característica desses animais é o corpo coberto de poros. Por 

apresentarem pequenos furinhos, o grupo ou filo recebe o nome de Porífera 

que, em latim, significa PORTADOR DE POROS. 

Ósculo - abertura para a saída da água. 

 

Os PORÍFEROS vivem fixos ao fundo do mar, às rochas ou aos cascos de 

navios. A circulação de água pelo seu corpo é importante para a obtenção 

de alimento, para a eliminação de resíduos, para as trocas gasosas e para 

a reprodução. 

 

Os PORÍFEROS alimentam-se por filtração, bombeando a água, através das 

paredes do corpo e retendo as partículas de alimento nas suas células. 



http://www.reefcorner.org/forum/curiosidades 
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As setas indicam os poros por onde entra a água com alimento na esponja, 

um porífero. 

 

Os PORÍFEROS não produzem seu próprio alimento. Por essa razão, são 

heterotróficos. 

 

CNIDÁRIOS Os cnidários apresentam tentáculos, com estruturas que contêm 

substâncias tóxicas, capazes de paralisar as suas presas e que os 

auxiliam na captura de alimentos. Vamos conhecer alguns cnidários. 

emporto.com.br/index/meio-ambiente-aberta/id/112 

 

Assim como as águas-vivas e as anêmonas, o que nós costumamos chamar de 

coral é um tipo de animal marinho do grupo dos cnidários. Gorgônia é um 

tipo de coral muito encontrado nos recifes do sudeste do Brasil. 

CORAL 

 

ANÊMONA 

 

Anêmona-do-mar é um animal de corpo mole que fica grudado na superfície 

das rochas no fundo do mar. Tem apenas uma cavidade, que funciona como 

boca, pela qual ingere moluscos, pequenos peixes e crustáceos, como o 

camarão. 

ÁGUA-VIVA 

 

A água-viva é o nome popular do animal de corpo mole, quase transparente 

ou esbranquiçado e com pouca capacidade de locomoção. Tem tentáculos ‒ 

mais perigosos do que os das anêmonas ‒, cuja função é capturar alimento, 

se defender e ajudá-la a se movimentar. É o alimento preferido das 

tartarugasmarinhas. A água-viva é composta por cerca de 98% de água. As 

águas-vivas podem causar queimaduras em banhistas. Nesses casos, é 

importante que o banhista não esfregue o local para não espalhar o veneno 

na pele. O banhista deve enxaguar o local com água salgada ou soro 

fisiológico e procurar rapidamente atendimento médico. A maioria não vive 

próxima ao litoral. Elas ficam concentradas em alto-mar. Entre as mais 

conhecidas estão a medusa (em forma de guarda-chuva ou sino) e a 

caravela-portuguesa. 

Adaptado de http://www.dgabc.com.br/Noticia/10387/anemonado-mar-e-planta-

ou-bicho- 

 

www.emporto.com.br 

 

Para saber mais sobre os cnidários acesse 

http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/expliquecorais-sao-

viveiros-mar-426690.shtml 
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www.yunphoto.net 

 



PLATELMINTOS Esta é a tênia! Esta é a TÊNIA: um verme conhecido como 

solitária que pertence ao Filo PLATELMINTOS. Os platelmintos são vermes 

achatados, como uma fita. A TÊNIA vive no intestino humano, causando 

prejuízo à saúde. Você sabe como podemos adquirir esse parasita? 
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Para evitar a TENÍASE devemos comer carne de boi ou de porco bem cozidas, 

pois a alta temperatura mata os cisticercos que possam estar presentes na 

carne desses animais. Quando comemos a carne com cisticercos, esses se 

desenvolvem em nosso intestino na forma adulta do verme. 

 

Recapitulando... 

Complete, utilizando os termos cisticerco ou verme adulto: Na musculatura 

do boi ou do porco, podemos encontrar o ______________ da tênia. No 

intestino humano vive o _____________________. 

 

Então estamos com a doença TENÍASE. As tênias também são chamadas de 

solitárias porque, na maioria dos casos, o portador traz apenas um verme 

adulto. 

 

Glossário: cisticerco- larva da tênia (é uma das fases de desenvolvimento 

da tênia antes da forma adulta). 
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www.coladaweb.com 

 

drugline.org 

 

NEMATÓDEOS 

 

Essa é a lombriga! 

Seu nome científico é Ascaris lumbricoides. Esse verme pertence ao Filo 

dos NEMATÓDEOS e é um parasita do intestino humano que provoca uma doença 

chamada ASCARIDÍASE. Os nematódeos são vermes cilíndricos, afilados nas 

extremidades. Vamos estudar a ASCARIDÍASE: Para evitar a ASCARIDÍASE 

devemos lavar os alimentos antes de comê-los, lavar bem as mãos antes das 

refeições e beber água filtrada ou fervida. 

ASCARIDÍASE 

www.jornallivre.com.br 

 

Recapitulando... 

Responda: 1) Onde podemos encontrar os ovos da lombriga? 

__________________________________________________ 2) Em que local vive o 

verme adulto lombriga? 

_____________________________________________________ 3) Qual o nome da 

doença causada pela lombriga? 

_________________________________________________ Existem ainda outros 

NEMATELMINTOS, como os Oxiúros e os Ancilóstomos. Para saber mais, 

consulte o seu livro didático ou o acervo da Sala de Leitura. 
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ANELÍDEOS É claro que não poderíamos deixar de falar dos anelídeos! 

Afinal, animais como a minhoca, por exemplo, têm importante papel no 

ambiente, pois realizam a aeração e a adubação do solo. Os anelídeos 

podem ser encontrados no solo e, também, na água doce e salgada. Por 

conta disso, apresentam pequenas diferenças relacionadas à adaptação aos 

ambientes em que vivem. O corpo, formado por anéis (segmentos), é comum a 

TODOS! Veja os principais representantes dos anelídeos: 

 

MINHOCA 

 

NEREIDA 

 

SANGUESSUGA 
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OLIGOQUETA 

 

POLIQUETA 

 

HIRUDÍNEA 

 

• • • • 

 

Os anelídeos receberam este nome porque apresentam o corpo formado por 

anéis. Os poliquetos apresentam muitas cerdas por segmento. Os 

oligoquetos apresentam poucas cerdas por segmento. Os hirudíneos não 

possuem cerdas por segmentos. 
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PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE DOS ARTRÓPODES Escreva o nome dos animais 

representados abaixo. 

 

http://www.jornallivre.com.brr 

 

Os insetos, como a barata, os crustáceos, como o siri e o camarão e os 

aracnídeos, como a aranha, participam de um grupo (filo) de animais 

invertebrados chamado ARTRÓPODE. Artrópode significa: artro, 

"articulação", e podos, "patas‖. Portanto, animais com patas articuladas. 

Nesse grupo, encontramos uma enorme variedade de animais com patas 

articuladas que facilitam o seu movimento. 
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www.muraldoantena.com.br 

 

As patas articuladas permitem que o animal possa realizar diversos 

movimentos, muitos deles bem definidos e elaborados. Veja a imagem do 

grilo abaixo. 

entomologia.ufam.edu.r 

 



Os artrópodes possuem um esqueleto externo que se chama exoesqueleto, que 

serve de proteção a esses animais. Você já viu uma ―casquinha‖ da 

cigarra? Observe a figura ao lado. A cigarra perde o exoesqueleto para 

poder crescer. Ela deixa o exoesqueleto porque ele não cresce junto com o 

corpo. 

 

animais.culturamix.com 

 

http://www.varbak.com 

 

http://farm3.staticflickr.com/2725/4115950868_0affe31ebb_m.jpg 

 

articulação 

 

O grilo possui patas do tipo saltadoras, o que facilita a sua 

movimentação. 
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A DIVERSIDADE DOS ARTRÓPODES ARACNÍDEOS O grupo dos artrópodes é dividido 

em pequenos grupos que são as classes. Então dizemos que os artrópodes 

possuem 5 classes. São elas: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes 

e diplópodes. INSETOS GAFANHOTO CRUSTÁCEOS 

http://wwwsever2010coml 

 

Os aracnídeos possuem 4 pares de patas e não possuem antenas. As aranhas, 

escorpiões, carrapatos e ácaros fazem parte dessa classe de artrópodes. 
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Todos possuem 3 pares de patas e 1 par de antenas. O corpo é dividido em 

cabeça, tórax e abdômen. DIPLÓPODES EMBUÁ OU PIOLHO DE COBRA O embuá 

possui muitas patas. Ele possui dois pares de patas por segmento e 

pertence à classe dos diplópodes. 

SEGMENTOS 

pt.treknature.com 

 

Os crustáceos, em sua maioria, estão adaptados ao meio aquático. Nem 

todos possuem o mesmo número de patas. Fazem parte dessa classe o 

camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo. São utilizados na alimentação 

humana. QUILÓPODES LACRAIA Já a lacraia pertence à classe dos quilópodes. 

Nessa classe, encontramos animais com um par de patas por segmento. 

: http://animais.culturamix.com/curiosid ades/centopeia 

 

SEGMENTOS 
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http://www.varbak.com 

 

animais.culturamix.com 

 

OS INSETOS E O HOMEM: UMA RELAÇÃO SEMPRE DIFÍCIL? Será que os insetos só 

nos causam problemas? Vejamos. Os insetos também desempenham papéis 



importantíssimos em nossas vidas. Como vimos no bimestre passado, os 

insetos são animais que auxiliam na reprodução de algumas plantas em seu 

processo de polinização. Sem eles, milhares de espécies de plantas seriam 

extintas. 

 

Na verdade não são raras as pessoas que têm uma reação negativa quando se 

deparam com insetos. Muitas até quando ouvem falar deles. E motivos não 

lhes faltam! A DENGUE é causada por um vírus transmitido por um inseto: o 

mosquito Aedes aegypti. A DENGUE é uma doença que causa febre, dor no 

corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos e, se não houver 

acompanhamento médico, a DENGUE pode ser fatal!! A DOENÇA DE CHAGAS é uma 

doença grave causada pelo protista Trypanosoma cruzi, que é transmitida 

pelo barbeiro. O TRIPANOSSOMO ataca as células do sangue e danifica 

diversos órgãos, inclusive o coração e o cérebro, podendo causar a morte. 

Os insetos podem causar grandes prejuízos econômicos, uma vez que, ao se 

tornarem grandes pragas agrícolas, destroem plantações inteiras. 

 

Os insetos também podem nos fornecer alimentos, como é o caso de nossas 

amigas, as abelhas, que produzem o delicioso mel. Durante a produção de 

mel também produzem outros produtos como a cera real, a geleia real e o 

própolis, que tem propriedades antibióticas. O bicho-da-seda é uma 

lagarta que, quando forma seu casulo, produz um fio natural que é usado 

para a fabricação de tecidos finos. 

 

Para saber mais, assista aos filmes FormiguinhaZ e Vida de Inseto. 
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www.lealjunior.com.br www.senado.gov.br www.achetudoeregiao.com.br 

 

www.ecodebate.com.br 

 

estacaodomel.com.br 
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A DIVERSIDADE DOS ARTRÓPODES 1- Usando a chave ao lado, classifique os 

animais relacionados abaixo. Para usar a chave, observe cada ser vivo 

separadamente e responda sim ou não. Siga corretamente o caminho da chave 

para, depois, classificar cada animal como CRUSTÁCEO, INSETO, ARACNÍDEO 

ou NÃO ARTRÓPODE. Observe, principalmente, as patas dos animais. a) 

barata - _______________________ b) siri - _______________________ c) 

caracol - ______________________ d) aranha - ____________________ 

Sim Tem patas articuladas ? Sim Tem 3 pares de patas? Não Não 

 

Não é um artrópode. 

 

Inseto 

 

Tem 4 pares de patas ? 

 

Recapitulando... 

2- Ligue as três colunas abaixo, correlacionando a imagem dos artrópodes 

aos nomes dos grupos e ao número de patas: 



 

Sim 

 

Não 

 

Aracnídeo 

 

Crustáceo 
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http://br.freepik.com/i www.muraldoantena.com.br animais.culturamix.com 

 

Aracnídeos 3 pares de patas Insetos Mais de 4 pares de patas 

 

Crustáceos 

 

4 pares de patas 
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MOLUSCOS: CORPO MOLE Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole 

e estão divididos em três grupos: Gastrópodes (pé no estômago): caramujos 

e lesmas. 

LULA 

www.hiperativo.com http://www.vivaterra.org.br/lula_11.1.jpg 

www.infoescola.com 

 

POLVO 

 

LESMA 

 

Cefalópodes (pés na cabeça): polvos e lulas. 

 

Bivalves (duas conchas): mexilhões e ostras. 

OSTRA 

 

www.keywordpicture.com 

 

CARACOL 

www.recreio.com.br 

 

Quais os moluscos das imagens acima que apresentam concha visível? 

________________________________ ________________________________ 

 

Como defesa, a lula e o polvo expelem uma substância escura na água. Isso 

confunde seus predadores, permitindo que esses animais fujam. 

 

www.caravanadapesca.com.br 

 

www.lorenzojoias.com.br 

 

Alguns moluscos podem apresentar uma concha que protege suas partes 

moles, outros não possuem concha e, em alguns, a concha não está visível. 



 

A pérola é produzida no interior da ostra. A ostra produz a pérola como 

defesa contra intrusos. Pode ser um grão de areia ou até mesmo um 

parasita. Ela envolve esse intruso com um material chamado madrepérola. 

 

MEXILHÃO 

 

Ciências - 7.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

14 

 

EQUINODERMOS: ESPINHOS, ENDOESQUELETO E SISTEMA LOCOMOTOR 

 

Um representante dos EQUINODERMOS é a estrela-do-mar. Esse nome se deve à 

presença de espinhos no corpo (Equino = espinhos e Dermo=pele). Os 

equinodermos apresentam um esqueleto interno calcário, chamado de 

ENDOESQUELETO. O endoesqueleto é importante na sustentação do corpo, pois 

é bem desenvolvido e resistente. Os equinodermos são animais presentes 

exclusivamente no ambiente marinho. 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/astro-ameacado/ 

http://www.infopedia.pt/mostra_imagem.jsp?recid=8366 
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Os equinodermos possuem uma característica bem curiosa: a capacidade de 

regeneração. Por possuírem essa capacidade, esses animais conseguem 

regenerar partes do corpo que foram danificadas. Quando um braço de uma 

estrela quebra, ele se regenera. 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

Os equinodermos apresentam uma característica muito especial e exclusiva: 

o sistema ambulacrário. Esse sistema apresenta canais que são preenchidos 

por água. Por meio de contrações, ocorre a movimentação dos pés 

ambulacrários, permitindo a locomoção do animal. 

Veja o sistema ambulacrário em ação! É realmente imperdível: 

http://www.youtube.com/watch?v=A100m5EpfFI 
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1. Se você fosse fazer uma pesquisa, observando os equinodermos em seu 

habitat natural, poderia escolher um lago para essa tarefa? Por quê? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________. 2. Sabendo que os 

equinodermos não possuem coluna vertebral, como é feita a sustentação do 

corpo desses animais? 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________. 

 

Agora, estudaremos, o grupo dos VERTEBRADOS. Os Vertebrados se constituem 

em um grupo muito variado. São animais que possuem coluna vertebral. 

 

Observando a imagem ao lado, responda: 1- Esses animais são vertebrados 

ou invertebrados? ____________________________ 



____________________________ 2- Esses animais são todos iguais? Cite 

algumas características que justifiquem a sua resposta. 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

 

Frio, calor, altitude, tipo de alimento etc são condições que têm 

influência sobre os animais e que os obrigam a viver em ambientes onde 

vão estar mais adaptados. Os vertebrados são animais que possuem a coluna 

vertebral como característica comum e que evoluíram de diferentes 

maneiras, existindo, hoje, em, praticamente, todos os ambientes naturais! 

Eles variam de tamanho, forma e hábitos, existindo, portanto, diferentes 

tipos de animais. 

Glossário: invertebrados - não possuem coluna vertebral e nem vértebras; 

vertebrados - possuem coluna vertebral e vértebras. 
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www.not1.xpg.com.br 
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UM GRUPO MUITO VARIADO: OS VERTEBRADOS 

 

Os grupos de animais vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, 

as aves e os mamíferos. O esquema ao lado representa uma árvore evolutiva 

dos vertebrados. Na base, estão os grupos mais antigos no planeta e, no 

alto, estão os grupos de animais que surgiram por último no planeta. 

Observe o esquema e responda: como era o primeiro vertebrado? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

www.revistaescolaabril.com.br 
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Quais os grupos que você pode observar no alto da árvore evolutiva? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ As aves e os 

mamíferos são as classes mais recentes na história evolutiva dos 

vertebrados. 

 

Os primeiros vertebrados eram aquáticos e, depois, com o passar do tempo, 

os vertebrados conquistaram a terra firme. 
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Glossário: mandíbula- parte utilizada para mastigar ou capturar 

alimentos. 

 



O AMBIENTE E OS VERTEBRADOS 

 

Você já percebeu que os vertebrados, assim como os invertebrados, são 

diversos. As características existentes em cada um deles estão 

diretamente relacionadas ao ambiente em que vivem. Na atividade abaixo, 

tente explicar a relação entre a característica do animal e o ambiente em 

que vive. Anote as suas conclusões e compartilhe com seus colegas. 

www.infoescola.com.br 

 

www.ruadireita.com,br 

 

X 

URSO POLAR REGIÃO POLAR 

 

Pelagem grossa e camada de gordura na pele X frio da região polar: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

www.meioambiente.culturamix.com.br 

 

LEÃO 

www.canalazultv.ig.com.br 

 

SAVANA 

 

X 

RAPOSA DESERTO 

 

Tamanho da orelha da raposa x caça no deserto: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Os animais precisam se esconder no meio ambiente, se proteger do frio 

(com um pelo grosso), ter a audição ampliada para poder caçar ou escapar 

do predador. 
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www.gebs2.com.br 

 

X 

 

Cor do pelo do leão X cor da savana: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

www.missaosaleluz.org.br 
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VERTEBRADOS: HABITAT E NUTRIÇÃO 

Os hábitos alimentares dos animais são muito diversos. O que você come é 

diferente da alimentação de um boi, ou de uma onça ou de um urubu. De um 



modo geral, podemos classificar os animais em três tipos básicos, a 

partir de sua forma de alimentação: herbívoros, carnívoros e onívoros. 

 

Buscando informações em seu livro didático ou no acervo da Sala de 

Leitura, e com o auxílio de seu Professor, defina os hábitos alimentares 

dos animais a) herbívoros: _______________________________________ b) 

carnívoros: _______________________________________ c) onívoros: 

________________________________________ 

 

TEIA E CADEIA ALIMENTAR 

A cadeia alimentar é uma sequência de organismos, na qual cada ser vivo, 

exceto o produtor, alimenta-se de outro ser vivo. A teia alimentar é o 

entrelaçamento de várias cadeias alimentares. As teias alimentares 

mostram que os seres vivos estão muito relacionados entre si. 

 

uberaba.olx.com.br 

 

http://www.berohoka.com.br 

 

www.oiseaux-birds.com 
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O boi é herbívoro. A onça é carnívora. O urubu também é carnívoro. 

 

Observe o esquema da teia ao lado e selecione um animal a) herbívoro: 

_____________________________ b) carnívoro: _____________________________ 
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www.biocultura.net.br 

 

c) onívoro: _______________________________ 

 

VERTEBRADOS: HABITAT E RESPIRAÇÃO 

Os animais, em seus variados habitats, apresentam diferentes formas de 

respiração. O que aconteceria com um peixe que ficasse fora d’água? 

 

www.infoescola.com.br 

 

Você está certo. Ele morreria. O mesmo ocorre quando uma pessoa permanece 

debaixo d’água, durante muito tempo, sem os equipamentos adequados. Mas, 

afinal, o que os leva à morte? Registre aqui a sua hipótese! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Imagine um animal que vive na água, mas que não respira por brânquias. 

Ele respira como nós, ou seja, possui respiração pulmonar. Como ele fará 

para manter sua respiração? Você conhece algum animal que faz isso? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

TIPO DE RESPIRAÇÃO 

 

COMO OCORRE 

 

TIPO DE HÁBITAT 

 

branquial cutânea 

 

pelas brânquias pela pele 

 

aquático terrestre 

 

pulmonar 

 

pelos pulmões 

 

terrestre 
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Nos ambientes aquáticos e terrestres, a disponibilidade do gás oxigênio é 

diferenciada. Com isso, a forma de obtê-lo também deve ser! Por essa 

razão, os animais desenvolveram estratégias para conseguir respirar nos 

diferentes tipos de ambientes. 
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VERTEBRADOS: HABITAT E RESPIRAÇÃO 

 

www.ciencias6ano.forumeiros.com.br 

 

As brânquias dos peixes se abrem para retirar o oxigênio que está 

dissolvido na água. A água entra pela boca do peixe e passa pelas 

brânquias: elas se abrem e absorvem o oxigênio da água. E é, dessa forma, 

que as brânquias realizam as trocas gasosas. 

 

Nas imagens abaixo pode-se notar que peixe e girino possuem o formato do 

corpo semelhante. Esse formato os auxilia a nadar na água. Ambos respiram 

por brânquias. 

 

www.biotic.no.sapo.pt 

 

http://www.scielo.br 
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GIRINO 

 

PEIXE 
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As brânquias são órgãos importantes para que o animal retire da água o 

gás oxigênio necessário a sua sobrevivência. Somente animais que vivem em 

ambiente aquático respiram por meio de brânquias. O girino é uma fase do 

desenvolvimento do sapo. Enquanto girino, ele respira por meio de 

brânquias. As brânquias não são necessárias em ambiente terrestre. O 

sapo, por exemplo, usa os pulmões ou absorve o gás oxigênio pela pele. 

Nós, seres humanos, também respiramos pelos pulmões e absorvemos o 

oxigênio do ar. 

 

VERTEBRADOS: ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE 

 

Cada ser vivo é adaptado ao ambiente em que vive. Você acabou de observar 

diferenças a respeito de seres vivos que vivem em ambiente terrestre e de 

seres vivos que vivem em ambiente aquático. Cada espécie está adaptada ao 

meio em que vive. O ser vivo que não estiver adaptado morre e sua espécie 

caminha para a extinção. Os pássaros que comem sementes duras precisam 

ter bico mais forte dos que aqueles que se alimentam de frutas 

suculentas. Outros exemplos você pôde observar na página 18, em relação 

ao urso, ao leão, à raposa. A teoria da Evolução das Espécies mantém 

relação direta com esses exemplos. 

 

Vamos pensar a respeito do lugar em que a joaninha vive. Pegue uma folha 

grande de papel-cartão verde. Em seguida, desenhe em folha A4 10 

joaninhas. (Veja o desenho abaixo.) Pinte 5 joaninhas de verde (o mesmo 

verde do papel-cartão) e as outras 5 de vermelho. Recorte as joaninhas. 

Espalhe todas as joaninhas na folha grande de papel-cartão verde. Chame 

um colega para jogar com você. Diga para o seu colega que ele é um 

pássaro e que ele precisa alimentar os seus filhotes. Para isso, ele deve 

pegar uma joaninha de cada vez e colocá-la fora da folha verde, o mais 

rápido que puder, porque há um gavião rondando a área. Conte até 3 e dê 

para o seu colega 6 segundos para a tarefa. Depois, conte quantas 

joaninhas ele pegou e escreva no quadro abaixo. 

 

total de vermelhas 

 

total de verdes 

 

.desenhosparapintarateliedocroche.com 
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CADA SER VIVO TEM SEU LUGAR 

 

1- Seu colega pegou mais joaninhas verdes ou vermelhas ? 

_________________________________________________ 

 

2- Você sabe explicar a razão do resultado? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 3- Se o fundo da folha grande fosse vermelho, qual 



a joaninha que seu colega pegaria com mais facilidade? 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

Já sabemos que, na natureza, cada ser vivo está adaptado ao ambiente em 

que vive. O ser vivo que não está adaptado pode desaparecer para sempre. 

Lembre-se do exemplo do predador e das joaninhas. O ambiente é que vai 

selecionar os seres vivos mais adaptados. Essa é a Seleção Natural, que 

foi estudada por Charles Darwin (1809 –1882) . 
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4- Escreva aqui o que você entendeu sobre Seleção Natural. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

Glossário: predador- animal que caça para conseguir alimento. 
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Aula 29 - Ciências – 7.º ano e conheça Charles Darwin e a Seleção Natural 

 

VERTEBRADOS: HABITAT E LOCOMOÇÃO 

 

www.anauger.files.wordpress.com.br 

 

Assista ao vídeo http://www.youtube.com/watch?v= nRaBxh9Ff98 sobre a 

locomoção e aprenda um pouco mais sobre o assunto. 

 

Clipart 
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www.invivo.fiocruz.br 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

Locomoção é a capacidade de deslocamento de um animal. Mas, qual é a 

importância da locomoção? A locomoção permite aos animais interagirem de 

forma mais plena com o ambiente, em busca de recursos para a sua 

sobrevivência, como alimentação e abrigo. 

ABRIGO 

 

Além de outras características que existem nos vertebrados, as formas de 

locomoção demonstram adaptações apropriadas para cada ambiente e são 

resultado da SELEÇÃO NATURAL. Cada tipo de locomoção se adapta a cada 

tipo de ambiente. Por exemplo, os peixes nadam e as aves voam. Lembre-se, 

no entanto, de que não são só os vertebrados que passaram por SELEÇÃO 

NATURAL. 
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VERTEBRADOS: HABITAT E LOCOMOÇÃO 

Na imagem ao lado, percebemos que os ossos do braço humano e os ossos da 

asa do morcego apresentam semelhanças, pois têm origem comum, porém as 

funções são diferentes. Ainda que a estrutura seja parecida, o braço 

humano e as asas do morcego desempenham funções completamente diferentes. 

Isso é fruto do processo evolutivo da SELEÇÃO NATURAL. As asas do 

morcego, por exemplo, têm como função o voo e o braço humano tem a função 

de preensão. 

www.cienciahoje.uol.com.br 
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Nas imagens acima estão representadas asas de diferentes animais: asas de 

morcego, asas de ave e asas de inseto. Aqui as asas são diferentes mas 

desempenham a mesma função. São adaptadas ao voo. 

 

ESQUELETO DO MORCEGO 

 

25 

 

O morcego é o único mamífero que se locomove pelo ar. 

 

naturezabiologica.blogspot.com.br 

 

www.biologiaconcursos.org 

 

VERTEBRADOS: HABITAT E LOCOMOÇÃO As características favoráveis, adaptadas 

para que os seres vivam no ambiente, passam de geração a geração e 

permanecem. Os seres vivos, portadores de características não adaptadas, 

têm menos chances de sobreviver na natureza. O desmatamento e outras 

ações humanas fizeram com que aves de grande porte como o tucano 

desaparecessem de certas regiões de Mata Atlântica. Nos locais onde isso 

aconteceu, as palmeiras-juçara passaram a produzir apenas sementes 

pequenas e o tucano não consegue, com seu bico, retirar sementes pequenas 

para que possa se alimentar. Reprodução ‒ o momento de gerar 

descendentes. Os mecanismos de reprodução têm uma única intenção: 

produzir novos seres que vão dar continuidade à existência de uma espécie 

ao longo do tempo. Vamos ver como, também na reprodução, o habitat exerce 

sua influência. 

 

Existem animais que põem ovos, como as aves. Dentro deles os filhotes se 

desenvolvem. Há, no entanto, animais cujos filhotes crescem dentro do 

corpo da mãe, como os macacos (ver imagem). 
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Os ovos representam uma característica evolutiva e estão relacionados ao 

habitat de alguns animais. Os animais aquáticos como os peixes, por 

exemplo, apresentam ovos sem casca rígida. Com a saída dos animais para o 

habitat terrestre, os ovos necessitaram de uma casca rígida, 

proporcionando uma proteção contra efeitos ambientais e contra os 

predadores. 



 

www.abril.com.br 

 

www.faunabrasil.com.br 
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HABITAT E REPRODUÇÃO 

Ovíparos, vivíparos e ovovivíparos… O que significam esses nomes? Apesar 

de estranhos, esses nomes são usados para classificar os animais em 

relação ao desenvolvimento dos filhotes. 
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Ovíparos são animais que colocam ovos. O desenvolvimento do novo 

indivíduo acontece dentro do ovo e depende das reservas nutritivas do 

ovo. 

 

Agora que você já possui essas informações, vamos classificar os animais 

abaixo? 

 

www.portalsaofrancisco.org.br 

 

Ovovivíparos são animais em que os ovos são gerados e mantidos dentro do 

corpo da mãe até o momento da eclosão, quando são postos para fora. O 

novo animal depende das reservas nutritivas do ovo para crescer. 

 

www.portalsaofrancisco.org.br 

 

Vivíparos são animais em que o novo indivíduo cresce dentro do corpo da 

fêmea, e depende diretamente dela para a sua nutrição. 

 

www.agravidez.com 

 

, RA O O G MV A O C É 

 

!!! CÊ 

 

a) GALINHA: ____________________________ b) CACHORRO: 

_________________________ c) RATO: _______________________________ d) 

CAVALO: _____________________________ e) POMBO: 

_____________________________ 

Glossário: eclosão - abertura natural de um ovo. 
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VANTAGENS E DESVANTAGENS 

1. Imagine um animal, como o cachorro, que carrega, por 2 meses (mais ou 

menos), alguns filhotes dentro do útero da mãe. Quais as vantagens de os 

filhotes estarem dentro do útero de sua mãe? 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 2. 



Você conhece algum outro animal que cuida de seus filhotes? Cite alguns. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

colunas.revistaepoca.globo.com 

 

entretenimento.r7.com 

 

www.minhasimagens.net 

 

3. Vamos pensar agora em uma tartaruga que coloca ovos em uma praia. 

Existe alguma desvantagem para os seus filhotes? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

De cada 1 000 filhotes de tartarugas marinhas somente 1 ou 2 chegam à 

vida adulta. Muitas nem chegam a nascer, algumas viram alimento de aves 

marinhas e outras morrem. Os filhotes caminham, sozinhos, em direção ao 

mar. Depois têm que conseguir alimento e fugir dos predadores. Ufa! Vida 

dura a desses bichinhos! 
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Os mamíferos cuidam de seus filhotes até que eles consigam viver 

sozinhos. A quantidade de filhotes que cada grupo de vertebrados produz 

também é diferente. Um réptil (como a tartaruga), por exemplo, precisa 

ter mais filhotes que um mamífero, porque os filhotes dos répteis ficam 

expostos aos predadores e nem todos sobrevivem. Já os mamíferos, como o 

elefante, cuidam da sua cria, podendo ter poucos filhotes, pois há maior 

possibilidade de sobrevivência. 
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TEGUMENTO: O QUE ENVOLVE O CORPO Tegumento é a estrutura externa que 

envolve o corpo do animal. É o limite entre o exterior e o interior do 

corpo. O tegumento desempenha várias funções importantes como a regulação 

da temperatura, a proteção contra desidratação, produção de substâncias 

venenosas para defesa, proteção contra radiação solar, desenvolvimento de 

padrões de cores para chamar a atenção de pares etc. A pele é a estrutura 

principal do tegumento. As penas, pelos, cascos, chifres, e escamas são 

estruturas presentes no tegumento e são consideradas anexos. REGULAÇÃO DA 

TEMPERATURA Regular a temperatura é uma necessidade do corpo para manter 

suas atividades adequadamente. Os vertebrados, quanto à temperatura, 

estão divididos em dois grupos: os homeotérmicos, que mantêm a 

temperatura do corpo constante e os pecilotérmicos, cuja temperatura do 

corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. 1. O gráfico acima 



relaciona a temperatura do ambiente à temperatura do corpo do rato e do 

lagarto. Qual deles é homeotérmico e qual é pecilotérmico? Explique. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Observe, no quadro abaixo, as caracteristicas do tegumento de cada classe 

dos vertebrados. A- Pele impermeável com pelos. B- Pele úmida com 

glândulas produtoras de muco. C- Pele impermeável, grossa e com escamas. 

mamífero anfíbio réptil 

 

D- Pele com presença de penas. 

E- Pele com escamas e glândulas de muco. 

 

ave 

peixe 
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Aprenda mais sobre o tegumento em 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/penas-peles-pelosescamas-e-outros-

revestimentos/ 

 

www.glogster.com 

 

OS PEIXES Os peixes podem ser separados em dois grupos: cartilaginosos e 

ósseos. Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, vivem, 

principalmente, em água salgada. Nessa classe, estão os peixes com 

esqueleto cartilaginoso (formado por cartilagem) e relativamente leves. 

Os peixes ósseos são abundantes, tanto em água salgada (tainhas, robalos, 

cavalos-marinhos e pescadas) como em água doce (lambaris, dourados, 

pintados, pacus e acarás-bandeiras). OS PEIXES SÃO ADAPTADOS AO MEIO 

AQUÁTICO 

www.oficinadeciencias.zip.net/ 

 

Um peixe ósseo pode afundar e depois voltar para a superfície graças à 

bexiga natatória. Ela faz com que o peixe flutue ou afunde. Para entender 

como ela funciona, realize o experimento abaixo: 1. Pegue várias bolas de 

aniversário, que representam as bexigas natatórias, e coloque pequenas 

pedrinhas em cada uma delas. 2. Em seguida, encha cada uma de forma 

diferente: algumas bolas, você vai encher bastante de ar, outras, bem 

pouco e outras bolas, você não vai encher, para que fiquem de diversos 

tamanhos. 3. Coloque todas em um recipiente grande e transparente com 

água e observe o que acontece. Anote o que você observou. 

 

A bexiga natatória é encontrada nos peixes ósseos. 

 

Aula 27Ciências – 7.º ano 

 

Registre o que você observou: _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 



_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 

 

A bexiga natatória funciona como a bola de aniversário: se enche de ar 

para o peixe subir para a superfície e, quando se esvazia, o peixe 

afunda. 

 

Glossário: cartilagem - tipo de tecido mais flexível que o osso, que dá 

sustentação ao corpo. As orelhas e a ponta do nariz são formadas por 

cartilagem. 
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www.bluelife.wordpress.com 
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OS PEIXES SÃO ADAPTADOS AO MEIO AQUÁTICO Como é a respiração dos peixes? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ Se você disse que é 

branquial, acertou. Alguns peixes, no entanto, possuem uma bexiga 

natatória adaptada, que retira o oxigênio diretamente do ar, como se 

fosse um pulmão. Esses peixes são pulmonados! Eles vêm à superfície da 

água para obter ar. Os peixes pulmonados conquistaram a terrra firme. Com 

essa adaptação – da bexiga natatória, funcionando como um pulmão, os 

peixes pulmonados podem ficar fora da água e retirar o oxigênio 

diretamente do ar (rever página anterior). Os anfíbios - a conquista da 

terra firme Os antepassados dos anfíbios possivelmente eram peixes que, 

em condições de seca (ausência de água), podiam, usando suas nadadeiras, 

sair da água para buscar outra poça. Talvez tivessem uma estrutura 

parecida com a bexiga natatória, o que tornaria tudo mais fácil. Peixes 

pulmonados podem suportar longas secas, escondidos na lama, absorvendo o 

oxigênio do ar. Os cientistas acreditam que esses peixes ocuparam a terra 

firme. Os anfíbios deram o passo definitivo para essa conquista. 

www.wikipeixes.com.br 

 

A piramboia é um peixe pulmonado que vive na Amazônia. 

 

Volte à árvore evolutiva dos vertebrados: Veja que os primeiros 

vertebrados estavam na água. Eles conquistaram a terra firme. Uma pista 

que os cientistas utilizam para entender como isso aconteceu é a 

existência dos peixes pulmonados. 
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1- Observe as figuras acima e responda: Por que as patas são tão 

importantes na conquista da terra firme? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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2- Por que os peixes pulmonados podem ser uma pista tão importante para a 

conquista terrestre? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

www.brasilescola.com.br 

 

Com os anfíbios, os vertebrados conseguiram conquistar a terra firme e 

não depender tanto da água. Mas, se observarmos todo o ciclo de vida de 

um sapo, descobrimos que os jovens sapos, ainda em forma de girino, vivem 

de maneira muito diferente dos sapos adultos. A mudança de forma do corpo 

do sapo é tão grande que é chamada de metamorfose. Por que podemos 

afirmar que os anfíbios ainda dependem da água? 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ O Grupo dos 

Dinossauros 

 

A CONQUISTA DA TERRA FIRME A vida no ambiente terrestre se diversificou. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

modificado de:http://download.intel.com/education/Common 

 

No ciclo do sapo, desde a fase 1, em que os ovos são deixados na água, 

até a fase 3, quando os girinos ainda se parecem com peixes, a sua vida é 

aquática. A partir da fase 4, com a aquisição das 4 patas, é que o sapo 

vai para a terra. O sapo adulto respira pelo pulmão e pela pele e é 

carnívoro. 

Lendo o texto abaixo, responda: Todos os dinossauros eram iguais? 

Explique as diferenças entre eles. 

__________________________________________________________ 

 

Alguns dinossauros se alimentavam de plantas (herbívoros). Outros eram 

eficientes caçadores que abocanhavam suas vítimas com dentes afiadíssimos 

(carnívoros). Sabe aqueles desenhos em que homens e mulheres da caverna 

fogem de Tyranossauros? Não aconteceu de verdade. Os dinossauros foram 

extintos muitos milhões de anos antes de o ser humano surgir no planeta. 

Portanto, o ser humano não conviveu com os dinossauros. Ufa! Que sorte, 

não? A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é que a queda 

de um meteoro, na península de Yucatan, no México, teria provocado uma 

terrível mudança no clima do planeta. 

 

www.cienciahoje.pt 

 

Répteis: um grupo que reúne animais com características diferentes. São 

as cobras, os lagartos, os jacarés e as tartarugas. Os dinossauros são 

répteis extintos, isto é, eles desapareceram do planeta para sempre. 
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OS DINOSSAUROS E AS AVES 

 

achetudoeregiao.com.br 

 

Muitos cientistas acham que as aves são dinossauros que ganharam penas. 

Foi encontrado, no Brasil, fóssil de um animal que é uma mistura entre o 

que era um dinossauro e o que é, hoje, uma ave. São os chamados 

dinossauros emplumados. 

 

TUCANO 

 

As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Além disso, 

possuem bico, um par de patas e um par de asas. As aves nascem a partir 

de ovos com casca e, por isso, são consideradas ovíparas. Os ovos podem 

ser colocados em ninhos já prontos ou construídos pelas fêmeas ou pelos 

machos, sendo chocados por certo tempo até o nascimento das crias. 

Algumas aves, como os pinguins e as emas, não são capazes de voar. 

 

www.greenpeace.org 
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Você já viu uma pena de ave de perto? Consiga uma (muitas vezes se 

encontra caída no chão) e observe-a: 1- Mexa com a pena, tente dobrá-la. 

Escreva o que você observou. 

__________________________________________________ 2- Molhe a pena e, 

depois, sacuda-a. O que aconteceu com a água que estava na sua 

superfície. A pena ficou encharcada? 

__________________________________________________ 3- Agora, você 

consegue pensar em uma importante função das penas? 

_________________________________________________ 

petragaleria.wordpress.com 

 

Usando o seu livro didático e lendo o texto acima, responda às questões 

abaixo: 1- Escreva duas características principais das aves. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 2- Todas as aves são capazes 

de voar? Escreva um exemplo de ave que justifique a sua resposta. 

__________________________________________ 

_________________________________________ 3- Como as aves se reproduzem? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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OS MAMÍFEROS 

Os mamíferos são animais vertebrados que se alimentam do leite de suas 

mães, que é produzido nas glândulas mamárias. A maioria dos mamíferos é 

vivípara, ou seja, o filhote se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Além 



disso, possuem o corpo coberto de pelos, cérebro desenvolvido e a 

presença de glândulas sudoríparas (glândulas que produzem o suor). Nós, 
seres humanos, também somos animais mamíferos. Observe as figuras ao 

lado. Em seguida, procure, em seu livro didático, ou no acervo da Sala de 

Leitura, respostas para as seguintes questões: 1. Como os mamíferos se 

reproduzem e por que são vivíparos? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 2. Escreva exemplos de 

mamíferos aquáticos e de mamíferos que voam. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 3. Outros mamíferos possuem uma 

espécie de bolsa na qual os filhotes terminam de realizar o seu 

desenvolvimento. Esses são os marsupiais. Escreva o nome de marsupiais. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

www.tudosobreocerrado.com.br 

 

www.greenpeace.org 

 

www.saudeanimal.com.br 

 

QUATI GAMBÁ COALA 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

www.bioglistas.net.org 

 

MORCEGO 

 

BALEIA 

 

Os ornitorrincos têm o corpo coberto de pelos, são bons nadadores e mamam 

o leite que suas mães produzem. 

 

Se os ornitorrincos colocam ovos, por que podemos classificá-los no grupo 

dos mamíferos? _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Você já ouviu falar do ornitorrinco? Ele é um mamífero que põe ovos! 

 

taringa.net 
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ADAPTAÇÕES EVOLUTIVAS: SELEÇÃO NATURAL E DIVERSIDADE 

noticias-alternativas.blogspot.com 

 

Os cientistas acreditam que os primeiros vertebrados devem ter sido 

aquáticos e que, com algumas adaptações, evoluíram para a vida terrestre. 

Os répteis estão tão bem adaptados à vida terrestre que não necessitam 



mais da água. Só para beber, é claro! Se os seres vivos, que vivem na 

água, possuem respiração branquial, qual seria o tipo de respiração dos 

répteis que são totalmente terrestres ? 

_______________________________________________________ 

As adaptações importantes de todos os grupos que conquistaram a terra 

firme (répteis, aves e mamíferos) são a respiração pulmonar, a pele 

grossa que impede a perda de água e os ovos com casca dura para evitar a 

desidratação. A diversidade da vida é resultado das adaptações dos seres 

vivos que vivem em seus diferentes ambientes. 
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Répteis, como a tartaruga marinha e o jacaré, que nadam na água, precisam 

sair da água para obter o oxigênio do ar. 

 

Bicos de aves funcionam como alicates ou pinças. Cada qual com sua 

função! Por exemplo: dependendo do tipo de alimento, as aves possuem um 

tipo de bico: forte para sementes duras, como o papagaio, fino para sugar 

o néctar, como o beija-flor. Cabe destacar a relação entre o alimento e a 

ave. Se acabarmos com determinado alimento, do qual a ave se alimenta, 

ela terá grande dificuldade para se adaptar rapidamente e obter outros 

alimentos. Essa dificuldade pode comprometer a sua sobrevivência. 

www.auladecienciasdanatureza.com 
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Recapitulando... 

S D A D S C M A H C N O C X C V Z A E R T Ê N I A D I M X V B A R Y A Z R 

E D N T N E E L U D T T S E H R E V T S L E B D F J J T G G I D R P S U A 

S E R E S Q P I R E E N T F O P T S A R V M A U O P E D D S H J D O I M I 

N H O C A E Ç V I Q E I O S N L U Ç Õ U L Z T R Õ U K U T K P W J O J Ã C 

J U Q Y Q E H P B O P A Q A P N B Z O S U V U S G Ç I S O S U S D T R A N 

C E B I C B A N T L E O V A R I B T O A S C A R I D Í A S E T 

 

INVERTEBRADOS 

 

1.Encontre, no quadro, as palavras listadas ao lado e complete as frases 

abaixo. 

S E N U B S G I Z N Z Z C N X C N G V L C J V U R K A U A E D B A F T U C 

N I D Á R I O V T S D E E S R E J U I T L S R V N E G I S J D S E R P N M 

R O S O L A C R A I A R Z N B Ç I U E P U L I X R Q V N M F E T O Ã K N G 

Ç N P J A I E R B I A R U P O L O A A O T E L E U Q S E O X E Ç S 

Multirio 

 

ESPONJAS EXOESQUELETO LACRAIA ASCARIDÍASE MOLUSCOS CONCHA TÊNIA INSETOS 

MINHOCA CNIDÁRIO 
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A) Os __________________ são animais que apresentam o corpo mole e podem 

apresentar ____________ para proteger essas partes moles. B) São exemplos 

de animais invertebrados mais simples: _______________________. C) É um 

verme parasita do homem que faz parte do filo platelminto: 

____________________. D) Classe de artrópodes em que estão incluídas as 

baratas, os mosquitos e as abelhas: __________________. E) Nome do 



esqueleto externo dos artrópodes: ________________________. F) 

Representante da classe dos quilópodes: _________________________. G) 

Anelídeo importante para a aeração e adubação do solo: 

______________________. H) Nome da doença causada pela lombriga: 

_________________________. I) Nome do filo ao qual pertence a água-viva: 

_________________________. 
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OS GRUPOS DOS VERTEBRADOS Podemos reconhecer os diferentes grupos de 

vertebrados, animais são cobertos). observando o tegumento (como o corpo 

desses 

 

Vamos conhecer as características de cada grupo de vertebrados? 

www.labin.unilasalle.edu.br/ 

 

www.infoescola.com 

 

Observe as imagens ao lado e, com o apoio do seu livro didático ou 

utilizando o acervo da Sala de Leitura, complete a tabela abaixo na 

coluna dos exemplos. 

 

RÃ 

 

COBRA 

 

Características Pele coberta de escamas. Respira dentro da água. 

(respiração branquial) Pele lisa e úmida, sem pelos, sem plumas, sem 

escamas. Pele coberta de escamas. Respiração pulmonar. Pele coberta de 

pelos. A fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Corpo 

coberto de penas. Possui bico. 

 

Exemplos 

noticias.uol.com.br 
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PEIXE 

 

PEIXE 

 

ANFÍBIO 

 

MACACO 

commons.wikimedia.org 

 

RÉPTIL 

 

MAMÍFERO 

 

AVE 
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PAPAGAIO 

 

aquabr.com.br 

 

Homenageando... 

 

DR. LOBATO PARAENSE 

Wladimir Lobato Paraense nasceu em 16 de novembro de 1914, em 

Igarapémirim, no Estado do Pará. Formou-se em medicina nas faculdades de 

Medicina e Cirurgia do Pará (1931-34) e de Medicina de Recife (1936-37). 

 

Wladimir Lobato Paraense faleceu no dia 11 de fevereiro de 2012, deixando 

uma importante contribuição para a ciência brasileira. 

 

O molusco Biomphalaria glabrata (foto ao lado) é o principal transmissor 

da esquistossomose, uma verminose grave causada pelo platelminto 

Schistosoma mansoni. 

 

Fonte: www.friocruz.br (adaptado) 
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www.fiocruz.br 

 

Lobato entrou para o quadro do Instituto Oswaldo Cruz, em 1939, 

realizando estudos inicialmente sobre leishmaniose, malária e outras 

protozoonoses. Foi o primeiro investigador a comprovar a existência de 

uma importante fase do desenvolvimento do parasito da malária. A partir 

de 1954 dedica-se à pesquisa sobre moluscos de água doce do hemisfério 

Ocidental, entre os quais incluem-se os transmissores da esquistossomose, 

tendo identificado dez novas espécies. Foi professor de Protozoologia no 

Instituto Oswaldo Cruz e de Malacologia nas Universidades de São Paulo, 

Minas Gerais, Santa Maria (Rio Grande do Sul), Los Andes (Venezuela), 

Nacional del Nordeste (Argentina), Escuela de Salud Pública (México) e 

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (Cuba). 

 

Na Fundação Oswaldo Cruz foi Pesquisador Titular, Vice-Presidente de 

Pesquisas e chefe do Departamento de Malacologia. 

www1.folha.uol.com.br 

 

http://www.functionalglycomics.org 
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EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA HAYDÉE LIMA DA COSTA MÁRCIA DA LUZ BASTOS 

ORGANIZAÇÃO 
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Adaptado de http://tinyurl.com/9l6mu8d 

 



ALEXANDRE ROMEIRO DA SILVA HAYDÉE LIMA DA COSTA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA 

FARIA INGRID LOUISE GAUDIERO RIBEIRO SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA 

REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO 

JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E 

IMPRESSÃO 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

No 7.º ano você aprendeu sobre células e sua importância para a 

existência dos seres vivos. Agora, no 8.º ano, você estudará como essas 

células se organizam para formar o corpo humano. Para relembrar alguns 

conceitos sobre as células em geral, leia o texto abaixo e, em seguida, 

encontre no caça-palavras aquelas que estão destacadas em negrito. Todos 

os seres vivos são formados por células. Os mais simples organismos, como 

as bactérias, apresentam apenas uma célula, e são classificados como 

unicelulares. Os animais e as plantas, como possuem muitas células, 

formam o grupo dos seres vivos pluricelulares. Toda célula é composta de 

três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. 

O núcleo é uma estrutura envolvida por uma membrana, a carioteca, e que 

tem como principal função guardar os cromossomos, o material genético da 

célula. Os seres que apresentam membrana, delimitando o núcleo, são 

chamados de eucariotas. Nos seres eucariotas, também encontramos as 

organelas celulares, estruturas individualizadas que estão imersas no 

hialoplasma (a parte gelatinosa do citoplasma). Essas organelas são a 

mitocôndria, o lisossomo, o centríolo, o ribossomo, o complexo golgiense, 

e o retículo endoplasmático. Nas células dos seres procariotas não há 

carioteca (membrana) e, por isso, todo o material genético desses 

indivíduos é encontrado solto no citoplasma. 

 

CAÇA-PALAVRA 

http://tinyurl.com/8mjkvgy 
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Adaptado de http://tinyurl.com/8jo78wj 

 

Adaptado de: http://tinyurl.com/9plq9ha 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

Dentre todos os seres vivos, o ser humano é o que apresenta a maior 

complexidade. Seu organismo se constitui a partir de níveis de 

organização mais simples, que se integram entre si, a fim de assegurar 

que a vida aconteça. 

 

http://tinyurl.com/8up68hf 

 

http://tinyurl.com/9qfo8wr 

 

http://tinyurl.com/8cpo93s 

 

2) NÍVEL CELULAR compreende todas as células formadoras do indivíduo. 

 

http://tinyurl.com/8mx9aws 



 

http://tinyurl.com/8wtq7cr 

 

6) NÍVEL ORGANISMAL é o organismo vivo. O corpo todo funcionando de forma 

integrada. 

 

3)NÍVEL TECIDUAL constitui os tecidos, que são formados pelo agrupamento 

das células. 

 

5) NÍVEL SISTÊMICO constitui os conjuntos de órgãos do corpo que realizam 

funções comuns. 

 

4) NÍVEL ORGÂNICO são todos os órgãos do corpo, formados a partir dos 

tecidos. 
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1) NÍVEL QUÍMICO é o conjunto de todas as substâncias químicas essenciais 

à vida. 

 

http://tinyurl.com/8mcq57t 

 

http://tinyurl.com/9ak86z6 
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CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

Atualmente sabemos muita coisa sobre as células. Porém, a célula que 

conhecemos hoje é muito diferente da descrita em 1665, por Robert Hooke. 

Os estudos mais avançados sobre as células só ocorreram a partir do 

século XX, com a criação de microscópios capazes de produzir imagens 

ampliadas e mais definidas das células. 

 

O inglês Robert Hooke (1635-1703) foi quem primeiro descreveu a célula, 

ao observar, no microscópio, lascas de cortiça, um tipo de tecido vegetal 

utilizado na fabricação de rolhas.. 
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Robert Hooke, seu microscópio e o desenho das células de cortiça 

publicado em 1665 no livro Micrographia. 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Pesquise, em seu livro didático, a respeito das imagens de células do 

corpo humano vistas ao microscópio. No espaço abaixo, ilustre com 

desenhos ou gravuras, aquelas que você achar mais interessantes. Depois, 

descreva as características marcantes que elas apresentaram. Caso 

precise, os sites abaixo poderão ajudá-lo. Lembre-se! Seu Professor 

também. Bom trabalho! 

http://tinyurl.com/8dgk4oo http://tinyurl.com/8zmfr8b 



 

Ciências - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

6 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

As células eucariotas apresentam, no seu citoplasma, inúmeras estruturas 

como os centríolos, os ribossomas e as organelas celulares, que exercem 

várias atividades no seu metabolismo. Observe estas estruturas na imagem 

abaixo. 
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Glossário: organela- palavra oriunda do latim organello, pequeno órgão. 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

Abaixo, as figuras representam algumas das principais organelas da célula 

humana e os retângulos indicam a função que cada uma delas exerce. 

Recorte as figuras e os retângulos, colando-os, em seguida, no espaço 

reservado na página seguinte, de modo que cada organela esteja associada 

à sua função e localizada na posição que elas geralmente ocupam nas 

células. 

 

http://tinyurl.com/8zm8dpf 

 

http://tinyurl.com/9onpa4e 

 

http://tinyurl.com/8dj35tw 

 

http://tinyurl.com/8hw7dp7 

 

http://tinyurl.com/8f9w9s8 

 

Retículo endoplasmático rugoso - rede de canais associada ao núcleo, que 

contém ribosomas aderidos à sua superfície. Participa da fabricação de 

proteínas pelas células. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO - rede de canais 

ligada ao núcleo, que não contém ribossomas aderidos. Sua principal 

função é a fabricação de lipídios (gorduras) para o metabolismo. 

 

NÚCLEO - é o centro de comando da célula. No seu interior está o 

nucléolo, o DNA, organizado na forma de cromossomos, o RNA e o genoma, 

conjunto de todos os genes, que é responsável pelas características 

hereditárias do organismo. 

 

COMPLEXO DE GOLGI - são pequenas bolsas achatadas, empilhadas entre si, 

que atuam na fabricação final das proteínas que serão exportadas pela 

célula. 

 

MITOCÔNDRIA - responsável pela respiração celular, processo em que a 

célula produz energia para o seu funcionamento e para todo o metabolismo 

do corpo. 
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LISOSSOMO - vesícula esférica que contém internamente muitas enzimas que 

atuam na digestão celular. 

 

http://tinyurl.com/8gjbt6k 
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CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

Cole, no citoplasma da célula abaixo, que já está preenchido pelos 

ribossomas, as organelas celulares associadas às suas respectivas 

funções. 

 

Adaptado de http://tinyurl.com/8tho3q2 

 

Ciências - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

10 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

As células de todos os seres vivos são delimitadas por uma membrana, 

conhecida por membrana celular, membrana plasmática. Essa membrana é 

formada por gorduras (lipídios), açúcares (carboidratos) e proteínas. Ela 

seleciona a entrada e a saída de substâncias nas células, e tem como 

principal função isolar o conteúdo intracelular do meio extracelular. 

Associado à membrana celular está o citoesqueleto, um conjunto de fibras 

de proteínas que atua no formato geral da célula, dando-lhe resistência e 

sustentação. O citoesqueleto é formado a partir dos centríolos. 

http://tinyurl.com/94apucj 

 

Estrutura 3D da Membrana Celular 

 

CENTRÍOLOS, CITOESQUELETO E ORGANIZAÇÃO CELULAR 
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O citoesqueleto é responsável pelo formato da célula. 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

Os ribossomas são também estruturas celulares muito importantes no 

metabolismo celular! Sua função é a fabricação de proteínas e, por isso, 

são encontrados presos ao retículo endoplasmático, formando o retículo 

endoplasmático rugoso. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

A variedade e a quantidade das organelas não é a mesma em todos os tipos 

celulares. Sua ocorrência nas células vai depender da função que cada uma 



destas células exerce para o organismo como um todo. Por isso, o complexo 

de Golgi está presente em grande quantidade nas células dos órgãos 

secretores, como o pâncreas, a tireoide e o intestino. COMPLEXO DE GOLGI 

http://tinyurl.com/9rdaxms 

 

MITOCÔNDRIA Nas células que realizam movimentos e envolvem grandes gastos 

de energia temos outro tipo de organela – as mitocôndrias. São 

encontradas nos espermatozoides e nas fibras musculares. 

http://tinyurl.com/9rdaxms 
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CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

 

I) Vamos ver se você aprendeu mesmo! Responda às perguntas do ―cruza-

células‖ a seguir: Verticais: 1) Instrumento óptico que possui lentes que 

aumentam muitas vezes a imagem observada. 2) É o centro de comando de 

toda a célula. Horizontais: A) Conjunto de órgãos que atuam para realizar 

uma função específica para o organismo. B) Envolve e protege a célula, 

selecionando as substâncias que entram e saem dela. C) É a unidade 

funcional dos seres vivos. 
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Adaptado de http://tinyurl.com/arv86vs 

 

http://tinyurl.com/b6u8zfl 

 

D) É o espaço interno da célula localizado entre o núcleo e o citoplasma. 

 

APRENDENDO NA REDE... 

 

http://tinyurl.com/ahws8ex 

 

Agora que você aprendeu um pouco mais sobre as células, acesse os links 

abaixo e, através de um microscópio virtual, conheça melhor as organelas 

celulares. Lá, a partir de imagens e ilustrações esquemáticas, você 

montará a sua própria célula. Confira! 
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http://tinyurl.com/9pwam47 http://tinyurl.com/8bkh885 

 

CÉLULA: UNIDADE MICROSCÓPICA FORMADORA DO SER VIVO 

II) Associe a coluna da direita aos números das estruturas celulares 

indicados na figura. 

 

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 

 

) RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO ) RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO ) 

COMPLEXO DE GOLGI ) MEMBRANA CELULAR ) MITOCÔNDRIA ) RIBOSSOMA ) 

CITOPLASMA ) CENTRÍOLOS ) LISOSSOMA ) NÚCLEO 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Função na Célula 
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III) Agora, preencha o quadro identificando, conforme o número, as 

funções que cada uma dessas estruturas desempenha na célula. 

 

http://tinyurl.com/8drlcdf 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

Conhecer melhor as células e suas organelas nos faz perceber que todos os 

fenômenos da vida nos organismos ocorrem primeiro dentro de suas células, 

assim como em nosso corpo, já que somos seres vivos formados por células. 

O corpo humano adulto é formado por trilhões de células. Todas originadas 

a partir da diferenciação de uma única célula: a célula ovo, que foi 

formada no momento da fecundação. Veja a seguir. 
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http://tinyurl.com/d8jj8se 

 

http://tinyurl.com/blz8b7y 

 

Diferenciação celular a partir da fecundação do óvulo, que acontece 

durante o desenvolvimento embrionário. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

As células sofreram esta diferenciação, não apenas no seu formato, mas 

também no papel que elas exercem no organismo. Cada célula do corpo 

humano tem uma função específica. No entanto, para que o nosso 

metabolismo se estabeleça de forma plena, todas elas trabalham integradas 

e organizadas em grupos, os tecidos, que executam inúmeras tarefas 

responsáveis pela manutenção da vida. 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

 

Por que as células formam tecidos? A necessidade de sobreviver foi o que 

levou os seres unicelulares, ao longo da evolução, a se juntar e formar 

os seres pluricelulares, que são organismos que funcionam a partir da 

colaboração e da divisão do "trabalho" entre suas células e tecidos. O 

surgimento destes novos seres vivos só aconteceu porque as células 

eucariotas, antes isoladas, passaram a se reconhecer como sendo de um 

único organismo. Fato que permitiu a Vida se transformar e fez surgir as 

plantas e os animais, seres diversificados e complexos. Os seres 

pluricelulares têm suas células provenientes de uma única célula mãe, que 

se divide várias vezes, originando células filhas que se especializam 

para exercer diferentes funções nestes organismos. À medida que a 

especialização acontece, estas células se agrupam para formar os diversos 

tecidos dos pluricelulares. O tecido epitelial animal é um exemplo desta 



especialização. Ele é formado por um conjunto de células que tem a função 

de revestir as superfícies externas e internas do corpo do indivíduo. Seu 

surgimento foi muito importante na evolução, porque permitiu, pela 

primeira vez, isolar o meio interno do meio externo, o que permitiu o 

desenvolvimento de outros órgãos e tecidos, e o surgimento de vários 

outros animais. Desta maneira, é possível concluir que o tecido não é só 

um aglomerado de células. Ele é um constituinte dos seres pluricelulares, 

que funciona de maneira coordenada para realizar funções especializadas 

para o pleno funcionamento do organismo, como individualizar o ser vivo 

do meio externo, absorver nutrientes, armazenar energia, sustentar o 

corpo, promover a locomoção, perceber o ambiente e realizar a comunicação 

entre células de tecidos distantes, entre outras funções. (Adaptado pelo 

autor de http://tinyurl.com/cjxqv4h) 

http://tinyurl.com/clglw7x 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

 

Nos seres pluricelulares, os diferentes tipos de células passaram a 

trabalhar integrados a fim de garantir a vida para todo o organismo. Cada 

tecido passou a realizar uma função específica no metabolismo desses 

indivíduos. Nas figuras a seguir, são mostrados alguns tecidos com as 

funções que eles realizam. Identifique em cada uma delas, qual o tecido, 

seu tipo celular e onde ocorrem em nosso corpo. Bom trabalho! ARMAZENAGEM 

DE ENERGIA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES 

Tecido: ________________ Tipo celular: ____________ Ocorrência: 

____________ _______________________ 
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Tecido: ________________ Tipo celular: ____________ Ocorrência: 

____________ _______________________ 

 

http://tinyurl.com/aa6z2o7 

 

http://tinyurl.com/aorzf3c 

 

LOCOMOÇÃO 

Tecido: ________________ Tipo celular: ____________ Ocorrência: 

____________ _______________________ 

 

PERCEPÇÃO DO AMBIENTE 

Tecido: ________________ Tipo celular: ____________ Ocorrência: 

____________ _______________________ 

 

http://tinyurl.com/a3l275t 

 

http://tinyurl.com/axj2opt 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 



O corpo humano apresenta uma organização complexa em que cada estrutura 

está designada a trabalhar de forma específica para o seu funcionamento. 

Embora com grande diversidade no formato e na função de suas células, a 

histologia, ciência que estuda os tecidos, estabelece que o corpo humano 

apresenta 4 tipos principais de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o 

muscular e o nervoso. A figura, a seguir, mostra estes tecidos, suas 

células características e as principais funções que desempenham em nosso 

organismo. 

 

Adaptado pelo autor de http://tinyurl.com/clglw7x e 

http://tinyurl.com/coghqfv 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

 

O tecido epitelial é formado por células fortemente unidas entre si, que 

cobrem toda a superfície externa (pele) e interna do corpo. Ele protege o 

corpo contra agressões físicas e a invasão de microrganismos. Os 

epitélios revestem os órgãos ocos (traqueia, intestinos, bexiga e útero) 

e as cavidades (vagina, nariz, ouvido); fazem a absorção da água e dos 

nutrientes e as trocas gasosas; são responsáveis pela formação de algumas 

glândulas que atuam na produção do suor, das lágrimas, do leite e dos 

sucos digestivos (as glândulas exócrinas). Exo- movimento para fora 

(prefixo latino). 
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http://tinyurl.com/ajvmtff 

 

O tecido conjuntivo é formado por células muito espaçadas entre si. Essas 

células têm formas e funções variadas, o que o torna um tecido 

multiespecializado, que desempenha inúmeras atividades no metabolismo do 

corpo humano. Uma de suas principais funções é individualizar e unir 

órgãos internos, como os tendões, que fixam os músculos aos ossos do 

esqueleto. 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

 

Observe a imagem ao lado. Veja como o tecido nervoso é formado por 

células estreladas, com prolongamentos que se interligam entre si, os 

neurônios. Os neurônios são células que se conectam por sinapses e formam 

redes de bilhares de células. Nas sinapses, os impulsos nervosos são 

transmitidos de um neurônio para o outro. 

 

No Brasil, este problema está minimizado porque foi criado, em 2005, no 

Rio Grande do Sul, o primeiro banco de pele humana que atende 

especialmente a vítimas de queimaduras graves. Porém, considerando a 

dimensão e a incidência de queimados no país, ainda há muito a se fazer, 

porque a oferta de pele é pouca e insuficiente, até mesmo para a região 



que o banco de pele atende. Por isso, é fundamental o incentivo à doação 

de pele e o apoio dos governos para a implantação de novos bancos. 

Baseado nestas informações, crie um informativo sobre a importância dos 

bancos de pele e de tecidos para a população e distribua na sua escola. 

 

Para mais informações acesse http://tinyurl.com/dymd4l3 

http://www.santacasa.org.br/servicos/de talhe/banco-de-pele/29 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia /2011/12/pernambuco-ganha-banco-

detecidos-para-atender-todo-o-nortenordeste.html 

 

PEÇA, COMO SEMPRE, AJUDA AO SEU PROFESSOR! 
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Você sabia que enxerto de pele pode representar a GRANDE diferença entre 

a vida e a morte de pacientes gravemente queimados? Este tratamento que 

salva vidas é difícil porque a pele doada precisa ser guardada e 

conservada até o momento de ser utilizada. 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

O tecido muscular é formado pelas fibras musculares, células alongadas, 

especializadas em contrair-se e distender-se. É um tecido que, conforme o 

tipo de suas fibras, se diferencia, em 

Adaptado de http://tinyurl.com/b8zaqv5 e http://tinyurl.com/b6qdlam 

Adaptado de http://tinyurl.com/b8zaqv5 e http://tinyurl.com/b6qdlam 

 

A) TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO - forma toda a musculatura do corpo ligada 

ao esqueleto. Sua função é promover os nossos movimentos. 

 

Adaptado de http://tinyurl.com/b8zaqv5 e http://tinyurl.com/b6qdlam 
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B)TECIDO MUSCULAR CARDÍACO - forma a musculatura do coração. É o 

responsável pelos batimentos cardíacos e pela circulação do sangue no 

corpo. 

 

C) TECIDO MUSCULAR LISO - forma a musculatura dos órgãos internos, como o 

estômago, os intestinos, o útero e a bexiga. A contração de suas fibras 

promove a micção (ato de eliminar a urina) e o parto (saída da criança do 

útero pelo canal vaginal). 
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OS TECIDOS DO CORPO: AS CÉLULAS TRABALHANDO JUNTAS ... 

 

I) Vamos ver se você aprendeu mesmo! Preencha os espaços do ―cruza-

tecidos‖ abaixo. 1) Conjunto de células semelhantes que realizam uma 

função específica para o corpo. 2) Tecido que reveste as superfícies 

externas e internas do corpo humano. 3) Tecido responsável por perceber 

os estímulos enviados pelo ambiente. 4) Tecido responsável pelo movimento 



do corpo. 5) Tecido diversificado quanto as suas células e que desempenha 

muitas funções no corpo. 

 

http://tinyurl.com/aml9j4o 

 

Adaptado de http://tinyurl.com/akwu4yc 
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II) Preencha corretamente as lacunas a seguir, com as palavras em negrito 

listadas abaixo: 

 

MUSCULAR LISO - MATRIZ EXTRACELULAR - SANGUE - NEURÔNIO - TECIDO NERVOSO 

 

1) Tipo de tecido muscular que forma as paredes dos órgãos internos: 

________________________. 2) É o único tecido do corpo encontrado no 

estado líquido: ________________________. 3) Tecido que tem a função de 

receber e conduzir estímulos nervosos: ___________________. 4) Célula 

característica do tecido nervoso: ___________________________. 5) 

Substância que preenche o espaço intersticial do tecido conjuntivo: 

____________________________________. 
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Adaptado de http://tinyurl.com/b8zaqv5 e http://tinyurl.com/b6qdlam 

 

Adaptado pelo autor de http://tinyurl.com/clglw7x e 

http://tinyurl.com/coghqfv 

 

SISTEMA ENDÓCRINO - CONTROLANDO E ENTENDENDO AS EMOÇÕES... 

Você já aprendeu que o tecido epitelial é formado por células bem unidas 

e com pouca substância intercelular. O tecido epitelial é responsável 

pela formação das glândulas como, por exemplo, a glândula sudorífera , 

que produz o suor, as glândulas sebáceas que lubrificam a pele e os pelos 

e as glândulas mamárias que produzem o leite para o bebê. Essas são 

glândulas exócrinas e são assim chamadas porque lançam suas secreções 

para fora do corpo. Existem glândulas que produzem substâncias especiais 

chamadas HORMÔNIOS e que lançam esses produtos no sangue: são as 

glândulas endócrinas. 

 

blogs.diariodepernambuco.com.br 
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Hormônios ... onde essas substâncias são produzidas? O que elas fazem em 

nosso corpo? 
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HORMÔNIOS 



Os hormônios trabalham em parceria com o sistema nervoso e são muito 

importantes no gerenciamento das funções do organismo. Eles estão 

presentes em tudo o que acontece no seu corpo. 

 

Os hormônios também são essenciais em processos como o amadurecimento 

sexual e o crescimento. 

 

Os hormônios controlam todo o funcionamento do seu organismo. Eles são o 

produto de um conjunto de glândulas espalhadas por todo o corpo, chamado 

de sistema endócrino (endo - movimento para dentro: prefixo grego). 
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Quando sentimos fome ou sono, quando estamos apaixonados ou morrendo de 

raiva, sempre um hormônio entra em ação! 

 

Para fazer tudo isso, eles trabalham como mensageiros, dizendo aos seus 

órgãos-alvos o que precisa ser feito, e com que ritmo. Dotados de uma 

espécie de chave química, eles só vão aonde são necessários. 
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MULTIRIO 

 

SISTEMA ENDÓCRINO - COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO... 

As situações que envolvem rapidez no nosso corpo são controladas, 

inicialmente, por dois sistemas reguladores. No sistema nervoso, as 

mensagens são enviadas por meio de impulsos nervosos e, no sistema 

endócrino, as mensagens são enviadas por meio dos hormônios que são 

lançados no sangue. Nossas emoções são controladas pelo sistema nervoso 

que coordena todas as funções do corpo, mas ele não atua sozinho: os 

hormônios têm importante participação no funcionamento do nosso corpo. 

 

www.enscer.com.br 
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Olhe a figura abaixo e veja quais são as glândulas produtoras de 

hormônios no nosso corpo. 

 

cienciafundamental.blogspot.com 

 

A HIPÓFISE ou glândula pituitária produz os mensageiros químicos que 

regulam a atividade das outras glândulas endócrinas. 
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Glossario: hormônio – hormon (grego) = estimular 

 

O pâncreas é uma glândula mista que produz secreções exócrinas (o suco 

pancreático) e também hormônio (lançados no sangue) como a insulina. 

Vamos conhecer as outras glândulas e seu funcionamento? 



 

FIQUE LIGADO!!! 
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O sistema endócrino e o sistema nervoso exercem ação na coordenação e 

regulação das funções do corpo. 

 

SISTEMA ENDÓCRINO - CONTROLANDO E ENTENDENDO AS EMOÇÕES... 

Você já levou um grande susto? Já passou por uma situação em que sentiu 

muito medo? Como ficaram as batidas do seu coração? Você teve outras 

reações? Escreva aqui tudo o que sentiu nesse momento. 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ Vamos entender o que aconteceu? Essas reações de boca seca, 

coração acelerado, corpo coberto de suor... acontecem no nosso corpo 

devido à liberação da adrenalina que é um hormônio produzido pelas 

glândulas suprarrenais localizadas acima dos rins. (supra: acima - 

prefixo latino); (renais: relativo a rim) 

sitedecuriosidades.com sitiodehistorias.blogspot.com 

 

http://www.mdsaude.com/2008/09/conhea-seu-corpo-supra-renal.html 

 

ADRENALINA PURA!!! 

A adrenalina prepara o nosso corpo para as situações de perigo que 

esportes radicais como voo livre, bungee jump (salto para o vazio 

amarrado por corda elástica) e outros proporcionam. A adrenalina prepara 

o corpo para uma ação rápida e também estimula as células a produzir mais 

energia necessária à realização desses esportes. 
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mundodastribos.com 
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Por que crescemos? Quando paramos de crescer? 

 

O hormônio do crescimento (GH) é secretado pela hipófise. O hormônio do 

crescimento, como o próprio nome diz, é importante no crescimento dos 

ossos, atuando até a época da adolescência. 
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A deficiência na produção do hormônio do crescimento é responsável pelos 

casos de nanismo, isto é, pela estatura muito baixa de algumas pessoas. 

Produzido em excesso, provoca acromegalia, ou seja, crescimento exagerado 

dos pés, das mãos, das orelhas e nariz (gigantismo). 

 

O hormônio do crescimento agiu aqui ! 
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Para saber mais sobre o tratamento com hormônio do crescimento consulte: 

Super.abril.com.br/superarquivo/2002/c onteudo_26033.shpml 

 

www.mulherbeleza.com.br 

 

plataformacontraaobesidade.dgs.pt portaleducacao.com.br 

educaofsicaadaptadaeeducaoespecial. 

 

GLÂNDULA EM FORMA DE BORBOLETA ? 

A glândula tireoide está localizada na parte anterior do pescoço. 

 

Quando funciona em excesso pode causar o hipertireoidismo aumentando o 

volume da glândula, o que é conhecido como bócio. 

 

Para saber mais... 

Para saber mais sobre a tireoide consulte o site: 

http://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-

tireoide/ 

 

Glossário: hipotireoidismo - produção deficiente de hormônios pela 

tireoide; hipertireoidismo - produção em excesso de hormônios pela 

tireoide. 

 

portaldocorticoide.blogspot.com 
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A finalidade da glândula tireoide é produzir, armazenar e liberar 

hormônios tireoidianos na corrente sanguínea. Estes hormônios 

tireoidianos, também conhecidos como T3 e T4, afetam quase todas as 

células do corpo e ajudam a controlar as funções do organismo. A 

quantidade de hormônio tireoidiano é controlada por uma glândula 

localizada no cérebro e que se chama hipófise. 

 

Quando a tireoide não funciona de maneira correta, pode liberar hormônios 

em quantidade insuficiente, causando o hipotireoidismo. 
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COMBATENDO O EXCESSO DE AÇÚCAR? Mais um hormônio em ação... 

O processo de absorção e liberação da glicose no sangue é regulado pelos 

hormônios do pâncreas. A insulina é o principal hormônio nesse processo. 

Ela é responsável pela redução da taxa de glicose no sangue. 
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Sintomas da diabetes 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Nos momentos em que passamos um longo período sem alimentação, o pâncreas 

libera no sangue o glucagon, outro hormônio fabricado pelo pâncreas, que 



trabalha de modo contrário à insulina, aumentando os níveis de glicose no 

sangue. 
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Pesquise, nos sites abaixo, informações sobre a diabetes e elabore um 

informativo com seus colegas. Que tal entregar na reunião de 

responsáveis? www.diabetes.org.br www.abcdasaude.com.br 

http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/acao-insulina-organismo-

603737.shtml 

 

Seu Professor, como sempre, vai auxiliá-los. 

 

bizcreditunion.org 

 

Quando o pâncreas produz uma pequena quantidade de insulina, ou deixa de 

produzi-la, surge a diabetes. Na diabetes parte da glicose passa a ser 

eliminada pela urina, junto com muita água. A perda de água causa muita 

sede. Uma vez que a glicose não está sendo absorvida pelas células a 

pessoa fica com muita fome. 

 

psiqweb.med.br 

 

I) Vamos fazer uma cruzadinha? 1 6 2 
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4 

 

1. Substâncias produzidas nas glândulas endócrinas ou mistas e lançadas 

no sangue. 2. Glândula que produz o glucagon. 3. Glândula que pode causar 

o bócio. 4. Doença causada pelo mau funcionamento da tireoide, aumentando 

a região do pescoço. 5. Hormônio produzido pela suprarrenal em situações 

de perigo. 6. Secreta o hormônio do crescimento. 

 

II) Ao fazer uma atividade, um aluno deixou de completar algumas frases. 

Você já pode ajudá-lo, com os seus conhecimentos sobre SISTEMA ENDÓCRINO. 

Complete com as palavras que faltam. Ao contrário das glândulas 

endócrinas que fabricam ________________ , existem glândulas que produzem 

substâncias que não são lançadas na corrente sanguínea, mas em cavidades 

do corpo, como as glândulas ______________, que produzem e lançam saliva 

na boca, as glândulas ___________________ que funcionam quando choramos e 

as glândulas _________________ que funcionam quando praticamos atividades 

físicas. Essas glândulas são chamadas de glândulas ___________________. 

 

www.preujct.cl 

 

5 
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FALANDO UM POUCO SOBRE OS HORMÔNIOS SEXUAIS 



Já vimos vários hormônios que atuam no nosso organismo: a adrenalina 

(hormônio das emoções), o hormônio do crescimento e os hormônios da 

tireoide. Mas existem ainda três hormônios que são muito importantes para 

a nossa reprodução e que vamos conhecer agora. 

 

ESTROGÊNIO 

 

PROGESTERONA 

 

TESTOSTERONA 

 

Ciências - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Não... Não é nome de filme, nem marca de remédio! São hormônios também! 

Anote essa informação e vamos ver onde e como eles funcionam. Esses 

hormônios são os chamados hormônios sexuais e têm papel importante na 

fase da adolescência. Por volta de 12 a 14 anos, a hipófise libera, nas 

meninas, o estrogênio e a progesterona que preparam o organismo para a 

gravidez. Nos meninos, nesta mesma época, a hipófise libera a 

testosterona. Esses hormônios vão atuar nas gônadas (dois ovários, nas 

meninas e dois testículos nos meninos). Vamos conhecer um pouco sobre o 

sistema reprodutor masculino e feminino. Vamos entender melhor como esses 

hormônios funcionam no organismo. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

Seu sistema reprodutor também é parte importante do seu corpo. É preciso 

que você o conheça bem. Somente dessa maneira você poderá valorizá-lo, 

cuidando da sua saúde, mantendo seu sistema reprodutor e todo o seu 

organismo saudável. 
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GÔNADAS : testículos e ovário 

 

www.atlas.centralx.com.br 

 

www.bolsademao.blogspot.com.br 

 

A reprodução é a ÚNICA FUNÇÃO REALIZADA POR SISTEMAS DIFERENTES em homens 

e mulheres. Veja os esquemas a seguir. 

 

Uma das características dos seres vivos é apresentar um ciclo de vida: 

nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. A reprodução é a função que 

garante a perpetuação da espécie . 

 

Os ovários são as GLÂNDULAS sexuais femininas. 

 

Os testículos são as GLÂNDULAS sexuais masculinas. 

 

brasilescola.com 

 

webciencia.com 

 



Entre os órgãos que compõem os sistemas reprodutores, vamos começar 

chamando sua atenção para os ovários e os testículos. Você precisa 

conhecer um pouco sobre as funções desses órgãos para entender as 

mudanças que ocorrem na puberdade. 

 

FIQUE LIGADO!!! 

O útero é um órgão muscular com a forma de uma pera invertida. No seu 

interior encontra-se uma membrana chamada mucosa uterina ou endométrio, 

onde o embrião se aloja.O processo de fixação do embrião no útero é 

chamado de nidação. 

 

Glossário escroto - bolsa que protege os testículos. puberdade – fase em 

que aparecem as mudanças sexuais. 
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1. Consulte o que você já estudou sobre as glândulas e escreva abaixo o 

nome de cada uma delas com o seu respectivo hormônio. 

 

2. Um aluno, ao completar o quadro abaixo, esqueceu de preencher alguns 

espaços. Complete a classificação das glândulas de acordo com o local 

onde as substâncias produzidas por elas são lançadas. . 

 

Ciências - 8.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Desafiando... GLÂNDULA 1. 2. 3. 4. 5. 6. FUNÇÃO DO HORMÔNIO Por que em 

situações de perigo é importante a liberação de adrenalina? 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ 
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________________ - _________________________________ ________________ - 

_________________________________ ________________ - 

_________________________________ ________________ - 

_________________________________ ________________ - 

_________________________________ ________________ - 

_________________________________ 

 

CAÇA-CONHECIMENTO 

 

2. Identifique os órgãos numerados no sistema reprodutor feminino: 

 

1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. 

______________________________ 4. ______________________________ 5. 

______________________________ 
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ETAPAS DA REPRODUÇÃO 

A principal função dos sistemas reprodutores, como o próprio nome diz, é 

a produção de células reprodutoras. Essas células reprodutoras garantem a 

continuidade da vida. A elas, dá-se o nome de gametas. Gametas femininos 

Gametas masculinos 

 

OVÓCITOS (produzidos nos ovários) 

 

ESPERMATOZOIDES (produzidos nos testículos) 

 

Os gametas são as células reprodutoras relacionadas com a reprodução 

sexuada. 

OVÓCITO 
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ESPERMATOZOIDE 

 

FECUNDAÇÃO 

 

A união do núcleo do ovócito com o núcleo de um único espermatozoide 

formará a célulaovo que começará a se dividir e dará origem ao embrião. 

http://horizontepleno.blogspot.com/ 

 

http://anunciodaverdade.blogspot.com/2010/03/o-inicioda-vida-

fecundacao.html 
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Por que a reprodução é importante para os seres vivos? 

______________________________________________ 

 

A célula-ovo recebe o nome de embrião até o final da 8.ª semana após a 

fertilização. Já no início da nona semana, passa a ser chamado de feto, e 

se desenvolve até o dia do nascimento. 

 

ETAPAS DA REPRODUÇÃO 

Os hormônios da hipófise, o estrogênio e a progesterona atuam na produção 

dos gametas femininos. A ação integrada desses hormônios leva ao 

amadurecimento, geralmente, de apenas um ovócito por vez, em intervalos 

mais ou menos regulares (aproximadamente um mês). É o que chamamos de 

ovulação. 

 

comoengravidar.com.br 

 

Fusão dos núcleos masculino e feminino Pronto! Começa a formação do bebê! 

ovócito óvulo célula-ovo 

Glossário : degenerar- perder suas qualidades; alterar-se. 
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FECUNDAÇÃO Quando o espermatozoide encontra o ovócito ocorre a fusão dos 

núcleos masculino e feminino. O ovócito então completa a sua maturação e 

passa a ser chamado de óvulo. A fecundação se completa originando a 

célula-ovo. 



 

MENSTRUAÇÃO A cada 28 dias, aproximadamente, o útero se modifica, 

possibilitando o recebimento de um embrião. Esse processo ocorre de forma 

periódica e é chamado de ciclo menstrual. Se não houver fecundação, o 

ovócito se degenera e se desprende, produzindo assim a menstruação. 

 

As mulheres já nascem com todos os seus ovócitos. Eles só não estão ainda 

totalmente maduros. MENARCA é o nome que se dá à primeira menstruação, 

com a maturação do primeiro ovócito, entre 12 e 14 anos. A partir desse 

momento, o corpo feminino já se torna capaz de gerar outra vida. 

blogdebiologia.wordpress.com 

 

ehow.com.br 
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E agora que a fecundação já aconteceu? A gestação começou! 

 

No útero, o feto se desenvolve dentro de uma bolsa cheia de líquido que 

protege o bebê contra movimentos bruscos. Você sabia que o bebê não 

respira na barriga da mãe? 

nadiafigueiredo.blogspot.com 

 

Há uma troca de gases pelo cordão umbilical (é por onde ele recebe o 

oxigênio). Você sabe por que possuímos umbigo? É a cicatriz do cordão 

umbilical. Durante a gravidez (cerca de 40 semanas), o feto se 

desenvolve. Passado esse período, o útero se contrai para expulsar o 

bebê. 
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Este evento é chamado de parto normal, mas nem todos os bebês nascem 

assim. Às vezes, há necessidade de uma cirurgia, é o chamado parto 

cesariano. net-bebes.com 

 

Feto de 7 semanas 

 

Peça a uma gestante ou a quem já tenha tido um bebê, uma ultrassonografia 

para levar para a sua sala de aula. Compare com outras que seus colegas 

levaram. Observe em que tempo de gestação foi realizado na descrição do 

exame. Assim, você pode comparar as várias fases do crescimento do bebê 

dentro do útero materno. Seu Professor vai orientá-lo na leitura da 

ultrassonografia. 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Com a ajuda de seu Professor, faça um levantamento de quantos alunos 

nasceram de parto normal e de cesariana em sua turma. Em seguida, 

coletivamente, elabore um gráfico com essas informações, no espaço 

abaixo. Combine tudo com o seu Professor, como sempre. 
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ETAPAS DA REPRODUÇÃO HUMANA 

 

1.Um aluno estava explicando a uma colega sobre as etapas da menstruação 

até o momento do parto. Mas ele se confundiu, não sabendo bem a 

sequência. Escreva abaixo a sequência, em ordem correta, explicando cada 

uma delas. Afinal, é preciso informar corretamente. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Pesquisando na ... 

Consulte a Educopédia, 8.º Ano - aula 8 e você obterá mais informações 

sobre a reprodução humana. 

 

gartic.uol.com.br 

 

2. Complete as frases com as palavras abaixo: útero - fecundação - 

ovulação a) A _________________ é a expulsão do ovócito pelo ovário. b) O 

ovócito segue para as tubas uterinas, que têm a função de conduzir o 

ovócito para o ___________________. 
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c) Nesse caminho, pode ocorrer a ______________________,que é o encontro 

do ovócito com o espermatozoide. 

 

CARACTERÍSTICAS SEXUAIS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS 

A diferença mais básica entre os dois sexos está relacionada aos órgãos 

sexuais. A formação de um sistema de órgãos reprodutores diferentes para 

os homens e para as mulheres ocorre quando ainda somos embriões. Essa 

característica nos acompanha desde o início de nossas vidas e é conhecida 

como característica sexual primária. 

 

revistacrescer.globo.com 

 

FIQUE LIGADO!!! 

 



No momento da fecundação, as características sexuais primárias masculinas 

e femininas são definidas geneticamente. Essas características são o que 

diferenciam os dois sexos biológicos. Essa diferenciação se complementa 

na puberdade, com as modificações físicas comandadas pelos hormônios 

sexuais. Elas são chamadas de características sexuais secundárias. 

 

saudemedica.com 
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De repente, o corpo já não é mais o mesmo... Nos jovens, as diferenças 

entre os dois sexos não se limitam aos órgãos sexuais. Nas mulheres, há 

também o desenvolvimento dos seios, os quadris ficam mais largos e ocorre 

a menstruação. Nos homens, há a presença de barba, de bigode, e a voz 

fica mais grave. Essas características são conhecidas como 

características sexuais secundárias. 

 

Alguns órgãos sexuais são externos, formando o que chamamos de genitália. 

A genitália está plenamente formada a partir da 14.ª semana de vida 

fetal, tornando possível saber o sexo do bebê antes do nascimento, 

através do ultrassom. 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

PUBERDADE - O CORPO SE MODIFICA 

 

Pesquise fotos e gravuras sobre jovens na puberdade fazendo um painel de 

recortes indicando as diferenças marcantes entre meninos e meninas como 

altura, cabelos, gostos etc. 
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FUNÇÕES DA REPRODUÇÃO 

Complete os espaços em branco: 

 

_____________ 

produzem hormônios sexuais femininos 

 

_______________ 

produzem hormônios sexuais masculinos 

 

ESTROGÊNIO E ______________________ 

 

______________________ 
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Funções dos hormônios sexuais 



•ESTROGÊNIO - desenvolve as características sexuais 

___________________________________; participa do ciclo 

___________________; promove o amadurecimento do órgãos reprodutores 

•TESTOSTERONA - desenvolve as características sexuais secundárias 

_________________; promove o amadurecimento dos órgãos reprodutores; 

promove a produção de ______________________. 

 

Prezado aluno, na página seguinte, você vai conhecer um pouco sobre a 

biografia de Miguel Nicolelis, considerado um dos maiores cientistas 

brasileiros da atualidade e reconhecido internacionalmente. 
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MIGUEL NICOLELIS (1961) 

Médico, esse brasileiro é considerado um dos 20 maiores cientistas 

mundiais da atualidade. Nicolelis é o primeiro cientista brasileiro a ter 

um artigo publicado na capa da revista Science. Nicolelis lidera um grupo 

de pesquisadores na área de Neurociência da Universidade Duke (Estados 

Unidos). Sua pesquisa está direcionada a integrar o cérebro humano a 

máquinas e assim fazer jovens paraplégicos caminharem na Copa de 2014. É 

considerado o primeiro brasileiro a ter chances reais de ganhar um Prêmio 

Nobel nos próximos anos.O cientista foi considerado um dos vinte maiores 

cientistas do mundo no início da década passada. 

Adaptado de http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/cientistas-

famosos.htm 

 

ELE É UM DOS MAIORES CIENTISTAS DO MUNDO NA ATUALIDADE. É BRASILEIRO! 
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http://cienciasvirtual-bio.blogspot.com.br/2012/03/alguns-dos-grandes-

cientistas.html 

 

Para saber mais... 

Acesse: http://www.tecmundo.com.br/ciencia/13 130-miguel-nicolelis-um-

dos-maiorescientistas-do-mundo-e-brasileiro.htm 
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A matéria de capa da edição de setembro da Revista Scientific American, 

chamada "Além dos limites da Ciência", introduz 10 tópicos científicos 

que pretendem ampliar a discussão sobre quem somos, o que podemos fazer e 

para onde nossa espécie está se direcionando. O projeto Andar de Novo é 

um dos temas escolhidos. Nesse artigo, Miguel Nicolelis discute a rápida 

evolução da pesquisa em interfaces cérebro-máquina na última década e as 

perspectivas para que a abertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014 possa 

servir como palco de uma demonstração do potencial de impacto dessa 

tecnologia no futuro da reabilitação de pacientes portadores de paralisia 

grave em diferentes áreas do corpo. 

http://www.natalneuro.org.br/ 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 



DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA HAYDEE LIMA COSTA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA 

SERGIO FERREIRA BASTOS SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA 

MOREIRA PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 
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www.anossaescola.com 

 

Olá, alunos! No caderno anterior, vocês apreenderam sobre os hormônios 

sexuais e o papel importante que eles desempenham na puberdade. Vamos 

relembrar quais são eles? Preencha os espaços abaixo com as palavras 

listadas ao lado. Se precisar, consulte o caderno do 1.º bimestre/2013. 

Esses hormônios sexuais têm papel importante na fase da adolescência. Por 

volta dos ____ aos _____ anos, os ovários liberam, nas meninas, o 

___________ e a ________________ que preparam o organismo para a 

gravidez. 

Nessa mesma época, ____________________. nos meninos, os testículos 

liberam 

 

TESTÍCULOS OVÁRIOS 12 AOS 14 ANOS TESTOSTERONA SECUNDÁRIAS ESTROGÊNIO E 

PROGESTERONA 

 

Os hormônios sexuais são produzidos pelas gônadas, __________________, 

nas meninas e ___________________ nos meninos. Ocorrem então as 

transformações físicas, chamadas de características sexuais 

_______________. De repente, o seu corpo, esse companheiro de tantos 

anos, já não é mais o mesmo... 

 

adolescervalentimbastianello.blogspot.com 
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A puberdade ocorre entre a infância e a idade adulta e faz com que o 

jovem se ache desengonçado: braços e pernas crescem mais que o corpo, a 

voz dos meninos sofre alterações de tom e, nas meninas, crescem as mamas. 

Além disso, aparece também a acne (cravos e espinhas), na face e no 

tronco. Na mulher, a puberdade ocorre entre os 9 e 13 anos de idade. Já 

nos meninos ela se manifesta mais tarde, no período entre 11 e 15 anos. A 

acne surge devido à produção das glândulas sebáceas, estimuladas pelos 

hormônios típicos da adolescência. 
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A autoestima aumenta com o autoconhecimento. Isso quer dizer que à medida 

que você conhece melhor o seu corpo, você entende o que se passa com ele 

e o valoriza ainda mais! 

 

saudemedica.com 

 

http://revistacrescer.globo.com/Crescer/0,19125,EFC737534-2336,00.html 

 

Meninos e meninas: um todo dinâmico em transformação. Sendo meninos ou 

meninas, nosso corpo é dinâmico: estamos em constante transformação! Mas, 



em determinada fase da vida, essa transformação é intensa: um novo corpo 

vai sendo moldado. Esse corpo novo, com o qual temos que nos acostumar e 

aprender a lidar, traz com ele novas visões de mundo, novos desejos e 

algumas incertezas. A puberdade marca as transformações físicas. A 

adolescência começa na puberdade e está representada pelas mudanças no 

comportamento e nos interesses pessoais. Mas essas mudanças não acontecem 

ao mesmo tempo em todos os jovens. Cada um tem seu próprio ritmo! 

Entreviste alguns colegas e, em seguida, preencha o quadro abaixo. 

Analise, com seu Professor, os resultados e você comprovará que os 

adolescentes têm seu ritmo próprio de vida e que, embora vivendo em 

grupos, cada ser é único. 

IDADE SEXO COMIDA PREFERIDA COR PREFERIDA ESPORTE PREFERIDO RITMO 

PREFERIDO PROJETO DE VIDA 
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Multirio 

 

Multirio 

 

Consulte: Aula 9 – Tema: A sexualidade humana. Aula 10 – Tema: Puberdade 

e adolescência. 
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Que tal fazer um belo mural na sua escola, com a ajuda de seus colegas e 

com a orientação de seu Professor, a respeito da adolescência? 

Inicialmente, escreva um texto sobre o que é ser adolescente. Depois, 

organize o mural com o título Ser adolescente é ... Em seguida, cole 

gravuras, recortes, letras de músicas, propagandas, comidas, enfim tudo 

aquilo que possa estar relacionado ao mundo dos adolescentes. Sua turma 

vai divulgar informações importantes para os colegas de sua escola! 

 

clipart 

 

Todos os seres vivos têm um ciclo vital: nascem, crescem, reproduzem-se, 

envelhecem e morrem. Observe as imagens e caracterize cada uma dessas 

fases. 
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INFÂNCIA 

 

ADOLESCÊNCIA 

 

Multirio 
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FASE ADULTA 

 

TERCEIRA IDADE 

 

A sexualidade tem um papel importante em nossa vida. A sexualidade se 

manifesta por meio de coisas simples como cuidar de sua aparência, de sua 

saúde e estar feliz em companhia daquelas pessoas a quem queremos bem. 



Ela envolve, além do nosso corpo, a nossa história, os nossos costumes, 

as nossas relações afetivas e a nossa cultura. Não devemos fazer com o 

próprio corpo e com nossos sentimentos, ou com o corpo e sentimentos dos 

outros, coisas que não nos sentiríamos bem fazendo. Respeitar significa 

não impor sua vontade, nem tentar convencer o outro a fazer o que não 

quer. Falar sobre sexualidade com as pessoas é algo muito particular, não 

porque seja vergonhoso, mas porque é algo muito íntimo. Existem posições 

religiosas muito firmes em relação ao comportamento sexual. Cada um deve 

ser respeitado nas suas convicções religiosas e morais. 

Ciências – 8.° Ano 2.° BIMESTRE / 2013 

 

Para saber um pouco mais sobre o assunto, acesse os sites sugeridos. 

www.adolescencia.org.br www.unicef.org/brazil/pt/activities.htlm 

www.infoescola.com.sexualidade/puberdade 
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Além das diferenças físicas, há outras que foram sendo construídas ao 

longo da história por meio de costumes, de ideias, de crenças e de regras 

criadas pela sociedade. Essas diferenças são definidas, hoje, como 

diferenças de gênero. As RELAÇÕES DE GÊNERO são as construções culturais 

do que significa ser feminino ou ser masculino dentro de uma sociedade. 

 

Indique alguns itens que, na sua opinião, sejam do universo masculino e 

outros que sejam do universo feminino. 

 

MASCULINO 

Usa roupa cor-de-rosa. Ajuda nas tarefas domésticas. Costura suas roupas. 

Cuida de um bebê. Joga bola. 
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www.fiamfaam.br www.acop.com.br 

 

FEMININO 

 

Trabalha como garçom. 

Trabalha como marceneiro. Varre a sua casa. Joga futebol. Faz serviço de 

pedreiro. 

 

Discuta com seus colegas de turma e com seu Professor sobre essas 

diferenças de gênero. Elas existem mesmo? Você concorda? Hoje ainda 

encontramos muita discriminação em relação aos papéis sociais do homem e 

da mulher? Aproveite e converse com seu Professor de História como se deu 

a história das mulheres nas sociedades, suas lutas e conquistas e acesse 

os sites abaixo: 
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www.cafehistoria.ning.com 

www.brasilescola.com/sociologia/opapeldamulhernasociedade 

 

Leia o documento na íntegra, acessando o sítio 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281por.pdf 
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―...As regras que governam o comportamento sexual diferem amplamente 

entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Certos comportamentos são 

vistos como aceitáveis e desejáveis, enquanto outros são considerados 

inaceitáveis. Isso não significa que esses comportamentos não ocorram, ou 

que devam ser excluídos da discussão no contexto da educação, porque a 

sexualidade: • não pode ser compreendida sem referência ao gênero. • tem 

como característica fundamental a diversidade...‖ 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

http://portal.saude.gov.br/ 

 

Coloque A para menina e O para menino nas características sexuais 

secundárias. ( ( ( ( ( ( ( ) desenvolvimento do órgão genital (pênis) ) 

aparecimento de barba e pelos no corpo ) aumento dos músculos ) 

engrossamento da voz ) aumento dos quadris ) início do ciclo menstrual ) 

aparecimento de pelos pubianos e nas axilas e crescimento das mamas 

 

O conhecimento do próprio corpo e de como ele funciona é importante para 

que você entenda o que está acontecendo e o que é normal ou não. 
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Um dos principais cuidados na vida sexual do adolescente refere-se ao 

risco da gravidez. A gravidez precoce leva os jovens a modificarem sua 

vida escolar, social e familiar, enfrentando situações para as quais não 

estão ainda preparados. Outro risco são as doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs). Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. 

 

http://portal.saude.gov.br/ 
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Pesquise sobre a adolescência e a puberdade nos sites 

www.adolescencia.org.br 

www.portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=241 

www.unicef.org/brazil/pt/activities.html 

www.infoescola.com/sexualidade/puberdade 

 

DST 

Você sabe o que é isso ? 

 

É a sigla para doenças sexualmente transmissíveis, contraídas nas 

relações sexuais. Antigamente eram chamadas de doenças venéreas. Elas 

podem ser evitadas com o uso de preservativos (camisinha). 

 

DST Como saber os sintomas? 

 

Os sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão e feridas nos órgãos 

genitais. Quando esses sintomas ocorrem, há necessidade de se procurar um 



médico. Não devem ser aceitas sugestões de amigos ou de outras pessoas. 

Só o médico pode dizer qual o remédio correto para cada DST. 

 

Acesse os sites para saber mais sobre as DSTs. 

http://www.brasilescola.com/doencas/doenca-sexualmentetransmissivel.htlm 

http://www.dst.com.br/ 

 

Principais DSTs. ________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

 

MULTIRIO 
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Vamos pesquisar as principais DSTs nos sites abaixo e relacioná-las aqui. 
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E a aids, é uma DST também? 

O que significa aids ? Aids vem da expressão em inglês Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, traduzida em português para Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, e é causada pelo HIV (Human Immunodeficiency 

Virus, ou, em português, Virus da Imunodeficiência Humana), descoberto em 

1983. http://www.abiaids.org.br www.adolesite.aids.org.br/ 
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Multirio 

 

A aids deve ser preocupação de todas as pessoas. Lembre-se de que a aids 

não é algo distante que só pode atingir outras pessoas. A aids pode, deve 

e precisa ser prevenida! 

 

www.imagemnews.com 

 

O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de 

comprometimento na luta contra a aids. O projeto do laço foi criado, em 

1991, pela Visual aids, grupo de profissionais de arte, de New York, que 

queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam 

morrendo de aids. 

Multirio 
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Glossário: discriminação – separação, tratamento diferenciado; 

preconceito – intolerância, ideia preconcebida; síndrome – conjunto de 

sintomas que caracterizam uma doença ou uma determinada condição. 

 

cienciahoje.uol.com.br 

 

A aids, em nossa cultura, ainda está ligada a atitudes de medo, 

discriminação e preconceito. Essas atitudes dificultam o atendimento a 

quem precisa fazer a testagem ou o tratamento da doença. 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo vírus HIV. 

Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo 



fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado até 

infecções mais graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento 

dessas doenças fica prejudicado quando se tem aids. 

Esse vírus é encontrado, principalmente, no sangue, no esperma e na 

secreção vaginal. A contaminação pode ocorrer através de relações sexuais 

sem uso de camisinha; transfusão de sangue contaminado; compartilhamento 

de seringas e agulhas contaminadas; e pode ser transmitida de mães para 

seus filhos no momento do parto ou durante a amamentação. Pela 

Constituição, os portadores do HIV, assim como todo e qualquer cidadão 

brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos. Entre eles: dignidade 

humana e acesso à saúde pública. Estão amparados por lei. 

 

cienciahoje.uol.com.br 

 

cienciahoje.uol.com.br 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Pesquise, com a ajuda de seu Professor, sobre a DECLARAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DA PESSOA PORTADORA DO VÍRUS DA AIDS. É importante que todos 

conheçam esses direitos, entre eles a dignidade humana e o acesso à saúde 

pública. Acesse http://www.aids.gov.br/pagina/direitos-fundamentais 
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1- Complete as frases com as palavras do quadro ao lado. 

 

TUBERCULOSE PARTO VACINAS DIREITOS 

 

a) Ainda não existem ____________ para a aids. b) A contaminação pelo 

vírus HIV ocorre também no momento do_______________. c) Os portadores do 

HIV têm __________ garantidos. d) A Aids deixa o organismo mais 

vulnerável a doenças como, por exemplo, a __________________. 2- Qual o 

método contraceptivo mais adequado à prevenção das DSTs? Por quê? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3- O que são DSTs? 
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Acesse a Multirio e conheça o jogo Zig-Zaids: o jogo que informa sobre a 

Aids. http://www.multirio.rj.gov.br 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 4- Liste, 

abaixo, algumas DSTs que você estudou. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Que tal convidar um profissional da Saúde para fazer uma roda de conversa 

na sua escola sobre sexualidade na adolescência? Combine com seu 

Professor. Certamente será bem interessante e muito necessário para 

vocês, adolescentes! 

 

cienciahoje.uol.com.br 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

―De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto 

(...)‖ 

Soneto de Fidelidade - Vinicius de Moraes 

 

Cuidar de uma criança e educá-la é uma grande responsabilidade que não 

deve ser a preocupação de adolescentes que ainda estão estudando e, 

certamente, atentos ao seu futuro profissional. 

MULTIRIO 

 

A gravidez na adolescência pode se tornar um transtorno para toda a 

família, pois pode levar o adolescente ao abandono da escola, à exclusão 

do mercado de trabalho e ao empobrecimento do núcleo familiar. 

 

Os indivíduos podem evitar uma gravidez indesejada e planejar o momento 

de ter filhos, utilizando diferentes métodos anticoncepcionais, sob a 

orientação de um médico. Existem, hoje, vários métodos contraceptivos. 

Somente o médico é capaz de avaliar o melhor método a ser utilizado. 

Importante: Todos os métodos necessitam de disciplina para serem 

utilizados e alguns não são recomendados para casais jovens que ainda não 

possuem filhos! 

 

www.imagemnews.com 

 

CAMISINHA 
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A camisinha masculina é um dos anticoncepcionais mais populares. Além de 

prevenir a gravidez, é também capaz de prevenir as DSTs. Ela é 

distribuída gratuitamente nas unidades de saúde municipais (Cliníca da 

Família / Centro Municipal de Saúde). 

 

Você já ouviu falar nos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos? 
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http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/43869 

 

Você tem fome de quê? 



O pintor Giuseppe Arcimboldo revolucionou sua época ao criar retratos a 

partir de um mosaico-imagem. O italiano pintou a série AS QUATRO 

ESTAÇÕES, em que utilizou frutas, verduras e flores para compor 

fisionomias humanas. Em um de seus quadros, o Vertumnus, o imperador 

Rodolfo II é retratado com nariz de pera, pescoço de berinjela, cabelo de 

cachos de uva, sobrancelha de ervilha, bochechas de maçã, entre outros 

alimentos. 

VERTUMNUS, DE GIUSEPPE ARCIMBOLDO 

 

Este é o seu desafio: você tem hábitos alimentares saudáveis? Vamos 

ajudá-lo nessa investigação! 
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Como como? Como, como, como. E como! 

Lembra-se da grande variedade de células que formam o nosso corpo? O que 

é necessário para que essas células possam funcionar? ―Comer, comer, 

comer, comer é o melhor para poder crescer.‖ 

 

Acesse os sites abaixo e surpreenda-se com as obras de arte criadas com 

alimentos! 

http://www.saraivaconteudo. com.br/Materias/Post/43869 obviousmag.org 

www1.folha.uol.com.br 

 

Você agora é capaz de completar a frase abaixo? O crescimento e o 

desenvolvimento do nosso corpo dependem de uma ____________ saudável. 
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Todos os seres vivos necessitam de alimentos para que suas células possam 

funcionar continuamente e de maneira saudável. Isso acontece porque, sem 

energia, a vida não é possível. Mas, de onde vem essa energia? Você já 

adivinhou? Observe a imagem no alto da página. Um rosto formado de vários 

alimentos! Há alguma relação? 

 

MULTIRIO 

 

Qual o alimento necessário ao ser humano nos primeiros seis meses de 

vida? _______________________________________________________________ Ao 

desenvolver-se, sua alimentação vai-se modificando. 

 

Observe as figuras abaixo. Elas nos mostram como são variados os hábitos 

alimentares dos brasileiros. 

http://www.cozinhabrasileira.coml 

 

Pesquise nos sites abaixo. 

 

BEIJU DE TAPIOCA 

 

CANJICA 

http://www.cozinhabrasileira.coml 

 

http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10003.htm 



http://www.turminha.mpf.gov.br/nossa-cultura/cultura-

afrobrasileira/influencia-africana-na-culinaria-brasileira 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option 

=com_content&view=article&id=549&itemid=182 

 

SALADA DE FEIJÃO 
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semprematerna.uol.com.br www.rainhasdolar.com 

 

O hábito alimentar dos brasileiros é muito variado. Nossa alimentação 

sofreu influência dos africanos, dos portugueses, dos franceses e dos 

italianos, prioritariamente. A culinária brasileira é bem original e 

diversificada. Que tal pesquisar, nos sites abaixo, e com a ajuda de seu 

Professor, organizar, com seus colegas, um mural sobre a culinária 

brasileira? 
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http://www.aguasemendadas.com/2012 /02/agua-o-liquido-mais-

preciosodo.html 

 

Seu corpo é muito exigente! Além da água e dos sais minerais, ele também 

necessita de vitaminas para o seu bom funcionamento. 

Multirio 

 

A alimentação saudável, necessária ao nosso corpo, não está na quantidade 

de alimentos que ingerimos, durante as nossas refeições, mas na variedade 

de nutrientes presentes, diariamente, em nossa dieta. Os nutrientes podem 

ser de origem orgânica, provenientes de outros seres vivos como os 

carboidratos, proteínas e as gorduras, ou de origem mineral (inorgânicos) 

como a água e os sais minerais. 

 

ALIMENTOS RICOS EM ÁGUA Quando nos alimentamos, com alimentos ricos em 

água, como as frutas, consumimos também os sais minerais, que fornecem 

substâncias importantes para o nosso metabolismo como o sódio, o 

potássio, o cálcio e o ferro. 
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As plantas obtêm água e minerais, absorvendo-os do solo, por meio das 

raízes. Os seres humanos, como outros seres heterótrofos, necessitam 

obter nutrientes por meio dos alimentos. 1- Como é que o nosso corpo 

consegue água? 

_________________________________________________________________________

________ 2- Praticamente todos os alimentos que consumimos contêm água. 

Quais os alimentos que contêm grande quantidade de água? 

_________________________________________________________________________

________________________ 
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Glossário : heterótrofo – ser que se alimenta de outro ser vivo. toxinas 

- substâncias nocivas ao organismo; metabolismo – processo de 

transformações químicas que renovam as substâncias do organismo. 

 

Os alimentos, conforme a função que exercem em nosso organismo, podem ser 

classificados em: 

 

CONSTRUTORES ou PLÁSTICOS 

Fornecem matéria-prima para o crescimento e a manutenção do nosso 

organismo e atuam na renovação contínua das células do corpo. Alimentos 

ricos em proteínas: carnes, ovos e grãos. 

 

REGULADORES 

www.enovamulher.com.br 

 

Atuam na regulação das atividades celulares e, portanto, controlam o 

nosso metabolismo. Em geral, são os alimentos ricos em vitaminas e sais 

minerais, como as frutas e as verduras. 
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abramep.com.br 

 

ENERGÉTICOS 

www.canalkids.com.br 

 

Fornecem grandes quantidades de energia para as atividades do organismo. 

Alimentos ricos em carboidratos e gorduras como pães, massas, cereais, 

raízes, chocolates e doces em geral. 
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Esses são os nutrientes necessários à saúde: Nutrientes são substâncias 

obtidas dos alimentos. Dos nutrientes, o corpo obtém a energia para 

garantir a sua saúde. 

 

www.estudar-a-brincar.blogspot.com 

 

Veja a quantidade de água em nosso organismo. 
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transporta os nutrientes para as células e retira delas as toxinas 

resultantes do metabolismo, que são eliminadas pela urina. Além disso, a 

água regula nossa temperatura corporal e age como 
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lubrificante das nossas articulações. A água é, portanto, imprescindível 

à vida. 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 



origem mineral (água e sais minerais) são muito importantes para o 

funcionamento do nosso organismo. Água: constitui cerca de 70% do nosso 

peso corporal. A água 

 

www.marista.edu.br 

 

Dentre as substâncias que formam o nosso corpo, as de 

 

Que os alimentos diet e light já fazem parte das prateleiras dos 

mercados? Alimentos diet como, por exemplo, geleias apresentam restrição 

de açúcar. Alimentos light apresentam algum nutriente ou valor energético 

reduzido. Por exemplo, iogurte com redução de 30% de gordura é 

considerado light. Será que eles são realmente saudáveis? Procure um 

médico ou nutricionista. Eles passarão informações importantes a respeito 

do assunto. 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Pesquise embalagens diet e light e compare a composição de cada uma. 

Escreva no seu caderno as diferenças encontradas nos rótulos. 
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Os carboidratos, além de nos fornecerem energia, ativam o metabolismo das 

gorduras e evitam a perda de massa muscular durante o exercício físico. 

Seu consumo, no entanto, deve ser balanceado, porque o excesso de 

carboidratos, na dieta, se não estiver aliado à prática de atividade 

física, armazena-se como depósito de gorduras pelo corpo. Uma alimentação 

pobre de carboidratos também deve ser evitada, porque a sua carência gera 

indisposição, raciocínio lento e fraqueza. 

 

Dentre os nutrientes orgânicos, os carboidratos são aqueles produzidos 

exclusivamente pelos vegetais, a partir da fotossíntese e que, em geral, 

são armazenados na forma de amido (reserva energética das plantas) nas 

raízes e nas sementes. Exemplos: aipim, batata doce, inhame e sementes de 

girassol e gergelim. Nosso corpo não produz carboidratos. Os carboidratos 

necessários para o nosso metabolismo são retirados dos alimentos ricos em 

açúcares ou em amido, que comemos diariamente. 

 

www.stc.comuv.com 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

PROTEÍNAS Nutrientes construtores, formados pela união de pequenas partes 

chamadas aminoácidos. Encontradas nas carnes, nos ovos, no leite e no 

feijão. 

 

1- Leia, com atenção, alguns conceitos importantes a respeito dos 

alimentos. Em seguida, encontre essas palavras no quadro abaixo. 



SAIS MINERAIS Obtidos em alimentos como o leite, as folhas verdes e o 

feijão. 

 

CARBOIDRATOS Nutrientes energéticos ou calóricos. O amido é um 

carboidrato encontrado na batata, no arroz e no milho. Quando em excesso, 

os carboidratos se transformam em gordura. 
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NUTRIENTES Substâncias presentes nos alimentos, utilizadas para a 

manutenção e o crescimento do organismo. 

 

GORDURAS Os lipídios são as fontes de energia e têm função construtora. 

Encontrados no leite, na manteiga, nos queijos, nos azeites e outros. 

 

VITAMINAS São os nutrientes que regulam a ação de outras substâncias. São 

chamadas reguladoras. 

 

DESIDRATAÇÃO Perda excessiva de água causada por vômitos, sangramentos, 

transpiração intensa. 

 

AHDJU3EGHDMNVGLOVEGHHVYFBNCARBOIDRATOSNOPJJILONHASDQEWRDEYFGNMMBVSFDETT 

HKLOPCWFRDGHFPROTEINASANJHFYFRYAMORGVDHHTUIEOJKNBMVSASQEWYIIVIDAGHBVFGGD 

GDGVFHGJHJGHDETDEHFTYGTIUHJNBDVCSDQFRPÇJKLGHNFCBGBGDEGFDÇAOVGDFHBFDTGDH 

HGORDURASMNBFREWEQTYQUEFFGGFGJGGDHFBGJHHKHMKJÇLJKLNJGHN.KJHOHJFVGBVCBDCI 

JSDGDFGVDGDBFCBHBFGLLDVVITAMINASOLNDHGCASREYUWHODHGHDTEFVIDAGGRUYUIKFCHN 

NMAMORFGDBCHFJKIHBBBFGJHDGGREYUYHPKLGVBNCVSVADVCSAISMINERAISGDETRRUTGHDE 

TOJNHFRGGFRGGSADDHGJHKJYHYNBMVCVVCXCZSRDDEKFPHÇKFDBVGBDCJHSERWQSDFFDJUH 

 

OIKLJLLOXDHBGDESIDRATAÇÃODCFFCCFSXDXAAGQHGAJXDK´JJNFOKKKOUUYGVNUTRIENTESC

G 
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2- Responda. a) Por que uma alimentação rica em macarrão e batata pode 

levar à obesidade? 

_________________________________________________________________________

____________. 

 

CLIPART 

 

ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Pesquise, em sua casa, quais são os alimentos preparados para as 

refeições diárias. Peça ajuda ao seu Professor de História para saber 

qual a origem desses alimentos. Faça uma tabela com os seguintes itens: 

alimento, país de origem e ingredientes utilizados no preparo dos 

alimentos. Bom apetite! Releia a página 16 e visite os sites sugeridos 

para pesquisa. 

 

ALIMENTO TÍPICO 1. 2. 3. 4. 5. 

 



ORIGEM 

 

INGREDIENTES 

 

A alimentação saudável, de que nosso corpo precisa, não está na 

quantidade de alimentos que comemos, durante as refeições, mas, sim, na 

variedade de nutrientes que ingerimos, diariamente, em nossa dieta 

alimentar. 
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Será que todos os alimentos que comemos contêm amido, um dos principais 

carboidratos presentes nos alimentos? Como saber? É fácil! Com a ajuda de 

seu Professor, veja, na prática, como é possível identificar o amido 

presente nos alimentos. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

www.servlab.fis.unb.br 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

- 1 pedaço pequeno de maçã - 1 pedaço pequeno de pão - 1 pedaço pequeno 

de queijo - 1 pedaço pequeno de carne crua - 1 quantidade pequena de 

arroz cozido - 5 copinhos plásticos de café - tintura de iodo comprada em 

farmácia 

PROCEDIMENTOS 
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Em cada copinho, coloque cada alimento separadamente. Em seguida, pingue 

3 gotas da tintura de iodo sobre eles e observe. Lembre-se de registrar o 

seu experimento. Para isso, na página seguinte, existe um modelo padrão 

de relatório que irá auxiliá-lo na anotação de todos os procedimentos 

realizados e dos resultados obtidos. Cada vez que você fizer um 

experimento, copie em seu caderno o relatório conforme o modelo. Isso irá 

ajudá-lo muito na organização dos dados obtidos e na redação de sua 

conclusão. 

 

ATENÇÃO! O IODO É TÓXICO ! NÃO COLOQUE A SOLUÇÃO DE IODO NA SUA BOCA E 

TENHA TAMBÉM CUIDADO COM OS SEUS OLHOS. A tintura de iodo é um 

medicamento muito comum em farmácias. Ela é usada como antisséptico, 

porque é capaz de matar algumas bactérias, vírus e fungos. É muito 

utilizada na desinfecção de feridas. Ela não deve ser ingerida, pois pode 

causar danos à saúde. 

 

23 

 

Relatório 

Relatório do experimento __________________________ Data ___/___/___ 

Horário de início do experimento _______ Materiais utilizados 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ Procedimento realizados 



________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ DESENHO EXPERIMENTAL 

INICIAL 

 

Resultados _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ Horário de término do 

experimento _______ 

 

DESENHO DO RESULTADO FINAL 
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Conclusão _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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As vitaminas não são construídas em nosso organismo. Elas precisam ser 

ingeridas. Embora sua presença seja muito importante para o metabolismo, 

precisamos apenas de pequenas quantidades delas em nossas refeições. Mas, 

atenção! A carência de vitaminas na alimentação pode causar doenças: as 

avitaminoses. 

 

Vejamos as principais vitaminas necessárias à saúde e os alimentos em que 

são encontradas. 

 

A vitamina C é encontrada nas frutas ácidas como a acerola, a laranja e o 

limão. É importante na formação e na conservação dos dentes, no 

fortalecimento do organismo contra infecções, como a gripe. Sua falta 

pode causar a anemia e o escorbuto, doença que provoca o sangramento das 

gengivas, cabelos quebradiços, fraqueza e dor nas articulações. 

 

Ciências – 8.° Ano 2.° BIMESTRE / 2013 

 

A vitamina A é encontrada no espinafre, na cenoura, no leite, na gema de 

ovo e no milho. Atua no combate às infecções, na manutenção dos tecidos 

da pele e auxilia a visão. A carência de vitamina A pode causar cegueira 

noturna, alterações na pele e no crescimento. 

 

25 

 

A vitamina D é encontrada na gema do ovo, no leite e nos seus derivados. 

Atua na formação dos ossos e no aproveitamento do cálcio e do fósforo 

pelo organismo. É também produzida na pele pela ação dos raios 

ultravioletas do sol. A falta de vitamina D causa o raquitismo, 

deformação do esqueleto que ocorre na infância. 



www.adam.com 

 

www.adam.com 

 

Outras vitaminas são importantes para a nossa saúde. Pesquise sobre as 

vitaminas K, E e B12. Faça um pequeno resumo em seu caderno. Acesse o 

site http://drauziovarella.com.br/wikisaude/excesso-de-vitaminas/ 

 

www.adam.com 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

www.supertera.com.br 

 

http://www.brasilescola.com/frutas/acerola.htm ACEROLA 

 

www.ceasa.es.gov.br 

 

A acerola é uma fruta nativa da América Central, da América do Sul e das 

ilhas do Caribe. É conhecida também como cereja das Antilhas. Apresenta 

grande teor de ácido ascórbico. Duas acerolas, apenas, suprem 

necessidades diárias de vitamina C. Além disso, a acerola ainda contém as 

vitaminas A, B1, B2 e B3, cálcio, fósforo e ferro. 
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Você se lembra dos alimentos construtores, energéticos e reguladores? Um 

restaurante apresentou um cardápio com três opções para o almoço. Analise 

cada uma dessas opções e responda. a) Qual das opções apresenta maior 

variedade de nutrientes? _____________. b) Em cada um dos cardápios, 

indique o alimento mais rico em carboidratos. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ c) Monte um outro cardápio, 

utilizando os alimentos ao lado, em que estejam presentes carboidratos, 

proteínas, sais minerais e vitaminas. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

1- Arroz, farofa, couve e banana. 2- Macarrão e carne moída. 3- Salada de 

alface, cenoura, beterraba, arroz e frango assado. 
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NOVA PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA 

 

A pirâmide de alimentos é uma ferramenta que auxilia na prática de uma 

alimentação balanceada. Nela, estão representados os três princípios de 

uma dieta saudável: I) Variedade - utilização de diversos tipos de 

alimentos, durante as estações do ano e, diariamente, em cada uma das 

refeições. II) Moderação - cada grupo de alimentos deve ser consumido em 



quantidades definidas, a fim de se evitar carências nutricionais de 

determinados nutrientes e excesso de outros. III) Equilíbrio – com 

variedade e moderação, é possível respeitar a utilização de vários 

alimentos em quantidades adequadas a cada pessoa, de acordo com o sexo, a 

idade, a massa corporal, a altura e a atividade física. 

AGORA, É COM VOCÊ 
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Com base na pirâmide, que você acabou de estudar, o que você acha de 

programar, com seu Professor e seus colegas, uma alimentação saudável 

para todos, a partir da preparação de uma salada de frutas? Vamos lá! 

Façam juntos uma lista das frutas da estação. Depois, dividam-se em 

grupos e decidam que frutas cada grupo terá a responsabilidade de trazer. 

Cada componente do grupo pesquisará sobre a composição nutricional de 

cada uma das frutas escolhidas e fará um cartaz com o resultado da 

pesquisa. No dia marcado, os grupos trarão suas frutas, apresentarão suas 

pesquisas para a turma e colocarão os cartazes no mural da sala de aula. 

Depois, todos juntos, montarão a salada de frutas que será servida para 

toda a turma. Além de você aprender melhor sobre os alimentos, será uma 

atividade coletiva prazerosa. Experimente! 

 

1- Para a nossa alimentação, consumimos alimentos industrializados, 

adquiridos em mercados. Para que servem os rótulos desses alimentos? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 2- Que informações você 

acha que um rótulo deve conter? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ Observe o rótulo ao 

lado. Os rótulos dos alimentos industrializados trazem a informação 

nutricional desses produtos e o valor energético. Quais os nutrientes 

indicados no rótulo? ______________________________________________ 

______________________________________________ Os alimentos são fontes de 

energia para o corpo e apresentam um valor energético expresso em 

quilocalorias (kcal). Além dessas informações, os rótulos também 

apresentam a data de fabricação e o prazo de validade. Consulte o MANUAL 

DE ORIENTAÇÃO AOS CONSUMIDORES, em que você encontrará outras informações 

interessantes. www.anvisa.gov.br 

 

Aprenda a ler os rótulos dos alimentos. Entender as informações 

nutricionais nas embalagens dos produtos é o primeiro passo para manter 

uma alimentação saudável. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 30 g (3/4 de xícara de chá) QUANTIDADE POR 

PORÇÃO %VD (*) 

 

Valor energético 

Carboidratos Proteínas Gorduras totais Gorduras saturadas Gorduras trans 

Fibra alimentar 



 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

100 kcal 

18 g 5g 1g 0 0 12 g 

 

4 

5 10 1 0 40 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Sódio 

 

120 mg 

 

5 

 

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas 

necessidades energéticas 

 

Um alimento dentro do prazo de validade, desde que conservado, obedecendo 

às indicações do fabricante, deve garantir ao consumidor suas qualidades 

nutricionais e de higiene. 

 

rmtonline.globo.com 
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ESPAÇO PES 

 

UISA 

 

Nos espaços abaixo, cole o rótulo de 3 alimentos industrializados que 

você costuma consumir e preencha os quadros correspondentes com as 

informações pedidas. Produto 1 Nome/Tipo 

__________________________________ Data fab. ___/___/___ Data val. 

___/___/___ 

 

Composição nutricional ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ Produto 2 

 

Nome/Tipo __________________________________ Data fab. ___/___/___ Data 

val. ___/___/___ 
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Composição nutricional ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



____________________________________________ 

____________________________________________ Produto 3 

 

Nome/Tipo __________________________________ Data fab. ___/___/___ Data 

val. ___/___/___ 
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Composição nutricional ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Para se viver com saúde, são necessários alimentos variados, em 

quantidade adequada. Os alimentos fornecem nutrientes ao organismo para 

nossas atividades diárias. Precisamos de alimentos para fornecer energia 

ao nosso corpo. Os alimentos são transformados por meio de uma série de 

fenômenos chamada DIGESTÃO. O que acontece depois que engolimos os 

alimentos? Veja o esquema abaixo. comer engolir digerir absorver 

 

eliminar 

 

www.afh.bio.br 

 

A boca é a entrada do tubo digestório e nela encontram-se os dentes e a 

língua. A partir da boca, o tubo digestório passa a ser um canal longo e 

sinuoso, de cerca de 10 metros de extensão, no interior do qual ocorre a 

digestão química dos alimentos. 

 

Acesse o site abaixo e divirta-se com as informações complementares sobre 

o sistema digestório. Você vai gostar! 

infohttp://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_dig/atv1.ht

m 
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O sistema digestório humano é um tubo muscular contínuo e diferenciado, 

que se estende da cavidade bucal até o ânus. Ele é formado pela boca, 

faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e 

glândulas anexas. 

 

Vamos observar os órgãos do sistema digestório? 
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A acidez do suco gástrico sobre as proteínas O suco gástrico é produzido 

pelo estômago e sua principal característica é a acidez, que favorece a 

quebra das proteínas na digestão. Veja o que acontece com o leite, quando 

misturado com vinagre ou suco de limão. O mesmo fenômeno ocorre quando em 

presença do suco gástrico. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 

- 1 copinho plástico de café - leite - vinagre ou suco de limão 



PROCEDIMENTOS 
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Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

Coloque leite até um pouco acima da metade do copinho plástico. Em 

seguida, adicione algumas gotas de vinagre ou suco de limão. Observe e 

anote todas as suas observações no seu relatório. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Relatório 

Relatório do experimento __________________________ Data ___/___/___ 

Horário de início do experimento _______ Materiais utilizados 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ Procedimento realizados 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ DESENHO EXPERIMENTAL 

INICIAL 

 

Resultados _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ Horário de término do 

experimento _______ 

 

DESENHO DO RESULTADO FINAL 
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Conclusão _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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As glândulas anexas do sistema digestório são as glândulas salivares 

(submandibular, sublingual e parótida), o fígado, o pâncreas e a vesícula 

biliar. Essas glândulas nunca entram em contato direto com o alimento, 

mas produzem secreções que auxiliam a digestão química ao longo do tubo 

digestório. As glândulas salivares produzem a saliva que contém a 



ptialina, enzima que digere, ainda na boca, o amido dos alimentos. O 

fígado produz a bile que fica armazenada na vesícula biliar e atua na 

digestão das gorduras, que ocorre no duodeno (intestino delgado). O suco 

pancreático, produzido pelo pâncreas, contém enzimas que atuam na 

digestão final do amido, das proteínas e das gorduras, no intestino 

delgado. Com base nessas informações, preencha o espaço abaixo e discuta 

com seus colegas e com seu Professor a respeito da importância das 

glândulas anexas para o sistema digestório. Glândulas salivares O tubo 

digestório e as glândulas anexas 

 

www.capeotorrino.com.br 
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GLÂNDULAS ANEXAS PRODUTO DE SECREÇÃO 

 

FUNÇÃO 

 

FÍGADO PÂNCREAS GLÂNDULAS SALIVARES 
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Glossário: enzimas - substâncias especiais que aceleram as transformações 

entre duas ou mais substâncias. 

 

www.cjcm.do.sapo.pt 

 

Bile, o detergente da digestão A bile é uma secreção ácida, produzida 

pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela tem um papel importante 

na digestão das gorduras. Age como um detergente, transformando grandes 

partículas de gordura em inúmeras partículas pequenas (emulsificação), 

para que estas possam ser quebradas pela lipase pancreática, enzima 

presente no suco digestivo do pâncreas. A emulsificação das gorduras, 

feita pela bile na digestão, pode ser demonstrada de forma semelhante ao 

que acontece no experimento proposto a seguir. MATERIAL UTILIZADO - 2 

copos - óleo de cozinha - detergente (lava-louças) - água PROCEDIMENTOS 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

Preencha os copos com água até a metade. Depois, coloque duas colheres de 

sopa de óleo em cada um deles. Em apenas um dos copos, com água e óleo, 

acrescente uma colher de sopa de detergente e misture bem. Observe e 

anote todos os procedimentos no seu relatório. 

CONCLUSÃO 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Glossário: emulsificação – transformação de grandes partículas de gordura 

em partículas menores. 
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Relatório 

Relatório do experimento __________________________ Data: ___/___/___ 

Horário de início do experimento _______ Materiais utilizados 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ Procedimento realizados 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ DESENHO EXPERIMENTAL 

INICIAL 

 

Resultados _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ Horário de término do 

experimento _______ 
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Conclusão _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ DESENHO DO RESULTADO FINAL 
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A importância da mastigação para a digestão dos alimentos 

 

Você verá o que acontece com os alimentos quando são deglutidos bem 

mastigados. 

MATERIAIS UTILIZADOS - 2 copos - 2 comprimidos efervescentes tipo sal de 

frutas - 1 folha de papel toalha ou guardanapo - água - relógio com 

cronômetro PROCEDIMENTOS Coloque a mesma quantidade de água em cada um 

dos copos. Sobre a folha de papel, quebre um dos comprimidos em pedaços 

bem pequenos. Ao mesmo tempo, coloque o comprimido inteiro num dos copos 

com água e o quebrado no outro. Veja o que acontece. Marque, com o 

cronômetro, o tempo que cada comprimido leva para se dissolver por 

completo. Anote todos os procedimentos no seu relatório. CONCLUSÃO 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 
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A digestão dos alimentos ocorre em 4 etapas distintas: a ação mecânica 

dos dentes, a ação química dos sucos digestivos, a absorção dos 

nutrientes retirados dos alimentos e a eliminação dos resíduos na forma 

de fezes. Dois segmentos do tubo digestório são muito importantes nas 

duas etapas finais: o intestino delgado e o intestino grosso. 

 

INTESTINO DELGADO - tubo com cerca de 6m de comprimento que se apresenta 

dobrado sobre si mesmo, de modo a se acomodar no abdômen. Na sua porção 

inicial (duodeno), ocorre a finalização da digestão química dos 

alimentos. A partir da sua porção média (jejuno) e final (íleo), os 

nutrientes retirados dos alimentos são absorvidos e lançados na corrente 

sanguínea, para serem distribuídos por todas as células do corpo. 

www.adam.com 
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INTESTINO GROSSO - porção final do trato digestório, com cerca de 1,5m de 

comprimento. Nele, estão as bactérias que compõem a flora intestinal, 

responsáveis pela produção de algumas vitaminas para o nosso organismo, 

como a K e a B12. No intestino grosso, a água resultante das reações 

químicas, ocorridas na digestão, é absorvida junto com os sais minerais. 

Essa absorção é muito importante, porque resulta na formação das fezes, 

resíduos alimentares não digeridos, que serão eliminados através do ânus. 

 

medico.uol.com.br 

 

Recapitulando... 

1- Observe a imagem abaixo e coloque o nome nos órgãos correspondentes. 

2- Preencha os quadros em branco. DIGESTÃO 1- Porção do sistema 

digestório na qual se forma o bolo fecal que será eliminado pelo ânus. 

 

2- Região mais dilatada do sistema digestório em que o alimento 

transforma-se em substâncias mais simples. 

 

3- Local onde o alimento é umedecido e recebe uma enzima que atua sobre o 

amido. 
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4- Doença causada pela falta de vitamina D. 

 

5- Órgão que leva o alimento da boca ao estômago. 

 

www.tiberiogeo.com.br 

 

6- Glândulas anexas ao sistema digestório. 
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HAYDEE LIMA COSTA MÁRCIA DA LUZ BASTOS ELABORAÇÃO 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Por que digestão e respiração são funções tão dependentes uma da outra? 

Embora cada sistema tenha suas próprias funções, eles trabalham em 

conjunto. Podemos dizer que suas funções são complementares. Não faz 

sentido pensar em cada sistema funcionando independentemente. 

 

Respirar é um ato involuntário, embora, em alguns momentos, seja possível 

controlar a respiração. Mas o que existe de tão importante no ar que você 

respira? ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Na piscina ou no mar, precisamos ir até a superfície da água para ―tomar 

fôlego‖. Você já percebeu que estamos, o tempo todo, retirando o ar do 

meio externo e colocando-o para dentro do nosso corpo? É exatamente isso 

que fazemos quando tomamos fôlego. 

 

Vamos medir o seu fôlego? Respire bem fundo e tape o nariz e a boca. Peça 

a seu Professor(a) para contar quantos segundos você consegue ficar 

assim. _______________________________________ Compare com o resultado de 

seus colegas. Percebeu que algumas pessoas têm mais fôlego do que outras? 

www.cdinfantil.com.br 
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ÓRGÃOS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

in- prefixo latino que significa movimento para dentro (inspiração). ex- 

prefixo latino que significa movimento para fora (expiração). 

situado.net 

 

O sistema respiratório é responsável por dois movimentos em nosso 

organismo: a inspiração (entrada de ar) e a expiração (saída do ar). 

 

FOSSAS NASAIS 

 

– filtram o ar para que ele chegue mais limpo aos pulmões. Por isso, 

devemos evitar respirar pela boca. 

 



Traqueia – tubo que liga a laringe aos brônquios. É formada por anéis 

cartilaginosos resistentes. Brônquios – tubos que penetram nos pulmões e 

se ramificam nos bronquíolos (tubos fininhos). 
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FARINGE 

 

– órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. – órgão 

que possui um orifício, controlado pela epiglote, que não deixa o 

alimento passar para os pulmões. 

 

LARINGE 

 

Pulmões – são dois, sendo que o esquerdo é menor do que o direito, porque 

dentro da caixa torácica parte do espaço é ocupada pelo coração. 

 

A traqueia, por ser formada de tecido cartilaginoso, é muito resistente 

e, mesmo quando dobramos o pescoço, a passagem de ar não é obstruída. 

Experimente encostar o queixo no peito e respirar. Viu? Você continua 

respirando! 

Glossário: epiglote – estrutura que impede a entrada de alimento na 

traqueia quando engolimos. 

 

Por que, quando realizamos uma atividade física como, por exemplo, nadar 

ou correr, respiramos muito mais rapidamente? 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ 
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MOVIMENTOS DO DIAFRAGMA 

São os atos de inspirar e de expirar, puxando o ar para dentro do nosso 

corpo, para depois soltá-lo, que nos mantêm vivos. E temos um músculo 

muito importante, no processo de respiração, entre o tórax e o abdômen, 

chamado DIAFRAGMA. Vamos ver como ele funciona? Observe a imagem. Quando 

inspiramos, o diafragma se contrai e aumenta a capacidade pulmonar. 

Quando expiramos, o diafragma relaxa e diminui a capacidade pulmonar. O 

ar pode ocupar um volume de, aproximadamente, 5 litros no sistema 

respiratório de um indivíduo adulto. 

http://www.webquestbrasil.org/ 

 

Peça ajuda a seu Professor(a). 
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Com uma fita métrica, meça o contorno de seu tórax, após encher os 

pulmões de ar e registre: ________ cm. Agora, expire o máximo que puder e 

meça, novamente, o contorno do tórax e registre também: _______ cm. Que 

diferença você notou em cm? _______. Em que momento sua caixa torácica 

aumentou de volume, na inspiração ou na expiração? ___________________. 

 

Quando bocejamos, muitas vezes podemos estar cansados, sonolentos ou 

desatentos. O cérebro avisa que nossas células precisam de mais oxigênio 

para produzir mais energia e assim continuar suas atividades. 
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Ao bocejar, inspiramos bastante ar, enviando ao organismo uma carga extra 

de oxigênio! 

 

VAMOS MONTAR UM MODELO DE PULMÃO? 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 

 

 

uma garrafa PET com tampa três bolas de soprar um elástico fita adesiva 

dois canudos 

 

PROCEDIMENTO 

 

1 - Peça a seu Professor(a) ou a um adulto que corte a garrafa PET. 

Observe a figura já com a garrafa cortada. 2 - Feche o fundo da garrafa 

com uma bola de soprar. Para ficar bem fechado, você pode usar um 

elástico ou passar fita adesiva na bola de soprar e prendê-la bem na 

parede da garrafa. 3 - Encaixe os canudos e passe fita adesiva para que 

eles fiquem bem presos. 4 - Prenda uma bola de aniversário no final de 

cada um dos canudos. 5 - Peça a seu Professor(a) para fazer um furo na 

tampa. Passe os canudos dentro do furo. Mais uma vez, passe fita adesiva 

entre o canudo e a tampa para que não fique nenhuma parte aberta. Se tudo 

estiver bem fechadinho, seu modelo funcionará perfeitamente! 

 

Puxe a borracha inferior para baixo. O que acontece com as bolas de 

soprar do interior da garrafa? ------------------------------------------

--------------------------Agora, solte a borracha. O que acontece? ------

--------------------------------------------------------------Ciências - 

8.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

Acesse o site: 

www.brincandoseaprende.com.br/atividades/344_respiratorio/atv1. htm 
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O AR E O NOSSO CORPO 

Na inspiração, o diafragma e os músculos das costelas se contraem, o 

volume da caixa torácica e dos pulmões aumenta, fazendo com que a 

pressão, no interior dos pulmões, diminua, ficando menor que a pressão no 

lado externo (atmosfera). Logo, o ar entra. Na expiração, acontece o 

contrário. O diafragma e os músculos das costelas relaxam, o volume da 

caixa torácica diminui e a pressão no interior do pulmão aumenta, ficando 

maior que a pressão do ar na atmosfera. Logo, o ar sai. 

 

Pressão alveolar menor 
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Pressão alveolar maior 



 

Os pulmões são revestidos por uma membrana fina e lisa chamada PLEURA. A 

caixa torácica tem o papel de proteger os pulmões e o coração de qualquer 

choque mecânico, como acidentes. 

 

aprenderciencias.weebly.com 
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Você já se engasgou alguma vez? Normalmente, os alimentos passam da 

faringe para o esôfago e seguem o caminho para o estômago. Mas... se o 

alimento passa para a laringe nós engasgamos. Então vem a tosse, que é o 

mecanismo protetor. Lembre-se de que, pela laringe, só deve passar o ar. 

Por essa razão é que existe a EPIGLOTE, que fecha a entrada da laringe, 

quando estamos comendo, evitando que engasguemos. Sábia a natureza, não é 

mesmo? 

 

O AR E O NOSSO CORPO 

 

A respiração é um mecanismo natural do corpo humano, que leva o oxigênio 

até os pulmões, onde será distribuído para todo o sangue. Esta é a 

chamada respiração pulmonar. 

 

Por que o vidro fica embaçado? 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Precisamos eliminar o gás carbônico produzido e inspirar o gás oxigênio 

do ar. Que órgãos do nosso corpo realizam esse processo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ 

 

Na respiração, há produção de energia e liberação de gás carbônico e 

água. A água é eliminada pelas vias nasais em forma de vapor. 

 

Vamos conferir, na próxima página, se você acertou e observar o sistema 

respiratório? 
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www.euqueroviverbem.com.br 

 

RESPIRAR É VIVER ! 

 

1. Aproxime o espelho de sua boca, sem tocá-lo. 2. Expire o ar algumas 

vezes. 3. Observe o espelho. 4. Agora, anote o que você observou no 

espelho. 
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POR QUE PRECISAMOS DE AR PARA VIVER? 

Para nos manter vivos, precisamos da energia que é obtida através dos 

alimentos que comemos. Os alimentos (NUTRIENTES) são levados até as 

células. Nas células, eles são transformados em ENERGIA. A este processo 

que ocorre dentro da mitocôndria chamamos de RESPIRAÇÃO CELULAR. Como 

acontece a respiração celular? 

 

Para que a respiração celular aconteça, é preciso que as células recebam 

o gás oxigênio. O oxigênio existente no ar é muito importante para o 

organismo, porque é utilizado no interior das células (nas mitocôndrias) 

para a produção da energia de que precisamos. Quanto mais necessitamos de 

energia, mais GLICOSE e OXIGÊNIO serão consumidos! 
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Mitocôndria 
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O sistema respiratório recolhe o oxigênio proveniente do ar para a 

produção da energia que será utilizada pelo organismo e elimina o gás 

carbônico que é produzido pelas células. 

 

brasilescola.com 

 

Esta é a RESPIRAÇÃO CELULAR: no interior da célula, ocorre a produção de 

energia para o organismo, com liberação de gás carbônico e água. GLICOSE 

+ GÁS OXIGÊNIO GÁS CARBÔNICO + ÁGUA + ENERGIA 

 

OS PULMÕES E AS TROCAS GASOSAS 

 

Dentro dos pulmões, cada brônquio se divide em ramos, cada vez mais 

finos: são os bronquíolos que apresentam, em suas extremidades, bolsas 

microscópicas chamadas ALVÉOLOS PULMONARES. O ar, quando chega aos 

alvéolos, entra no sangue com grande concentração de oxigênio que é 

trocado pelo gás carbônico, proveniente da respiração celular. 

 

www.mundoeducacao.com.br 

 

Já vimos que a RESPIRAÇÃO CELULAR libera gás carbônico. Mas, em que parte 

do nosso organismo o oxigênio é trocado pelo gás carbônico? 

 

Gás expirado Oxigênio ALVÉOLOS PULMONARES Gás carbônico Trocas gasosas ou 

HEMATOSE Gás inspirado Hematose é a troca de gás oxigênio por gás 

carbônico nos alvéolos pulmonares. 

www.aticaeducacional.com.br/htdocs/ atividades/sist_resp/atv2.htm 
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AGORA, É COM VOCÊ 



 

!!! 

 

Mostre que você entendeu o processo da respiração. Consulte as páginas 

anteriores e responda às perguntas abaixo. 

 

1. O que ocorre nos pulmões entre os alvéolos pulmonares e o sangue? 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

 

2. Quando você corre, o seu ritmo respiratório aumenta, isto é, você 

passa a respirar mais depressa. Por quê? 

_________________________________________________________________________

_______ 
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_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

 

3. Qual é a relação entre os alimentos ingeridos por nós e a respiração? 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Rinites, bronquites, asma, gripes, tuberculose e pneumonia são doenças do 

sistema respiratório. Com a ajuda de seu Professor(a) e de seu livro 

didático, escreva, abaixo, algumas informações sobre essas doenças. 

 

____________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

RINITES 

 

BRONQUITES 

 

TUBERCULOSE 

 

wallstreetfitness.com.br 

 

Os ácaros são os principais responsáveis por processos alérgicos 

relacionados à poeira doméstica. São encontrados em objetos de pelúcia, 

roupas de cama e adoram lugares úmidos. Saiba mais sobre ácaros em 

www.fazfacil.com.br/saude/acaros.html 

 

http://www.infoescola.com/ 
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O SISTEMA RESPIRATÓRIO E A SAÚDE 

 

O mal do século, a tuberculose. 

A tuberculose ainda está viva. É a doença infecciosa que mais mata no 

mundo – quase tanto quanto a AIDS e a malária juntas. Seu grande trunfo é 

imaginarmos que ela não existe mais, porém ela pode estar presente em 

pessoas com quem cruzamos nas ruas. 

super.abril.com.br/saude 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

Observe os cartazes apresentados nesta página e com a ajuda de seu 

Professor(a) e de seus colegas, elabore um cartaz com informações sobre a 

tuberculose. Nos sites abaixo você poderá encontrar mais informações 

relevantes. Lembre-se de consultar o seu livro didático! 

www.brasilescola.com/doencas/tuber culose.htm www.abcdasaude.com.br 

bayeux.pb.gov.br portal.saude.gov.br 
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Recapitulando... 

Agora, complete os quadrinhos com as informações que estão faltando. 

Pesquise no seu caderno, no livro didático ou em outras fontes. Se for 

necessário, peça ajuda a seu Professor(a). 

 

As trocas gasosas do organismo com o meio externo permitem 

 

A respiração ocorre por meio de dois movimentos: 

 



obtermos ____________ 

 

Eliminarmos _____________ 

 

O tabagismo é considerado a segunda causa de morte evitável no mundo pela 

Organização Mundial da Saúde. De fato, esse comportamento representa um 

dos principais fatores de risco para uma série de problemas de saúde, 

incluindo aqueles que mais matam precocemente a população brasileira: 

doenças coronarianas, câncer e doenças neurovasculares. 

cienciahoje.uol.com.br/revista-

ch/2012/298/pdf_aberto/ganharfolego298.pdf/view?searchterm=nicotina 

 

O tabagismo passivo é a inalação da fumaça de derivados do tabaco 

(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) 

por indivíduos não fumantes, que convivem com fumantes em ambientes 

fechados. 

www.inca.gov.br/ 

 

grupofoco.com.br 
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O ar chega aos pulmões. 

 

O ar é eliminado dos pulmões. 
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SISTEMA CIRCULATÓRIO 

Você aprendeu que, para o nosso corpo se manter vivo, são necessários os 

nutrientes, presentes nos alimentos que comemos, e o oxigênio, presente 

no ar que respiramos. No entanto, para que o metabolismo ocorra, é 

preciso que esses elementos entrem em nossas células. Todas as células 

precisam de oxigênio. É o sangue que transporta o oxigênio até elas. O 

sangue também transporta nutrientes a todas as células, isto é, o sangue 

é responsável tanto pelo transporte do oxigênio, quanto pelo transporte 

dos nutrientes para todas as células do nosso corpo. 

 

O sistema circulatório sanguíneo é formado pelo sangue, pelo coração e 

pelos vasos sanguíneos: veias e artérias. Os vasos podem ter a grossura 

de um dedo ou serem finos como um fio de cabelo. Esses vasos são chamados 

de capilares. 

 

CORAÇÃO 
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O órgão que bombeia o sangue e o faz circular por todo o corpo é o 

coração. 

 

Quando sangramos, é porque um ou mais vasos sanguíneos foram rompidos. 

 

VEIA 

 



ARTÉRIA 

 

www.educacaoadventista.org.br 

 

Al-mahd.net 

 

Assista, com seu Professor(a) e seus colegas, ao vídeo interativo no 

seguinte endereço da internet: 
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http://sites.aticascipione.com.br/ser/infograficos/como_e_feito_o_sangue/

como_e_feito_o_sangue.swf 

 

TUM, TUM, TUM, BATE CORAÇÃO. O SANGUE CIRCULANDO NO CORPO... 

A circulação sanguínea só é possível porque o coração e os vasos 

sanguíneos, em conjunto, são responsáveis por distribuir o sangue para 

todos os órgãos do corpo. O coração atua como uma bomba que impulsiona 

cerca de 5 l/min de sangue para dentro dos vasos sanguíneos que 

distribuem sangue para todo o corpo. O bombeamento do sangue é contínuo e 

se dá em função dos batimentos cardíacos, que correm alternados através 

da contração do músculo do coração (sístole) e do relaxamento do músculo 

do coração (diástole). O coração é feito de um tipo especial de músculo: 

o músculo cardíaco. Ele está localizado no centro do peito, um pouco 

deslocado para a esquerda. O coração de um adulto se contrai 72 vezes por 

minuto. O coração é um órgão oco. Dentro dele existem quatro cavidades: 

as superiores, que são os átrios, e as inferiores, que são os 

ventrículos. Observe a imagem: o sangue que passa pelo lado direito do 

coração não se mistura com o sangue que passa pelo lado esquerdo. Pelo 

lado direito passa o sangue rico em gás carbônico (CO2), recolhido de 

todo o organismo. Pelo lado esquerdo, passa o sangue que vem dos pulmões, 

rico em oxigênio (O2). No coração, existem válvulas que forçam o sangue a 

fluir sempre dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as 

artérias. 

 

http://www.passeiweb.com/ 

 

www.passeiweb.com 

 

Assista ao vídeo que mostra como ocorrem os batimentos cardíacos, 

acessando http //vimeo.com/8321006 

www.viniciosoliari.zip.net 
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CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA – OS CAMINHOS DO SANGUE PELO CORPO Nossa circulação 

sanguínea é separada em dois circuitos: um pulmonar e outro corporal. Por 

essa razão, o coração funciona como uma estrutura dupla, que bombeia, do 

lado direito, o sangue que vem do corpo, o SANGUE VENOSO (rico em gás 

carbônico), que vai para os pulmões. Do lado esquerdo, o sangue que vem 

dos pulmões, o SANGUE ARTERIAL (rico em oxigênio), vai para o corpo. 

 



CIRCULAÇÃO CORPORAL: A GRANDE CIRCULAÇÃO O circuito corporal é o que 

apresenta o maior trajeto, por isso é chamado de grande circulação. Sua 

função é levar o sangue oxigenado para todo o corpo, ao mesmo tempo que 

recolhe, dele, o sangue rico em gás carbônico e o leva para o coração. A 

grande circulação ocorre da seguinte forma: - o sangue oxigenado 

(arterial) entra no coração pelo átrio esquerdo (AE); - passa para o 

ventrículo esquerdo (VE) e é distribuído para todo o corpo, através da 

artéria aorta. O circuito corporal irriga todos os órgãos do corpo. Por 

isso, é também chamado circulação sistêmica. Através da circulação 

sistêmica, o sangue arterial leva oxigênio e nutrientes para as células e 

traz delas gás carbônico. Esse sangue, agora rico em gás carbônico, 

retorna ao coração pelo átrio direito (AD), através das veias cava. 
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CIRCULAÇÃO PULMONAR: A PEQUENA CIRCULAÇÃO O circuito pulmonar é o de 

menor trajeto, por isso é chamado de pequena circulação. Sua função é 

oxigenar o sangue. A circulação pulmonar ocorre da seguinte forma: - o 

sangue do corpo (sangue venoso) chega ao coração pelas veias cava; - 

entra pelo átrio direito (AD) e vai para o ventrículo direito; - o 

ventrículo direito (VD) impulsiona, através da artéria pulmonar, o sangue 

venoso para os pulmões, onde é oxigenado; - depois, o sangue oxigenado 

volta ao coração pelo átrio esquerdo (AE), através das veias pulmonares. 

 

Circulação Pulmonar: Coração (Ventrículo direito) – Pulmões – Coração 

(Átrio esquerdo). Circulação Sistêmica: Coração (Ventrículo esquerdo) – 

Corpo – Coração (Átrio direito). 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

No desenho ao lado, pinte de azul o trajeto que o sangue percorre do 

corpo até os pulmões e, de vermelho, o trajeto que o sangue percorre dos 

pulmões até o corpo. 

 

2. Que caminho o sangue percorre no trajeto da pequena circulação? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ . 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Para ajudá-lo nesta tarefa, visite o site 

www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_circ/at1.swf 

 

Aproveite também para realizar outras atividades propostas no site e 

verificar como estão seus conhecimentos sobre o sistema circulatório. 
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Na atividade, ao pintar o caminho que o sangue percorre no corpo, você 

pode perceber os dois circuitos diferentes de nossa circulação: o que 

ocorre entre o coração e o corpo (grande circulação), e o que se 

estabelece entre o coração e os pulmões (pequena circulação). 1. Que 

caminho o sangue percorre no trajeto da grande circulação? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

www.infoescola.com 
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Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do(a) seu(sua) Professor(a) ou de um 

adulto. 

 

Construindo o seu próprio estetoscópio ... O estetoscópio, desenvolvido 

por René Laennec (1816), é um aparelho que amplifica os sons corporais e 

é muito utilizado por médicos e enfermeiros para ouvir os sons do 

coração, dos pulmões e dos intestinos. O que você acha de ouvir os 

batimentos cardíacos dos seus colegas com um estetoscópio construído por 

para, com a tesoura, cortar o fundo do balão de borracha e dividir a 

mangueira em dois pedaços: um com 20 cm e o outro com 80 cm. Depois, 

prenda, com a fita crepe, o fundo do balão de borracha na maior abertura 

do funil, de modo que ele fique bem esticado. Encaixe o funil numa das 

pontas do menor pedaço de mangueira e prenda-o também com a fita crepe. 

Faça um furo na metade do comprimento do maior pedaço de mangueira e 

encaixe nele a ponta livre do pedaço de mangueira que contém o funil. Use 

bastante fita crepe de modo a manter bem preso os dois pedaços de 

mangueira (veja a figura). Pronto! Você já tem o seu estetoscópio. O 

funil com o balão é para ser colocado sobre o peito, na altura do 

coração, e as pontas da mangueira são para serem colocadas nos ouvidos. 

Agora, que você já tem seu estetoscópio, ausculte o seu colega e, durante 

1 minuto, conte quantos são os batimentos cardíacos do coração dele. 

Depois, peça para ele medir os seus batimentos cardíacos. Anote todos os 

procedimentos no seu relatório e, junto com seu Professor(a) e seus 

colegas, compare os dados que cada um obteve em sua experiência. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15927 
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SANGUE – TECIDO LÍQUIDO DO CORPO HUMANO 

Você já aprendeu que o coração impulsiona o sangue no interior dos vasos. 

Dessa forma, ele circula por todo o corpo, distribuindo os nutrientes, o 

gás oxigênio e recolhendo os resíduos, como o gás carbônico e outros que 

deverão ser eliminados do organismo. 

 



Composição do sangue: 

 

Plasma 

Líquido amarelado, composto por água. Nele estão os nutrientes (glicose, 

gorduras, proteínas, sais minerais e vitaminas). 

 

Glóbulos vermelhos ou hemácias Plaquetas 

Fragmentos de células que atuam na coagulação do sangue. Células de 

defesa do organismo. Destroem bactérias, vírus e substâncias tóxicas que 

causam doenças. 

 

Glóbulos brancos ou leucócitos 

Transportam o oxigênio para as outras células do corpo e o gás carbônico 

para os pulmões. São ricos em uma proteína: a hemoglobina que lhe dá a 

cor vermelha. 

 

saude.hsw.uol.com.br 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Qual a importância do sangue para o corpo humano? 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

____ 

 

www.sabetudo.net 
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O SISTEMA ABO: NOSSA IDENTIDADE SANGUÍNEA 

Existem vários sistemas de classificação dos grupos sanguíneos. Os mais 

conhecidos são os sistemas ABO e o sistema Rh. Todos os sistemas se 

baseiam na presença ou na ausência de certas proteínas nas hemácias. 

Essas proteínas são chamadas de antígenos ou aglutinogênios. Nas hemácias 

humanas, existem o antígeno A e o antígeno B, responsáveis pelo sistema 

ABO, que estabelece os quatro principais tipos sanguíneos da nossa 

espécie, os tipos: A, B, AB e O. 

 

Além dos antígenos, presentes nas hemácias, existe, dissolvido no plasma 

sanguíneo, um outro grupo de substâncias que combate os antígenos 

estranhos ao nosso organismo: são os anticorpos ou aglutininas. Os 

anticorpos destroem as hemácias que contêm os antígenos estranhos, 

através de uma reação chamada de aglutinação. Por esse motivo, um mesmo 

tipo sanguíneo nunca apresenta anticorpos contra seus próprios antígenos. 

Grupo sanguíneo Aglutinogênios Aglutininas 

 

Adaptado de educacao.uol.com.br 
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A B AB O 

 

A B AeB nenhum 

 

anti-A anti-B nenhum anti A e B 

 

Se uma pessoa com sangue tipo A receber uma transfusão de sangue tipo B, 

os anticorpos Anti-B presentes em seu sangue irão combater os antígenos B 

das hemácias recebidas, provocando a aglutinação do sangue – o que é 

perigoso para o organismo. 
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Portadores do sangue tipo O são considerados doadores universais, pois 

não possuem antígenos. Os portadores do sangue tipo AB são considerados 

receptores universais. 

 

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 

 

As setas na imagem acima mostram as possíveis transfusões que podem 

ocorrer em indivíduos do sistema ABO. Escreva um pequeno texto, 

justificando a impossibilidade de doação de sangue de uma pessoa com tipo 

sanguíneo B para outra com tipo sanguíneo O. Analise o quadro acima e 

também as informações do quadro da página anterior. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Além do sistema ABO, existem outros antígenos que podem estar presentes 

na membrana das hemácias. Um deles é o fator Rh, ou proteína Rh, que 

recebe esse nome por ter sido primeiro descoberto no sangue do macaco 

Rhesus. As pessoas que possuem a proteína Rh em suas hemácias são 

chamadas de Rh positivos (Rh+) e, as que não possuem, de Rh negativo (Rh-

). 
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DOAÇÃO DE SANGUE – UM ATO QUE SALVA VIDAS 

Independentemente do tipo sanguíneo, sempre haverá alguém precisando de 

sangue. O sangue mantém nosso corpo vivo tal como o ar que respiramos. 

Por isso a doação de sangue é tão importante. 

www.sabetudo.net 

 



Há critérios determinados por Normas Técnicas do Ministério da Saúde que 

permitem ou que impedem uma doação de sangue, visando a proteger o doador 

e a dar segurança a quem vai receber o sangue. REQUISITOS BÁSICOS PARA 

(identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira 

(incompletos) – jovens com 16 e 17 anos podem doar sangue com autorização 

 de autorização pode ser 

jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a 

doação. 

www.saude.gov.br 
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O HEMORIO, órgão da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro, é um hemocentro certificado, pela sexta vez consecutiva, pela 

Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), como Instituição que 

oferece sangue de qualidade à população do estado do Rio de Janeiro. 

HEMORIO – 08002820708 (www.hemorio.rj.gov.br) 
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O SANGUE E A DEFESA DO NOSSO CORPO Como o nosso corpo identifica os 

invasores? 

Quando o organismo é atacado por algum microrganismo o número de 

leucócitos aumenta significativamente. Os leucócitos ou glóbulos brancos 

são células especializadas na defesa do organismo que combatem os vírus, 

as bactérias e outros agentes invasores que penetram em nosso corpo. Os 

leucócitos, embora presentes no sangue, podem também sair dos vasos 

sanguíneos e migrar para outros tecidos, onde sejam necessários. Os 

leucócitos representam o principal agente de defesa do nosso corpo. O 

conjunto de todos os leucócitos do nosso corpo constitui o nosso sistema 

de defesa ou sistema imunológico. No sangue, há vários tipos de 

leucócitos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos e os linfócitos. Os 

leucócitos atuam na defesa do organismo através do processo da fagocitose 

e pela produção de anticorpos. 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Na fagocitose, os leucócitos capturam, digerem e destroem os 

microrganismos invasores. A fagocitose é um ataque de emergência, 

fundamental para conter o inimigo até a chegada das demais células de 

defesa. 

 

www.ricardogauchobio.com.br 

 

Glossário: fagocitose - palavra de origem grega que significa digerir a 

célula; anticorpos – proteínas especiais que neutralizam a ação de 

toxinas ou de alguns microrganismos. 
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O SANGUE E A DEFESA DO NOSSO CORPO Como o nosso corpo identifica os 

invasores? 

Quando os leucócitos entram em contato com vírus ou bactérias (agentes 

invasores) ou com corpos estranhos (as toxinas), eles produzem anticorpos 

específicos contra esses invasores. O papel dos anticorpos é se ligar 

quimicamente aos corpos estranhos ao organismo, destruindo os invasores 

ou neutralizando as toxinas. O vírus da aids, o HIV, destrói os 

linfócitos, que são células responsáveis pela defesa do organismo, 

tornando o indivíduo vulnerável a outras infecções. Desse modo, toda a 

defesa do organismo fica desestruturada e permite que muitos 

microrganismos invadam o corpo e lhe causem doenças. 
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Vírus da AIDS 

 

Uma simples gripe, por exemplo, pode se transformar em uma pneumonia e 

causar a morte de uma pessoa portadora de aids. 

 

Você pode obter mais informações sobre a AIDS e o vírus HIV nos sites: 

www.aids.gov.br/aids www.suapesquisa.com/aids/ 

www.aids.gov.br/aids 

 

O pus que aparece em um local machucado é o líquido formado pelo conjunto 

de leucócitos (glóbulos brancos) e de microrganismos mortos. O inchaço 

nos pontos infectados é causado pelos líquidos que saem dos capilares 

para o local machucado. 
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Glossário: linfócito T – um tipo de leucócito que age na defesa imediata 

do organismo. 

 

www.ciencianews.com.br 

 

VACINAS E SOROS: O NOSSO CORPO PROTEGIDO 

As vacinas são uma forma preventiva de evitar doenças porque elas 

estimulam os nossos glóbulos brancos (leucócitos) a produzirem anticorpos 

contra agentes infecciosos (vírus, bactérias, protozoários) antes de eles 

invadirem, de fato, o nosso organismo. A vacinação tem salvo mais pessoas 

do que qualquer medicamento já inventado. Além disso, fez com que doenças 

graves, como a paralisia infantil, no Brasil, e a varíola, no mundo, 

fossem totalmente eliminadas. 

 

Lembre-se! É importante que todas as crianças sejam vacinadas! E você? Já 

se vacinou? Converse com o seu responsável sobre as vacinas que você 

tomou na sua infância. Consultem juntos a sua caderneta de vacinação. 

Depois, preencham o quadro abaixo, indicando cinco das vacinas que você 

tomou quando criança, quais as doenças que elas combatiam e qual a sua 

idade na época. Depois, compare seus dados com os de seus colegas e 

discutam sobre a importância de se estar vacinado. Seu Professor(a) vai 

auxiliá-lo como sempre. Vacina Doença Idade 

 

barreiras.ba.gov.br 



 

sintomasedicas.com 
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VACINAS E SOROS: O NOSSO CORPO PROTEGIDO 

 

Os soros são anticorpos prontos, produzidos em laboratório. Esses soros 

são usados em nossa defesa, depois que antígenos nocivos, como venenos ou 

toxinas (substâncias tóxicas), se instalam em nosso organismo após uma 

contaminação. Portanto, os soros são usados de forma curativa, no combate 

a intoxicações, às vezes causadas por animais peçonhentos, como cobras e 

escorpiões; no tratamento de doenças, como a difteria, o tétano, o 

botulismo, e a raiva; ou após o transplante de órgãos para evitar 

rejeição. A vacinação é também muito importante para os animais 

domésticos, como os cães e os gatos. Além de prevenir esses animais 

contra a ação de agentes infecciosos que podem levá-los à morte, evita 

que seus donos e familiares sejam contaminados por zoonoses, doenças 

transmitidas por animais para o ser humano. Dentre as zoonoses, a raiva é 

a mais comum. Por isso, devemos manter sempre nossos bichos de estimação 

com suas vacinas em dia. Lembre-se! A vacina contra a raiva é exigida por 

lei e oferecida gratuitamente. Todo animal precisa ser vacinado 

anualmente! 

AGORA, É COM VOCÊ 
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!!! 

 

1.Uma pessoa foi picada por um escorpião. Ao chegar ao hospital foi 

aplicado soro e não vacina. O procedimento foi correto? Explique esse 

fato baseado no que você já leu sobre vacinas e soros. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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http://www.mundoeducacao.com.br 

 

Além da vacinação, a utilização de soros, a soroterapia, é outra forma 

importante de imunização. 

 

www.prefeitura.sp.gov.br 

 

Agora, leia as frases abaixo e complete com a palavra que dá sentido a 

cada uma delas. 1) Estimulam o corpo na defesa contra os microrganismos: 

_________________ . 2) Substâncias produzidas pelos leucócitos contra 

substâncias estranhas ao corpo:____________________. 3) Processo em que 



os leucócitos capturam, digerem e destroem os microrganismos 

invasores:______________. 4) Conjunto de todos os leucócitos do nosso 

corpo que constitui o nosso sistema de defesa: _______________________. 

5) Substâncias usadas de forma curativa no combate a intoxicações, às 

vezes causadas por animais peçonhentos: _______________ . 

 

BCG – CAXUMBA – COQUELUCHE – DIFTERIA – FEBRE AMARELA - HEPATITE B – 

INFLUENZA – MENINGITE – PNEUMONIA – RUBÉOLA – SABIN – SARAMPO - TÉTANO 

 

2. Agora, separe, em seu caderno, as doenças das vacinas. 
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www.transplanterenal.com.br 

 

1. Encontre, no quadro ao lado, o nome de algumas doenças e de algumas 

vacinas. 
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Resolva o diagrama abaixo. Para ajudá-lo a relembrar os assuntos 

estudados até aqui, assista ao vídeo no seguinte endereço na internet: 

www.youtube.com/watch?v=6cyL_IavZIY 

 

1) A expansão do coração; oposto de sístole. 2) Nome das duas câmaras 

superiores presentes no coração. 3) Vaso sanguíneo que normalmente 

transporta sangue arterial. 4) Processo pelo qual o sangue é transportado 

às várias partes do corpo. 5) É responsável pelo bombeamento do sangue. 

6) Grande artéria que parte do coração levando sangue oxigenado. 
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7) Vaso sanguíneo de calibre menor que o de uma artéria ou de uma veia. 

8) Outro nome da grande circulação. 9) Vaso sanguíneo que geralmente 

transporta sangue venoso. 10) Conduto pelo qual circula o sangue. 11) A 

contração do coração; oposto de diástole. 12) Estrutura presente no 

coração que impede o refluxo de sangue. 13) Líquido vermelho que circula 

no coração e vasos sanguíneos. Transporta gases e nutrientes. 
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www.vidacomqualidade.com.br 

 

SISTEMA LINFÁTICO 

O sistema linfático se distribui por todos os órgãos do corpo, exceto 

pelo cérebro. A circulação do sistema linfático, como no sistema 

sanguíneo, ocorre dentro de uma rede de vasos (vasos linfáticos), e é 

exclusiva das células do sistema imune, os leucócitos, em especial os 

linfócitos, que fluem pelo corpo através da linfa. A linfa é o líquido 

circulante dos vasos linfáticos. Tem a aparência e a composição 

semelhantes às do plasma sanguíneo. Além de transportar os linfócitos, 

auxilia no transporte de nutrientes e de produtos residuais pelo corpo. O 

sistema linfático é formado pela linfa, pelos vasos linfáticos e órgãos 

linfoides, como os linfonodos (gânglios linfáticos), o baço, o timo, as 

amígdalas (tonsilas palatinas), o apêndice e a medula óssea. 
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www.sobiologia.com.br 

 

O sistema linfático, ao contrário do sistema cardiovascular, não possui 

um órgão equivalente ao coração e a linfa não é bombeada como o sangue. 

As contrações da nossa musculatura comprimem os vasos linfáticos e 

promovem a circulação da linfa por todo o corpo. Do mesmo modo que a 

circulação sanguínea, a circulação linfática também ocorre num único 

sentido. Os vasos linfáticos, como as veias, possuem válvulas que impedem 

o retorno da linfa em seu interior, fazendo com que seu fluxo seja sempre 

para frente. 
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ÓRGÃOS LINFOIDES 

 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

Com a ajuda de seu Professor(a), associe os órgãos linfóides, mostrados 

na coluna da esquerda, com as suas principais características, indicadas 

à direita. ( ) Órgão que contém muitos macrófagos que destroem micróbios 

e células velhas do sangue. Funciona como um filtro na ―limpeza‖ desses 

restos celulares do sangue. ( ) Órgão situado no peito, atrás do osso 

esterno, que se desenvolve no período pré-natal, mas involui desde o 

nascimento até a puberdade. Sua principal função é a produção dos 

linfócitos-T que fazem a imunidade celular do organismo. ( ) Órgãos 

linfoides em maior quantidade no nosso corpo. Filtram a linfa e eliminam 

os corpos estranhos presentes nela. Durante uma infecção, aumentam de 

tamanho e ficam dolorosos, formando as ínguas. ( ) Conjunto de órgãos 

localizado na entrada da garganta. Por essa razão, também é conhecido 

como tonsilas palatinas. Sua função é produzir linfócitos que atuam na 

proteção das regiões oral e respiratória. 

www.adam.com 

 

(1) Linfonodo (2) 

www.adam.com 
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(3) Timo 

 

www.guia.heu.nom.br 

 

Glossário: 
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(4) Baço 

 

macrófagos - células que fagocitam outras células. 

 

SISTEMA URINÁRIO 

O QUE ACONTECE COM AS SUBSTÂNCIAS NÃO APROVEITADAS, PRODUZIDAS PELO NOSSO 

CORPO? 



 

Volte ao sistema respiratório e relembre a HEMATOSE. Vimos que, na 

respiração celular, as células utilizam oxigênio e glicose para produzir 

energia. Além disso, produzem gás carbônico e água que são eliminados na 

respiração. Parte dessa água é reutilizada pelas células. Mas e o que 

sobra? O que acontece com essa água? O metabolismo das células produz uma 

série de resíduos que não são aproveitados nem eliminados pela 

respiração. Se o sangue passa por todo o corpo, para onde ele leva os 

resíduos produzidos pelas células? O sangue é um sistema de transporte. 

Quando o sangue passa pelos 

 

pulmões, ele deixa o _________________________ e recebe o 

________________________. Quando o sangue passa pelo sistema 

 

__________________ ele aproveita os nutrientes que foram transformados na 

digestão. No sistema cardiovascular, o _______________ 
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que circula pelos vasos é o principal 

 

meio de 

 

transporte, distribuindo várias substâncias pelo organismo e recolhendo 

outras que são produzidas. 

 

Glossário: resíduos – substâncias desnecessárias ao funcionamento do 

corpo. 

 

Mas o que acontece quando o sangue passa pelo sistema urinário? Vamos a 

próxima página! 
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ÓRGÃOS DO SISTEMA URINÁRIO 

SISTEMA URINÁRIO FEMININO 

 

Observe no esquema ao lado que os rins são dois órgãos existentes na 

parte de trás do abdômen, na altura da cintura. 

www.infogen.org.mx 

 

Eles têm a forma de feijão com 10 a 13cm de altura e com 5 a 7cm de 

largura. No adulto, pesa cerca de 120 a 180g. 
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Agora, com a ajuda de seu Professor, numere os órgãos do sistema urinário 

ao lado, de acordo com as funções citadas abaixo. 1) dois rins que 

filtram o sangue; 2) dois ureteres que encaminham a urina para a bexiga; 

3) uma bexiga que armazena a urina; 4) uma uretra que encaminha a urina 

para fora do corpo. 

www.aticaeducacional.com.br 

 

O sistema urinário é composto pelos seguintes órgãos: 
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COMO AS SUBSTÂNCIAS CHEGAM ATÉ A NOSSA URINA? 

O sangue é levado ao interior dos rins pela artéria renal e sofre um 

processo de filtração nos néfrons. Os néfrons são estruturas 

microscópicas que filtram a água, sais minerais, açúcares, aminoácidos e 

ureia. Os outros componentes do sangue, como proteínas e vitaminas, 

permanecem nos néfrons e retornam à circulação, através das veias renais. 

E se os rins parassem de funcionar, o que poderia acontecer? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

No fígado, a amônia é transformada em ureia, que é eliminada, 

principalmente, pelos rins. As fezes não são consideradas excreções do 

organismo, pois nelas existem substâncias que não foram digeridas, nem 

transportadas, nem assimiladas pelo organismo. O sistema urinário retira 

as substâncias tóxicas do organismo, como a ureia. Retira também outras 

substâncias que não são tóxicas, mas que, em excesso, prejudicam o 

funcionamento do organismo, como os sais minerais. Os resíduos do 

metabolismo celular são constantemente removidos da corrente sanguínea. 

Essa remoção, realizada pelos rins, é um processo bastante seletivo, 

pois, dependendo da substância, ela pode ser redirecionada ao sangue ou 

eliminada na urina. 
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Já vimos que as substâncias tóxicas do organismo passam para o sangue a 

fim de serem eliminadas. 
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Encontre as palavras destacadas no texto no caçaconhecimento abaixo. A 

glicose, as proteínas e o sangue são elementos que, quando em grandes 

quantidades, são considerados anormais na urina. É o que chamamos de 

glicosúria, proteinúria e hematúria, respectivamente. Já vimos que o bom 

funcionamento dos rins depende da presença de água no organismo. O corpo 

humano é constituído de, aproximadamente, 70% de água encontrada nas 

secreções, no plasma, na linfa e no líquido espinhal. Quando há uma perda 

rápida e intensa de água no corpo, gerando a desidratação, podem ocorrer 

consequências trágicas em várias partes do corpo. Isso mostra a 

importância da homeostase para manter um balanço dos líquidos corporais, 

equilibrando a ingestão e a liberação da água do corpo. Esse equilíbrio 

hídrico é mantido pelos rins. 

(Adaptado de: www.infoescola.com/fisiologia/homeostase) 

 

EQUILIBRIO HIDRICOAPGUAGLOCOSESANTE PLASMALINGELIQUIDOSCORPORAISHOESTA 

SEAMANHECORDASEDEISEDOVEDRASEMIO RINSLIBEASDECERTJUNDEKOLUAGUOMEDE 

HOMELINFAMEDAFECVJUSOAGUAMAEFSOT LIQUIDOESPINHALMEGOLSECALOLMOTUAR 

PROTEINASMOEDFGHOJEMOASTUSSANGUE EOQUEGLICOSEMEUADEGLICOSURIATAMBO 

EMMAPROTEINURIADESEOVAMDETODOSAM HEMATURIAMASDETRODESIDRATAÇÃOMAS 

VELICEDESTAMOSHOMEOSTASEFEZKINLOS AMDESPLASMEONHOMEGLICOPROTEIJAGU 
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Por essa razão é que os atletas são submetidos ao exame antidoping: para 

verificação de alguma substância estranha na urina que pode estar 

presente em complementos alimentares ou em alguns remédios. 
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Glossário: homeostase – processo pelo qual o corpo mantém os líquidos em 

equilíbrio. 

 

clipartsdahora.com.br 

 

Quando os rins filtram o sangue, os excretas são eliminados, assim como 

outras substâncias. Resíduos de remédios são filtrados mas não são 

reabsorvidos pelo organismo, sendo liberados na urina. Existem 

medicamentos que, quando eliminados, mudam a cor da urina! 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

VAMOS CONSTRUIR UM SISTEMA URINÁRIO? 

Confeccione seu sistema urinário de acordo com o modelo ao lado. Lembre-

se de colocar os nomes dos órgãos e a função de cada um. Mãos à obra! Seu 

modelo vai ficar muito bonito! Você vai precisar de • uma base de isopor. 

• massinha de modelar nas seguintes cores: - marrom para os rins; - azul 

para as veias e vermelho para as artérias; - rosa para a bexiga. • um 

tubo de plástico fino para os ureteres. • um canudo fino para representar 

a uretra. Como fazer? Use a massa de modelar de cor marrom para 

confeccionar os rins. De acordo com o modelo, utilize a massinha de 

modelar nas cores azul e vermelha para confeccionar as veias e as 

artérias, respectivamente. Utilize a massinha de modelar de cor rosa para 

a bexiga. A base de isopor deve servir como suporte para a construção do 

modelo. 

www.portalsaofrancisco.com.br 
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A SAÚDE E O SISTEMA EXCRETOR 

 

É o nome dado ao processo de inflamação ou infecção da bexiga, geralmente 

provocado por bactérias. Alguns dos sintomas da cistite são: aumento da 

frequência de micção, dor ou ardência ao urinar, febre e dores na região 

da bexiga. O tratamento é realizado através da administração de 

antibióticos, receitados de acordo com o tipo de bactéria. 

 

HEMODIÁLISE 

Devido ao mau funcionamento dos néfrons, o sangue não é filtrado de 

maneira apropriada e substâncias tóxicas começam a se acumular no 

organismo. Em casos muito graves é necessário realizar hemodiálise A 

hemodiálise é um procedimento de filtração do sangue. Através da 

hemodiálise são retiradas do sangue substâncias como a ureia, o sódio, o 

potássio e a água que, quando em excesso, trazem prejuízos ao organismo. 

www.transdoreso.org 
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CÁLCULOS RENAIS 

Durante a filtração e reabsorção de substâncias do sistema urinário, 

podem aparecer alguns pequenos cristais de sais minerais e outras 

substâncias. Esses são os cálculos renais que podem causar dores na 

região dos rins ou muita dor ao urinar. Dependendo do tamanho do cálculo, 

ele pode ser eliminado naturalmente com a urina, ou pode haver 

necessidade de uma cirurgia para retirá-lo. 

www.realizanews.com.br 
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http://www.criasaude.com.br/ 

 

CISTITE 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

2. Preencha a cruzadinha. 

 

1. Complete o texto abaixo, observando a imagem do sistema urinário. 

www.escolamania.com.br 

 

Caso não funcionem corretamente, as impurezas se acumulam e a pessoa fica 

intoxicada pela ureia, uma substância tóxica ao organismo. 

www.portalescolar.net 

 

Ligado aos rins estão os ___________ (2), que levam a urina até a 

____________ (3) e que a armazena até ser excretada através da 

___________ (4). 
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Os _________(1) são dois órgãos existentes na parte de trás do abdômen, 

que limpam o sangue das impurezas do corpo, funcionando como filtros. 
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www.ups.com.br 
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HAYDEE LIMA COSTA ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA LUCIANA MARIA DE JESUS 

BAPTISTA GOMES SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO FÁBIO DA SILVA 

MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO 

www.ballets.punt.nl 



 

EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E ACABAMENTO 

 

PERCEBENDO O MUNDO... 

Os órgãos dos sentidos são os responsáveis pelas diferentes sensações que 

experimentamos. Graças a eles podemos enxergar, ouvir, sentir o gosto e o 

cheiro das coisas, tocar e sentir objetos. Essas sensações se dão graças 

aos olhos (visão), orelhas (audição), língua (paladar), nariz (olfato) e 

pele (tato). 
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Pelos sentidos, podemos perceber se um ambiente está agradável ou não; se 

possui sons irritantes ou tranquilizantes; se há cheiro de perfume no ar. 

Além disso, podemos sentir o gosto dos alimentos, achá-los saborosos ou 

não; podemos sentir se está quente ou frio, se os lugares são bonitos ou 

feios. 

paralisiacerebral.webnode.com.br 

 

Nossa pele nos permite perceber a textura dos diferentes materiais, assim 

como a temperatura dos objetos e as sensações de dor. Podemos ainda 

sentir a suavidade do revestimento externo de um pêssego, o calor do 

corpo de uma criança que seguramos no colo e a maciez de sua pele quando 

a acariciamos. Sem essas informações, nossas sensações diminuiriam. 

Poderíamos, por exemplo, nos queimar ou nos machucar com frequência. Essa 

forma de percepção do mundo é conhecida como tato. 
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Vamos conhecer um pouco mais sobre o tato? 

 

Continua 

 

CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS... 

CALOR, FRIO, PRESSÃO, DOR... QUANTA SENSIBILIDADE À FLOR DA PELE! 

 

TATO A todo momento recebemos estímulos através da pele. Possuímos 

células especiais que registram as sensações que chegam até ela. O 

sentido do tato é mais apurado em certas regiões do corpo como, por 

exemplo, lábios e ponta dos dedos. As pessoas que não enxergam, 

geralmente têm o tato muito desenvolvido e através de leve pressão na 

ponta dos dedos, por exemplo, podem ler pelo método Braille. 

SENSOR DE FRIO DETECTA BAIXAS TEMPERATURAS 

 

SENSOR DE TOQUE DETECTA TOQUE LEVE 

 

SENSOR DE CALOR DETECTA ALTAS TEMPERATURAS 

 

SENSOR DE PRESSÃO DETECTA PRESSÃO INTENSA 

 

NERVO DE RAIZ DETECTA MOVIMENTOS DO PELO 

 

Observe que, algumas vezes, adivinhamos, pelo tato, qual é o objeto que 

está em nossas mãos, mesmo estando de olhos fechados. Conseguimos 



adivinhar qual é o objeto pelo seu formato, pelo seu tamanho ou pelas 

características próprias que já conhecemos e que estão registradas em 

nosso cérebro. Você é capaz de identificar os objetos sem vê-los? Vamos 

lá! Materiais – junte vários objetos diferentes: bola, lixa, frutas, 

lápis, canetas, fitas, pedaços de tecidos, relógios e um lenço para 

vendar os olhos, é claro! Procedimentos – coloque todos os objetos em uma 

caixa com tampa. Com os olhos vendados, um colega deverá adivinhar os 

objetos que estão na caixa, apenas tocando-os. Atenção! Não vale cheirar 

os objetos e também é possível senti-los com os pés. 
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FIBRAS NERVOSAS LEVAM IMPULSOS NERVOSOS AO CÉREBRO 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

TERMINAL LIVRE DETECTA DOR 
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Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

Principalmente, quando o fogo está presente no experimento. 

 

As sensações de quente e de frio podem ser conferidas neste experimento. 

Quente e frio. O que acontece? Na pele, existem formações chamadas de 

corpúsculos táteis. Eles recebem os estímulos de quente e de frio. 

Afinal, a pele que recobre o nosso corpo é que nos põe em contato com o 

meio ambiente, não é mesmo? Vamos perceber como esses corpúsculos táteis 

interferem em nossas sensações de calor e frio. PROCEDIMENTOS 1. Pegue 

quatro recipientes: um com água morna, dois com água à temperatura 

ambiente e um outro com água gelada. 2. Coloque uma das mãos na água 

morna e a outra mão na água gelada. 3. Retire as mãos dos recipientes e 

coloque, ao mesmo tempo, no recipiente da água à temperatura ambiente. O 

que aconteceu? Registre aqui a sua sensação. 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

http://www.deltateta.com.br/page/5/ 
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CONHECENDO A NOSSA PELE... 



Um dos maiores órgãos que nosso corpo possui é a pele, que está em 

contato direto com o ambiente. Ela corresponde a 16% do peso total do 

corpo. Vamos conhecer um pouco desse órgão que envolve o nosso corpo. - 

EPIDERME: é a camada que pode ser vista externamente. É formada por 

células mortas ou prestes a morrer, impregnadas de queratina, uma 

proteína impermeabilizante. As células epidérmicas podem se diferenciar, 

dando origem aos anexos da pele (unhas, pelos, glândulas sudoríparas e 

sebáceas). - DERME: fica logo abaixo da epiderme e contém a raiz dos 

pelos, as terminações nervosas e os vasos sanguíneos, além do colágeno, 

que dá elasticidade à pele. - HIPODERME: região da pele que nos protege 

contra os traumas e apresenta camadas de gordura, veias e músculos. 

Doenças da pele As micoses são doenças causadas por fungos e atingem a 

pele e as unhas dos pés e das mãos. A pediculose é causada pelo piolho, 

que parasita o ser humano. Quando deposita os ovos (lêndeas) na raiz dos 

cabelos, é preciso tratá-la com medicamentos apropriados. A escabiose 

(sarna) é causada por um ácaro que se alimenta da queratina existente nas 

células da epiderme, que descamam. É uma doença contagiosa, transmitida 

pelo contato direto interpessoal ou através do uso de roupas 

contaminadas. Os ácaros fazem parte da subclasse Acarina ou Acari, da 

qual também fazem parte os carrapatos. 

Para saber mais sobre doenças da pele, acesse os sites a seguir: 
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http://t0.gstatic.com/images 

 

http://www.dermatologia.net/novo/base/doencas/sarna.shtml 

http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?183 
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A PELE QUE NOS PROTEGE 

Uma das funções da pele é proteger o nosso corpo. Mas proteger contra o 

possuem a queratina, uma proteína que dá impermeabilidade à pele e forma 

uma barreira contra a invasão de bactérias e de outros microrganismos. Um 

corte na pele proporciona uma abertura para a entrada de agentes 

de várias maneiras: pela pele, através da respiração, pela urina, pelo 

suor e pelas fezes. A água eliminada pela pele é aquela que passou entre 

as células queratinizadas ou que foi eliminada pelos poros das glândulas 

glândulas sudoríparas, que contribuem para a manutenção da temperatura do 

corpo. As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção de suor. O 

suor contém, principalmente, água, além de outras substâncias como ureia, 

ultravioleta do sol Na camada mais profunda da epiderme, encontramos os 

melanócitos que são as células que fabricam a melanina, uma proteína que 

dá cor à pele. A melanina protege a pele contra os raios ultravioleta do 

sol. O fator de proteção solar-FPS ou simplesmente FS é o índice que 

determina o tempo que uma pessoa pode permanecer exposta ao sol sem ficar 

com a pele vermelha. 
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A melanina é um pigmento que dá a cor dos olhos, da pele e dos cabelos. 

Quanto mais melanina há na pele, mais escura ela é. As características 

genéticas do indivíduo e a exposição ao sol determinam a quantidade de 

melanina incorporada a cada indivíduo e, consequentemente, a cor da sua 

pele. À medida que vamos envelhecendo, a produção de melanina diminui e o 

cabelo vai ficando mais claro. 

 

7 

 

envolverde.com.br 

 

A PELE E A SOCIEDADE 

Algumas reflexões relativas à discriminação racial, identificada, 

principalmente, pela cor da pele, podem ser discutidas com seu Professor, 

com seus colegas e, quem sabe, em seu bairro, com seus vizinhos e amigos. 

Afinal, esse deve ser um assunto discutido por toda a sociedade! 

 

O conceito de raça é uma construção social que, muitas vezes, serve 

apenas de pretexto para favorecer o racismo e o preconceito. O racismo já 

serviu de pretexto para justificar a dominação e a exploração de um grupo 

pelo outro. No Brasil o racismo é considerado crime. É importante que, 

desde criança, as pessoas se acostumem a respeitar as diferenças 

individuais. Todos somos iguais, inclusive perante a Constituição, nossa 

lei maior. 

 

Você já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Acesse 

www.onu.org.br\a-onu-em-acao\a-onu-e-osdireitos-humanos 1. Pesquise os 

artigos I, III e IV da Declaração e, em seguida, discuta com os colegas e 

com o seu Professor. 2. Discuta, também, com eles, trechos da Lei 11.645, 

de 10\08\2008, que traz orientação sobre a obrigatoriedade da temática 

história e cultura afro-brasileira e indígena. Procure, na Sala de 

Leitura, a MALETA LIA que possui cerca de 100 livros de literatura 

indígena e africana. 

 

Organize um mural na sua escola ou na sua sala de aula (sempre com o 

auxílio do seu Professor), com fotos, reportagens e depoimentos 

referentes a esses assuntos. 
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Vamos completar as frases com as palavras encontradas no retângulo e 

rever o que já estudamos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) A A A A Os As A A O 

suor, além de água, contém é um dos maiores órgãos que nosso corpo 

possui. é a camada da pele formada por células mortas ou prestes a 

morrer. é a camada da pele que apresenta gordura, veias e músculos. 

(sarna) é uma doença da pele causada por um ácaro. são as células que 

fabricam melanina. contribuem para a manutenção da temperatura do corpo. 

protege a pele contra os raios ultravioleta do sol. protege a pele da 

perda de água, evitando que ela fique ressecada. , e 

 



. 
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ÁCIDO ÚRICO – CLORETO DE SÓDIO – EPIDERME – ESCABIOSE – GLÂNDULAS 

SUDORÍPARAS – HIPODERME – MELANINA – MELANÓCITOS – PELE – QUERATINA – 

UREIA 
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As tatuagens são feitas com gotas de tinta, injetadas na pele, e é um 

processo permanente. Sendo assim, a tinta é injetada na derme ou na 

epiderme? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

OUTROS SENTIDOS 

 

www.aprocura.com.br 

 

Observe a imagem. Alguns sentidos nos dão informações sobre o ambiente: o 

cheiro do bolo, a cor dos doces e dos enfeites, o gosto dos salgadinhos, 

a música que os jovens cantam. Rapidamente você identifica os sentidos 

que nos passam essas informações nessa cena: visão, audição, olfato, tato 

e paladar. Como conseguimos esta integração do corpo com o ambiente que 

nos cerca? 

 

Feche os olhos por alguns momentos e tente identificar os sons que você 

percebe a sua volta. Escreva-os abaixo e compare com os sons que os seus 

colegas perceberam. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS... 

Ao escutarmos uma música, as ondas sonoras entram pela orelha externa e 

chegam ao canal auditivo. A membrana do tímpano separa a orelha externa 

da orelha média e fica esticada, como se fosse a pele de um tambor, e 

vibra de acordo com o som que chega até ela. As vibrações do tímpano são 

transmitidas para três pequenos ossos, situados após o tímpano, na orelha 

média, e que são: martelo, bigorna e estribo e são os menores ossos do 

corpo humano. Esses ossos conduzem a vibração até a orelha interna, na 

qual se localiza a cóclea, que tem a forma de um caracol. Ligados à 

cóclea estão os nervos auditivos que levam os impulsos nervosos até o 

cérebro, onde são interpretados. Temos, então, a percepção dos sons. A 

orelha interna possui ainda os canais semicirculares e uma cavidade 



(também chamada de labirinto), que nos orientam, dando a sensação de 

equilíbrio. 

 

AUDIÇÃO 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

Ciências - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

11 

 

Ouvidos ou orelhas? O que comumente chamamos de ouvidos, os cientistas 

chamam de orelhas. O que chamamos de orelhas é o pavilhão auricular, que 

capta os sons do ambiente. Pessoas, com problemas de audição, podem se 

comunicar por meio da língua de sinais. No Brasil, a língua de sinais é 

chamada de Lingua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Conheça mais sobre 

LIBRAS, acessando www.youtube.com/watch?v=8VK7LeVy5p8 

 

CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS... 

 

OLFATO / PALADAR 

 

Logo acima das narinas, estão os nervos olfativos que enviam as 

informações sobre os cheiros para o cérebro. O centro do olfato e do 

paladar, no cérebro, combina a informação sensorial da língua e do nariz. 

Olfato (cheiro) e paladar (gosto) trabalham em cooperação. Observe a 

imagem ao lado. 

 

maitri.com.br 

 

Quando sentimos o cheiro de uma comida gostosa, ficamos com a boca cheia 

de saliva, isto é, ficamos com água na boca! Isso acontece porque, no 

nariz, encontramos as membranas olfativas que captam os cheiros que 

entram pelas narinas. 

 

O que conhecemos como sabor dos alimentos é causado pelo olfato, 

associado ao paladar: tapando o nariz e os olhos pode ser difícil 

distinguir, só pelo gosto, uma maçã de uma goiaba. Quando estamos 

resfriados, as partículas responsáveis pelo cheiro ficam prejudicadas e o 

resultado é que os alimentos perdem muito o sabor. 

 

Na língua, situam-se as papilas gustatórias e as papilas táteis. Elas 

percebem a temperatura e a textura do que é levado à boca, isto é, captam 

as sensações de frio, quente, duro, mole, entre outras. 
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CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS... 

Como vemos o mundo? É através da pupila que a luz entra nos olhos, e a 

retina é a região em que a imagem se forma. Dali sai o nervo óptico. A 

íris é a parte colorida do olho e, no meio, há uma abertura, que é a 

pupila. Quando existe pouca luz no ambiente, a pupila se dilata. A córnea 



é a parte transparente que cobre a íris e a pupila. O nervo óptico sai da 

retina e conduz, até o cérebro, os impulsos nervosos correspondentes às 

imagens. 

 

VISÃO 

 

jped.com.br 
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ÓPTICO, com a letra p, na primeira sílaba, se refere ao sentido da visão; 

ÓTICO, sem o p, refere-se ao sentido da audição. As pálpebras, quando são 

fechadas, mantêm a lubrificação necessária para o bom funcionamento do 

globo ocular, impedindo o ressecamento, a inflamação e o embaçamento da 

córnea. 

 

www.escoladepostura.com.br 
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A visão é o que nos faz enxergar as coisas. Para isso, é necessário ter 

os olhos saudáveis e que haja luz no ambiente. No escuro, ficamos 

impossibilitados de enxergar. Para manter a saúde dos olhos é importante 

ler em locais bem iluminados, não assistir à televisão em ambientes 

escuros, não olhar diretamente para o sol e não esfregar ou coçar os 

olhos. 

 

Na retina, existe o ponto cego. Como o próprio nome já sinaliza, no ponto 

cego não há formação de imagem. Vamos ver como isso acontece? Feche o 

olho direito e fixe o ponto da direita com o olho esquerdo a uma 

distância de cerca de 25 cm. Para encontrar a distância correta, 

aproxime, lentamente, os olhos da imagem. Coloque a folha de maneira que 

o círculo fique bem na linha do olho direito. Mantenha o olho direito 

sempre fixo no círculo e vá aproximando, lentamente, a folha do seu 

rosto, até encontrar o seu ponto cego. 

 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_01.asp#Ilusões de comparação 

 

Agora, descreva o que você observou. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 
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ENGANANDO NOSSO CÉREBRO... 

Na ilusão de óptica, a impressão do sentido da visão, isto é, do registro 

óptico, é inteiramente correta. Verifica-se a ilusão de óptica apenas no 

cérebro. São erros de transmissão que se verificam entre os olhos e o 



cérebro, assim como as falsas interpretações! Divirta-se com esses 

exemplos! O círculo é perfeito? _____________________________ 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________ 

sinfosofia.blogspot.com 

 

ILUSÕES DE ÓPTICA 
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fernandomelis.blogspot.com 

 

mundofisico.joinville.udesc.br 

 

O que você percebe nesta imagem? _______________________ 

_______________________ _______________________ 
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Que imagem você vê? ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

As duas linhas verticais têm o mesmo tamanho? 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 

sinfosofia.blogspot.com 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

1. Complete as cruzadinhas com os sentidos do corpo correspondentes à 

imagem. 

 

influx.com.br 

 

bp.blogspot.com/ 

 

2. Complete as frases: a) A ______________ é a região do olho por onde a 

luz penetra. b) A _______________ é a região transparente do olho que 

recobre a íris. c) A membrana da orelha que vibra com as ondas sonoras é 

o ______________________. d) A _______________ é o órgão responsável pelo 

tato. e) Devido à presença de ______________________ e 

______________________, podemos sentir, em nossa língua, as texturas de 

quente, frio, duro e mole. f) O ____________________ conduz os impulsos 

nervosos, captados pelos olhos, até o cérebro. 
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fichasdesenhos.com 
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SISTEMA NERVOSO 

UMA REDE NERVOSA 

Você já estudou vários sistemas que integram o nosso corpo: os sistemas 

digestório, respiratório, excretório e circulatório. Existe um sistema 

que coordena todos os outros sistemas e permite ao organismo responder e 

agir de acordo com os estímulos do ambiente: o sistema nervoso. Nosso 

organismo reage a cada estímulo externo como gritar, no futebol, quando o 

seu time faz um gol, e reage, também, aos estímulos internos, quando 

sentimos alegria, dor ou fome. 

www.escoladosfarmaceuticos.org.br 

 

www.mundodemaria.com 

 

Para compreendermos todas as emoções e todas as situações por que 

passamos no dia a dia, precisamos conhecer este sistema que forma toda a 

rede de comunicação de nosso corpo: o sistema nervoso, como já dissemos 

acima. 
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O sistema nervoso é formado por órgãos que integram e regulam o 

funcionamento do corpo. Ele recebe e organiza informações e participa da 

coordenação das funções de nosso corpo. Tudo isso graças às estruturas 

que vamos conhecer agora. Os órgãos que integram esse sistema têm alguma 

coisa em comum: os neurônios. Vamos conversar a respeito deles. A região 

entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, 

chama-se SINAPSE. As substâncias químicas que transmitem as mensagens de 

um neurônio a outro, pela sinapse, são chamadas de mensageiros químicos 

ou neurotransmissores. Os neurotransmissores fazem as informações 

circularem pelo cérebro. A serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor 

que melhora o humor, embala o sono e alivia a dor. Os neurônios são 

células especializadas que formam o sistema nervoso e que são capazes de 

receber informações, interpretá-las e transmitir mensagens a outros 

neurônios. Os neurônios se comunicam formando grandes redes: os circuitos 

nervosos. 
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logicasbiologicas.blogspot.com 

 

SISTEMA NERVOSO 

OS NEURÔNIOS 

 

Quando os neurônios recebem os estímulos enviados pelo meio ambiente, são 

chamados de neurônios sensoriais ou sensitivos. Quando transmitem 

impulsos nervosos de um neurônio para outro, são chamados de neurônios de 

associação. Quando levam o impulso nervoso do sistema nervoso central até 

os músculos ou às glândulas, são chamados de neurônios motores. 
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Observe as imagens acima. Um neurônio é uma célula nervosa que contém um 

corpo celular com um núcleo e possui dois prolongamentos: o axônio, que é 

ramificado na extremidade, e os dendritos, que se ramificam próximos ao 

corpo celular. Os neurônios transmitem as informações em forma de impulso 

nervoso. Os impulsos nervosos são descargas elétricas que atravessam o 

neurônio. 

 

cerebromente.org.br 

 

www.infoescola.com 
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OS NEURÔNIOS SE COMUNICAM 

Dendritos Corpo celular 

 

SISTEMA NERVOSO 

 

Axônio Bainha de Mielina 

psiquiatriageral.com.br 

 

filosofiaadistancia.com.br 

 

Neurônio com sinapse 

 

Sinapse 
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O cérebro, desde o nascimento, vai passando por uma reestruturação das 

sinapses. Quanto maior o número de sinapses, maior as possibilidades de 

processar as informações. A partir dos 14 anos ocorre uma seleção de 

informações e as sinapses em excesso são diminuídas (ver imagens acima). 

 

Desenhe, aqui, vários neurônios e suas sinapses. Escreva, também, o nome 

das partes que compõem os neurônios. 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Acesse www.cerebronosso.bio.br/ilustraes/neuronio 

www.cerebronosso.bio.br/guia-basico-de-neurociencia 

 

1. Complete as frases abaixo com as palavras adequadas. Neurônios são 

células especiais, constituintes do sistema nervoso e possuem extensões 

especializadas chamadas de ___________________ . Os 

_________________________ são responsáveis pela recepção de 

cliqueaquidicas.com 

 

informações e os ___________________________ pela sua transmissão. Os 

___________________ realizam a comunicação com outros neurônios, através 



das ___________________, quando liberam substâncias químicas específicas 

denominadas ________________________________. 

 

2. Organize as letras, encontre as palavras dos retângulos ao lado que 

estão relacionadas ao sistema nervoso e responda às perguntas a seguir: 

a) Como são chamados os neurônios que recebem os estímulos vindos do meio 

ambiente? _______________________________. b) Quais são as células que 

formam o sistema nervoso e que são especializadas em transmitir o impulso 

nervoso? ___________________________________. c) Quais os tipos de 

neurônios que levam o impulso do sistema nervoso central até os músculos 

ou às glândulas? _________________________________. d) O neurotransmissor 

responsável pelo alívio da dor é a _______________________. UERONOSIN 

SIOSNISERA NONAISREOT SORMOTE 

 

Ciências - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

20 

 

SISTEMA NERVOSO 

ENCÉFALO: formado pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. 

 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

vipi.com.br 

 

Cérebro Ponte Cerebelo Bulbo 

 

MEDULA ESPINHAL 

 

CRÂNIO 
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O SISTEMA NERVOSO CENTRAL é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal 

ou medula espinal. Esses órgãos ficam protegidos no interior do crânio e 

da coluna vertebral, respectivamente. Os ossos do crânio protegem o 

encéfalo e os ossos da coluna protegem a medula. O encéfalo é formado 

pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. A comunicação entre o bulbo e o 

cérebro é feita através da ponte e nela estão ligados os nervos 

cranianos. Peça ajuda ao seu Professor e pesquise sobre uma doença 

conhecida como meningite. Escreva um pequeno texto e coloque-o no mural 

de sua escola. Acesse os sites abaixo ou procure informações na Sala de 

Leitura para auxiliar a sua pesquisa. www.abcdasaude.com.br 

http://saude.abril.com.br http://drauziovarella.com.br 

 

21 

 

O encéfalo conta com a proteção de três membranas chamadas meninges. 

Entre elas, existe um líquido (liquor) que, além de alimentar o encéfalo, 

também o protege de choques mecânicos. As meninges funcionam como um 

amortecedor, diminuindo os impactos. 

 

neurociencia-educacao.pbworks.com 

 



SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO E SUAS FUNÇÕES 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL ENCÉFALO SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP) CÉREBRO 

Possui dois hemisférios. É responsável pelo controle dos músculos, pelo 

raciocínio, pela criatividade e pela aprendizagem. MEDULA FORMADO PELOS 

NERVOS, PELOS GÂNGLIOS E PELAS TERMINAÇÕES NERVOSAS. 

portalsaofrancisco.com.br 

 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

TRONCO ENCEFÁLICO formado pela PONTE e pelo BULBO. Esse conjunto de 

órgãos controla a respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos, a pressão 

arterial e regula o ciclo do sono. 

 

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO Formado pelos nervos, pelos gânglios e pelas 

terminações nervosas que se encarregam da condução das informações por 

todo o corpo. 

 

Encéfalo e medula (SNC) 

 

Nervos cranianos saem do encéfalo e se distribuem pelo corpo. Nervos 

raquidianos ligamse à medula, situada dentro da coluna vertebral. 

 

alunosonline.com.br 
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CEREBELO Responsável pela manutenção do equilíbrio, pelos movimentos e 

pela postura corporal. 
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SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 

Para dançar ou tocar um instrumento musical, precisamos ter vontade de 

fazê-lo. O sistema nervoso periférico voluntário é formado por nervos que 

transportam informações que determinam as ações voluntárias, ou seja, 

aquelas que temos vontade de realizar. Nossa vontade é responsável por 

essas ações. Já o sistema nervoso periférico autônomo comanda as ações 

involuntárias do organismo, como a atividade dos sistemas digestório, 

cardiovascular, respiratório, urinário e endócrino. Ou seja, o nosso 

organismo realiza ações que não dependem da nossa vontade. Esse sistema é 

formado pelo conjunto de nervos que atuam de maneira oposta: o simpático 

e o parassimpático. 
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SIMPÁTICO Quando você reage a situações estressantes, esse sistema 

prepara o corpo para lutar ou fugir. Por exemplo: quando você leva um 

susto, as batidas do coração aceleram e mais sangue é bombeado para levar 

nutrientes aos músculos, dando condições para você lutar ou fugir. 

 

PARASSIMPÁTICO É responsável por funções que fazem o corpo voltar ao 

normal, após uma situação de estresse. Por exemplo, após o susto, seus 

batimentos cardíacos, aos poucos, voltam ao normal. 

 



O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO coordena ações opostas. Os nervos simpáticos 

têm ação excitatória sobre os órgãos, colocando o organismo em estado de 

prontidão e alerta em situações de estresse. Os nervos do parassimpático 

estimulam, principalmente, atividades relaxantes e digestórias. Dessa 

forma, você pode compreender quando falamos que o SISTEMA NERVOSO 

autônomo atua no comando de nossas ações e reações. 
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eletivadedanca.blogspot.com 

 

Lembre-se! O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO não nos obedece! Daí o nome 

autônomo. 

SISTEMA SIMPÁTICO SISTEMA PARASSIMPÁTICO 

 

ÓRGÃO/FUNÇÃO 

 

ARTÉRIAS 

 

CONTRAEM 

 

DILATAM 

 

RITMO CARDÍACO 

 

AUMENTA 

 

DIMINUI 

 

PRESSÃO ARTERIAL 

 

AUMENTA 

 

DIMINUI 

 

MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS 

 

AUMENTAM 

 

DIMINUEM 

 

BRÔNQUIOS PUPILAS 

 

DILATAM DILATAM 

 

CONTRAEM CONTRAEM 

 

afh.bio.br 

 

SALIVA ATIVIDADES DO ESTÔMAGO E DO INTESTINO 

 

DIMINUI 

 

AUMENTA 



 

DIMINUEM 

 

DIMINUEM 

 

Para saber mais sobre o sistema nervoso, visite os sites abaixo: 

www.cerebronosso.bio.br http://www.suzanaherculanohouzel.com 

 

Imagine que você foi perseguido por um cachorro feroz. Seu SISTEMA 

NERVOSO SIMPÁTICO entra em ação. Consulte o quadro acima e descreva as 

reações do seu corpo em relação ao ritmo cardíaco e a sua respiração. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO – ATO REFLEXO 

1. O que acontece quando você coloca a mão numa panela quente? 

___________________________________ 2. O que acontece quando você 

escorrega e cai? ____________________________________ É isso mesmo! Seu 

organismo reage rápido e involuntariamente. Essa reação rápida e 

involuntária chama-se ATO REFLEXO. Os atos reflexos são realizados antes 

que o cérebro tome conhecimento deles. No ato reflexo, a própria medula 

envia a resposta, sem a interferência do cérebro. O caminho do impulso 

nervoso até a medula é chamado de ARCO REFLEXO. 

ATO REFLEXO 

vozdaserra.wordpress.com 

 

Algumas ações voluntárias se tornam automáticas e, depois de aprendidas, 

passamos a realizá-las sem pensar. Por exemplo, dirigir um automóvel ou 

andar de bicicleta. A essas ações chamamos de reflexo condicionado. 
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www.notapositiva.com 

 

Assista ao vídeo sobre o arco reflexo. Você vai gostar! Comente, depois, 

com o seu Professor e com os seus colegas. www.youtube.com/watch?v=9bbMJT 

wHdkI 

 

ARCO REFLEXO 

 

25 

 

3. Escreva, com suas palavras, como você entendeu o funcionamento do ato 

reflexo na imagem acima. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 



_________________________________________________________________________

_______________________ 

 

inf.ufsc.br 

 

REGIÕES DO CÉREBRO 

Como já vimos, os cinco sentidos são responsáveis pela nossa comunicação 

com o mundo: captar as sensações do meio externo e do próprio organismo e 

transmiti-las ao sistema nervoso. As informações que recebemos são 

filtradas por nossos órgãos dos sentidos, localizados na cabeça, que são: 

nariz, língua, olhos e ouvidos. Há ainda os estímulos recebidos pelo 

tato, na pele. Os estímulos são transformados em impulsos nervosos e 

levados ao cérebro 

 

CADA REGIÃO DO CÉREBRO COORDENA UM SENTIDO 

 

LOBO FRONTAL pensamento. 

 

responsável pela 

 

elaboração 

 

do 

 

LOBO PARIETAL - responsável pelo sentido do tato, da dor, do calor e pela 

gustação. LOBO TEMPORAL - responsável pelo sentido da audição. LOBO 

OCCIPITAL - responsável pelas informações visuais. CEREBELO - responsável 

pelo equilíbrio. Observe, na figura acima, as regiões do cérebro. 
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http://tathianatrocoli.files. 
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Preencha os quadros, completando o esquema do sistema nervoso. 

 

SISTEMA NERVOSO divide-se em 

 

divide-se em divide-se em formado por 
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formado por nervos simpático 

 

medula divide-se em 

 

tronco encefálico 
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caderninhodaturma.blogspot.com 

 

SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO... 



A coordenação das funções corporais não é realizada apenas pelas 

mensagens elétricas que chegam ao cérebro por meio de nossa rede nervosa. 

Existe, em nosso corpo, um conjunto de glândulas que também auxiliam na 

integração e na regulação dessas funções: o sistema endócrino. 

 

Todas as funções e atividades do nosso corpo são coordenadas e integradas 

pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino (hormonal). 

 

OBSERVE AS GLÂNDULAS DO SISTEMA ENDÓCRINO. 

 

Glândula Pineal Hipotálamo Glândula Pituitaria 

 

www.nossabio.blogspot.com.br 

 

Timo Suprarrenais Pâncreas Ovário 

 

A regulação do nosso metabolismo, pelo sistema endócrino, é feita a 

partir da secreção de substâncias químicas de glândulas chamadas de 

hormônios. Os hormônios são lançados no sangue, em direção aos órgãos-

alvo, sobre os quais atuam de forma específica. Por exemplo, o pâncreas 

produz o hormônio insulina, que atua nas células do corpo, facilitando a 

entrada de glicose nessas células. 

 

Testículos 

 

Glossário: órgão-alvo- órgão específico sobre o qual atua determinado 

hormônio. 

 

Ciências - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

O sistema nervoso fornece, ao sistema endócrino, as informações sobre as 

condições do ambiente externo para que ele regule, internamente, o nosso 

corpo, a fim de manter a homeostase (regulação do equilíbrio interno do 

corpo). 

 

Tireoide Paratireoide 
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SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO... 

Os hormônios são produzidos por glândulas especiais e lançados no sangue. 

Além de produzirem diversas transformações e reações no organismo, os 

hormônios também auxiliam na manutenção do equilíbrio interno do corpo, 

como, por exemplo, o controle da taxa de glicose. 

www.biomedfis.blogspot.com.br 

 

INTEGRAÇÃO SISTEMA NERVOSO - SISTEMA ENDÓCRINO 
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O sistema endócrino apresenta muitas glândulas produtoras de hormônios 

(glândulas endócrinas), como a tireoide e as suprarrenais, que lançam 

suas secreções no sangue. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

1. Vamos ver se as funções do sistema nervoso e do sistema endócrino 

foram, de verdade, compreendidas: a) No sistema nervoso, as mensagens são 

enviadas por meio de _________________________________. b) No sistema 

endócrino, as mensagens são enviadas por meio de _____________ lançados 

no sangue. c) O ___________________ é considerado uma glândula mista 

porque possui uma parte que produz uma secreção exócrina e um hormônio, a 

_________________________. 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE O SISTEMA NERVOSO E O SISTEMA ENDÓCRINO 
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O sistema endócrino é formado por glândulas e órgãos que, junto com o 

sistema nervoso, coordenam o funcionamento do organismo. Através dessa 

integração, o sistema nervoso conduz estímulos captados do meio externo, 

induzindo o sistema endócrino a reagir de acordo com a necessidade do 

corpo. Diferente dos impulsos nervosos, que têm ação rápida e momentânea, 

os hormônios têm efeito lento e duradouro. 

 

VAMOS CONHECER ALGUMAS GLÂNDULAS DO SISTEMA ENDÓCRINO? 
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OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO 

Hipófise - É a glândula mestra do nosso organismo. Regula a função da 

maioria das glândulas endócrinas. O seu funcionamento é controlado pelo 

hipotálamo. Está localizada na base do cérebro. 

www.biomedfis.blogspot.com.br www.imagick.org.br 

 

Hipotálamo - Localizado na base do cérebro, acima da hipófise. É 

constituído por células que produzem e liberam hormônios. O hipotálamo é 

o mediador entre os sistemas nervoso e endócrino. 
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www.afh.bio.br 

 

Tireoide - É uma glândula situada na região do pescoço, no início da 

traqueia. Produz os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que 

regulam o crescimento do indivíduo e todo o metabolismo de modo geral 

Suprarrenais - São duas glândulas localizadas, cada uma, sobre cada rim. 

Estas glândulas produzem a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina 

atua nas reações do corpo em situações de susto, fortes emoções, raiva, 

medo ou fuga. A noradrenalina atua na manutenção da pressão sanguínea. 

 

Glândula pineal Produz o hormônio melatonina. Esse hormônio exerce 

importante papel no controle das atividades sexuais e de reprodução, e na 

regulação do ciclo circadiano¹. 



 

www.histobacana.blogspot.com 

 

Pâncreas - Órgão comum ao sistema digestório e ao sistema endócrino. 

Secreta os hormônios insulina e glucagon, que regulam as taxas de glicose 

no sangue. 
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Glossário: ¹circadiano- do latim circa diem, significa ―por volta de um 

dia‖. O ciclo circadiano regula os ritmos que se repetem diariamente em 

nosso corpo, como o ciclo de sono e de vigília e a atividade digestiva. 

 

www.ebah.com.br 

 

OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO 

Gônadas ‒ são as glândulas produtoras dos hormônios sexuais masculinos 

(testículos) e femininos (ovários). Os testículos produzem a testosterona 

que desenvolve os caracteres sexuais secundários masculinos, a libido 

(instinto sexual) e estimula a produção de espermatozoides. Os ovários 

produzem a progesterona que prepara o organismo da mulher para a gravidez 

e o estrogênio, responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários femininos. 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

www.atlas.centralx.com.br 

 

!!! 

 

1. identifique o nome das glândulas indicadas pelos números; 2. escreva 

o(s) principal(is) hormônio(s) de cada glândula identificada; 3. descreva 

a função que esse(s) hormônio(s) exerce(m) no nosso organismo. 

www.atlas.centralx.com.br 
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Agora que você já aprendeu sobre o sistema endócrino, observe a imagem ao 

lado e, em seu caderno, 
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www.elo7.com.br 

 

OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO 

 

―Acorda, meu filho! Você dorme demais!‖ Qual o adolescente que nunca 

ouviu isso? A melatonina é um hormônio que tem, como uma de suas funções, 

a regulação do sono. Ela é produzida a partir do momento em que dormimos 

e, na presença da luz, a sua produção é inibida. A secreção de melatonina 

ocorre, portanto, principalmente à noite. Na adolescência, a melatonina 

passa a ser liberada por volta das 21 h, e não no início da noite, como 

ocorre com as crianças. Por isso, os adolescentes não dormem antes das 23 

h e, como nesta fase da vida, o tempo médio de sono é de 9 h, o sono 

noturno é compensado dormindo-se mais pela manhã. 



www.30ealguns.com.br 
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. 
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Para se viver bem, o nosso relógio biológico deve estar regulado com 

nossas atividades diárias. O sono é importante para o crescimento e para 

a defesa do nosso organismo. Em crianças, o hormônio do crescimento (GH) 

é produzido durante o sono e, quando dormimos, outras substâncias 

fundamentais para o fortalecimento do sistema imunológico são produzidas. 

 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Correr, dançar, nadar... O que essas atividades têm em comum? 

 

www.xmensajes.com 

 

Podemos expressar nossos sentimentos sem pronunciar uma só palavra, 

apenas através de simples movimentos: é a expressão corporal. A dança, o 

teatro e o esporte são algumas das diversas formas pelas quais 

manifestamos e expandimos nossas emoções, por meio do nosso corpo. 

 

Ciências - 8.º Ano 4.º BIMESTRE / 2013 

 

Nosso cérebro, além de coordenar nossos sentidos, metabolismo e emoções, 

também coordena a nossa interação com o ambiente. O movimento dos 

músculos é controlado pelo sistema nervoso. O sistema nervoso recebe as 

informações do corpo e do meio externo e reage de acordo com elas. O 

sistema muscular e o sistema esquelético formam o nosso sistema 

locomotor, que é o responsável por inúmeros movimentos que realizamos. 

Muitos desses movimentos acontecem de acordo com a nossa vontade. São 

movimentos voluntários: correr, por exemplo. Outros acontecem sem a nossa 

interferência. São movimentos involuntários, como os nossos batimentos 

cardíacos. 

 

www.ballets.punt.nl 

 

www.fups.com.br 
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SISTEMA LOCOMOTOR 

 

www.jappie.eu 

 

O sistema muscular, formado pelos músculos, é responsável pelos 

movimentos do corpo e interage com o sistema esquelético, formando o 

sistema locomotor, a fim de produzir os movimentos que realizamos. 

 



O início de qualquer movimento depende de impulsos nervosos, enviados 

para o tecido muscular, pelos neurônios, através das sinapses. 
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www.neteducacao.com.br 
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Os músculos estão conectados ao osso por meio de tendões que são formados 

por um tecido conjuntivo. Esse tecido possui muitas fibras musculares e, 

por isso, é muito elástico e resistente. 

 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Somente a nossa musculatura seria capaz de manter o nosso corpo em pé? 

Que estrutura possuímos que nos permite a postura 

ereta?__________________________________________________________________. 

Se os ossos são tão duros, como conseguimos dobrar os braços e as pernas? 

Nosso sistema esquelético é o conjunto de ossos e cartilagens que forma o 

esqueleto. É o esqueleto que dá sustentação ao corpo. Os ossos atuam como 

ponto de apoio para a ação dos músculos esqueléticos e, junto com eles, 

promovem os movimentos. 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

www.picasaweb.google.com 

 

www.promovesaude.com.br 

 

A caixa torácica protege órgãos vitais como o coração e os pulmões. 

Ca 

 

Ca Ca 

Ca - CÁLCIO 

 

Manter a postura correta ao se sentar, levantar objetos e dormir é 

fundamental para que a coluna vertebral se mantenha saudável. A escoliose 

é uma das alterações que podem ocorrer na coluna vertebral. Caracteriza-

se por um desvio da coluna para o lado direito ou esquerdo. 

ESCOLIOSE 

 

Osso 

Fonte de reserva de minerais como o fósforo e o cálcio, importantes para 

o metabolismo. 

saudeemcasa.zip.net 

 

A osteoporose é a perda progressiva de cálcio do osso, que fica menos 

denso, aumentando o risco de fraturas. 
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A cartilagem é formada por um tecido mais flexível que o osso, pois não é 

rico em sais de cálcio, como o tecido ósseo. É encontrada no nariz e nas 

articulações. 

 

Ca 



 

Ca 
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SISTEMA LOCOMOTOR 

Observe a figura à direita. Repare que o dobramento do corpo da 

contorcionista só ocorre nas regiões de encontro dos ossos. Essas 

conexões entre duas ou mais peças do esqueleto são chamadas de 

articulações. As articulações têm importante papel para o corpo humano 

porque, além de unir o esqueleto, promovem, em resposta às contrações 

musculares, o movimento do corpo. Embora nos pareça que as articulações 

estejam sempre ligadas ao movimento (articulações móveis), existem 

aquelas que não permitem nenhum movimento (articulações imóveis) e outras 

que promovem pequenos movimentos (articulações semimóveis). 
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Pesquise, no seu livro didático, exemplos de articulações existentes em 

nosso corpo e escreva-as nos espaços abaixo: móveis: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ imóveis: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ semimóveis: 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

37 

 

www.edu-sp.com 

 

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA 

DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES MARIA DE FÁTIMA CUNHA 

COORDENADORIA TÉCNICA HAYDÉE LIMA DA COSTA MÁRCIA DA LUZ BASTOS 

ORGANIZAÇÃO INÊS MARIA MAUAD ANDRADE CANALINI MÁRCIA DA LUZ BASTOS 

ELABORAÇÃO CARLA DA ROCHA FARIA INGRID LOUISE GAUDIERO RIBEIRO SERGIO 

FERREIRA BASTOS SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA REVISÃO DALVA MARIA MOREIRA 

PINTO FÁBIO DA SILVA MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR DESIGN GRÁFICO EDIOURO 

GRÁFICA E EDITORA LTDA. EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

 

quimica.seed.pr.gov.br 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

Como a sociedade utilizou a ciência para o desenvolvimento da tecnologia? 

A humanidade vem buscando respostas aos porquês desde a Pré-História. 

Começou fabricando artefatos, descobrindo o fogo e não parou mais: a 

roda, a agricultura, a cura de doenças... 



michilimarpucs.blogspot.com 

 

Hoje, conquistamos e dominamos muitos conhecimentos que podem favorecer, 

assim como prejudicar a vida em nosso planeta. 
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Com o tratamento de água e esgoto, com o recolhimento de lixo e com a 

maior oferta de alimento e de medicamentos, as pessoas passaram a viver 

melhor e por mais tempo. Entretanto, grande parte da população mundial 

não tem acesso a todos os benefícios proporcionados pelo desenvolvimento 

tecnológico. 

 

http://ts3.mm.bing.net 

 

Há muitos anos, o Brasil era um país predominantemente agrícola; as 

cidades eram bem menores. Não havia luz elétrica, rádio, televisão, 

cinema, computadores, ônibus, avião, satélites... Hoje, a vida dos 

brasileiros é muito diferente e, se pensarmos bem, não se passou tanto 

tempo assim. O desenvolvimento tecnológico contribuiu para a migração do 

campo para a cidade e para a industrialização. Com isso, o modo de viver 

e as necessidades das pessoas se modificaram. 
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almacarioca.com.br 

 

flammarion.wordpress.com 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

Vale ressaltar que o conhecimento proporcionado pela ciência nem sempre 

trouxe benefícios para a humanidade. Ele também foi empregado para fazer 

armas de guerra, cada vez mais sofisticadas, como os gases tóxicos e as 

bombas. A intensa exploração dos recursos naturais causou (e ainda causa) 

grande desequilíbrio na natureza, o que é prejudicial para o nosso 

planeta Terra. 

 

BOMBA ATÔMICA A bomba atômica é um símbolo da Era Contemporânea. Ela não 

foi criada pelos japoneses, mas foi no Japão que ela foi, pela primeira 

vez, utilizada contra pessoas durante a 2ª Guerra Mundial, em agosto de 

1945. Desde então, a bomba atômica tornou-se símbolo negativo do engenho 

humano e almejada por líderes políticos do mundo, sendo que o povo 

japonês detém até hoje a trágica recordação de ter sido a única nação a 

experimentar na carne os efeitos de um bombardeio atômico. 
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http://www.culturajaponesa.com.br/htm/bombaatomica.html Cristiane A. Sato 

 

http://ts3.mm.bing.net/ 

 

O que devemos fazer com o lixo eletrônico? 

http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4977288014857972&pid=15.1 

 

Reúna seus colegas de turma e confeccione cartazes sobre o consumo 

exagerado de produtos eletrônicos e sua substituição rápida 



(computadores, telefones celulares). Acrescente à discussão a quantidade 

de lixo produzida por estes produtos. SITES SUGERIDOS 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a08.pdf 

http://www.terrabrasil.org.br/noticias/materias/pnt_pr oblemasamb.htm 

http://veja.abril.com.br/230909/lixo-domesticoreduzir-diminuir-impacto-

ambiente-p-132.shtml http://mundoverde.com.br/blog/2010/08/20/vocesabe-o-

que-e-lixo-eletronico/ 

 

acervosegundaguerra.blogspot.com 

 

HIROSHIMA 
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TECNOLOGIA: FABULOSOS INVENTOS E SEUS INVENTORES 

As invenções aconteceram à medida que a humanidade foi evoluindo. Nos 

primeiros tempos, o homem realizava invenções que o ajudavam a 

sobreviver. Ele inventava o que atendia às suas necessidades básicas, 

como, por exemplo, ferramentas para caçar. 

reflexoesdehistoria.wordpress.com 

 

Sabemos que todos nós vivemos inventando coisas e situações a todo o 

momento... Mas existiram pessoas muito iluminadas e que souberam 

aproveitar as ideias e as oportunidades de seu tempo, deixando marcas até 

hoje lembradas... e também modificadas!!! CONHEÇA ALGUNS FABULOSOS 

INVENTOS E SEUS INVENTORES James Watt desenvolveu a MÁQUINA A VAPOR 

(1765). Samuel Morse criou e registrou a patente do TELÉGRAFO (1837). 
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Alexander Graham Bell inventou o TELEFONE (1876). Thomas Alva Edison e 

Joseph Swan inventaram a LÂMPADA ELÉTRICA (1879). O alemão Karl Benz 

desenvolveu o PRIMEIRO VEÍCULO COM MOTOR A GASOLINA (1885). Os irmãos 

Lumière criaram o CINEMATÓGRAFO, que antecedeu o cinema (1895). Invenção 

do RÁDIO pelo italiano Guglielmo Marconi (1901). O brasileiro Santos 

Dumont realizou o primeiro voo com o 14 BIS (1906). 
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Hoje, as NOVAS TECNOLOGIAS provocam grandes transformações nas sociedades 

e nos estilos de vida. É só pensarmos nos computadores e nos celulares. 

 

A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NO NOSSO DIA A DIA Enquanto a ciência procura 

compreender o mundo, a tecnologia representa o conjunto de processos, 

técnicas e instrumentos que podem e devem facilitar e prolongar a vida no 

planeta. 

 

o-meu-pequeno-cantinho.blogspot.com 

 

tstsergiobigi.blogspot.com 

 

Acima, temos as figuras de uma radiografia e de uma tomografia 

computadorizada, utilizadas nos exames de saúde. Que outros instrumentos 

tecnológicos você conhece e até mesmo utiliza e que nos auxilia em nosso 

dia a dia? Pode ser em qualquer campo da atividade humana, como 



comunicação, transporte, educação etc. Escreva-os aqui. 

_________________________________________________________________________

________ 

Glossário: tecnologia – produto da ciência e da engenharia que envolve um 

conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam à resolução de 

problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas 

áreas de pesquisa. 
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EXAME FÍSICO 

 

astro.if.ufrgs.br 

 

RADIOGRAFIA 

 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
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A nanotecnologia está na rua Você não consegue ver, mas produtos 

microscópicos estão se espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua 

volta (Leandro Narloch) Haverá um dia em que os carros serão econômicos, 

terão uma pintura que nunca fica arranhada e vidros que se limpam 

sozinhos e mudam de cor de acordo com o ambiente. Você poderá curar um 

câncer de pele com um simples esparadrapo e andar com roupas que não 

mancham. Tudo isso acontecerá um dia... Será??? Bem, algumas dessas 

tecnologias já existem e muitas delas já estão à venda nas lojas! Sim, 

são alguns dos primeiros produtos de uma das mais promissoras das 

ciências: a nanotecnologia – ciência que lida com objetos em escala 

nanométrica (1 nanômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro). É o 

trabalho de cientistas que estão construindo coisas de baixo para cima, 

manipulando átomo por átomo até criar substâncias com características 

quase mágicas. Eles descobrem que quantias desprezíveis de argila 

aumentam em 1 000 vezes a resistência de plásticos. ―Um palmtop 

(computador pessoal pequeno o suficiente para ser segurado numa das mãos 

e operado com a outra) tem muito mais memória que o primeiro computador 

do mundo, que ocupava um prédio inteiro. Mesmo assim, cada um dos seus 

transistores precisa de um número absurdo de átomos apenas para dizer 0 

ou 1‖, afirma o químico Henrique Toma, da USP. 

 

Ciências - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

Graças à nanotecnologia será possível produzir medicamentos mais 

eficazes, criar materiais mais resistentes, oferecer computadores com 

maior capacidade de armazenamento e até alcançar importantes benefícios 

socioambientais. Por isso, a nanotecnologia é considerada a tecnologia-

chave do século XXI! 

 

Texto adaptado de SUPERINTERESSANTE (super.abril.com.br) 
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EXISTE, OCUPA UM LUGAR E TEM MASSA? ENTÃO, É MATÉRIA! 



Se olharmos ao nosso redor, é possível observar várias coisas em que 

podemos tocar: uma caneta, uma borracha, um livro etc. Se olharmos pela 

janela, podemos ver o céu, o sol, as nuvens... Todas as coisas que 

observamos, que comparamos e cuja quantidade podemos medir, apresentam 

características comuns: ocupam lugar no espaço e têm massa, isto é, podem 

ser medidas. Tudo que tem existência física ou real é matéria. Tudo o que 

existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. A 

matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa. Tudo que ocupa lugar no 

espaço e tem massa é MATÉRIA. 

 

http://www.soq.com.br 

 

http://www.soq.com.br 

 

http://www.soq.com.br 

 

MATÉRIA SÓLIDA 

 

MATÉRIA LÍQUIDA 

 

MATÉRIA GASOSA Ciências - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

pontociencia.org.br 

 

Continuando a falar de matéria... • Pegue um recipiente transparente (de 

vidro ou garrafa pet cortada ao meio). • Coloque água até a metade do 

recipiente. • Meça o nível da água com uma caneta para retroprojetor. • 

Coloque uma pedra dentro do recipiente com água. a) O que aconteceu com o 

nível da água no recipiente com a pedra? 

____________________________________________________________________ 

 

b) Por que houve variação no nível da água? 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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AMASSOU? FENÔMENO FÍSICO. QUEIMOU? FENÔMENO QUÍMICO! 

http://images03.olx.pt 

 

Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. 

 

Podemos entender fenômeno com sendo qualquer mudança que ocorre nos 

corpos, causada por agentes químicos ou físicos. Pode ser, também, 

qualquer mudança que aconteça no universo. Logo, a chuva, a digestão, a 

explosão de uma estrela são exemplos de fenômenos. Mas como podemos 

reconhecer se um fenômeno é químico ou físico? Como provar? 

Experimentando, observando e analisando. Vamos tentar? Observe as figuras 

abaixo: 

http://www.daredacao.com http://4.bp.blogspot.com 
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Agora, responda: 1. Depois de amassar e jogar o papel no lixo, você 

descobriu que amassou o papel errado. Você pode consertar o seu erro? 



Explique o porquê. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 2. Depois de queimar o papel, você lembrou que 

ainda iria usá-lo. Você pode consertar seu erro? Explique o porquê. 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 3. Qual a diferença entre queimar papel e amassar 

papel? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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AMASSOU? FENÔMENO FÍSICO. QUEIMOU? FENÔMENO QUÍMICO! 

Vamos analisar: se eu amassar o papel, estou demonstrando um fenômeno 

físico ou químico? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ Mas, se queimar o papel, qual é o tipo de fenômeno 

observado desta vez? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Se eu queimo um pedaço de papel, estou alterando a estrutura do papel. 

Ele está se transformando em cinza, vapor d’agua e CO2 (que não é 

papel!). Este é um fenômeno químico. 
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Mas, se eu amasso o papel, estarei alterando o papel , porém não estou 

transformando-o em nada. Continua sendo papel ,amassado, mas papel! Este 

é um fenômeno físico. 

 

1. Leia, atentamente, os fatos apresentados a seguir e os classifique em 

fenômenos físicos ou químicos. a) Um pedaço de isopor flutuando na água. 

_______________________________ b) A queima de um papel. 

_______________________________ c) Um sal se dissolvendo quando colocado 

em um copo com água quente. _____________________________ d) A digestão 

de um alimento.____________________________ 
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MÁRMORE: REAÇÃO QUÍMICA NA NATUREZA 

Para quem achava que reações químicas só ocorriam em laboratório, uma 

surpresa: a natureza pode agir e provocar as mais diferentes reações, 

como misturar substâncias e colaborar para transformações químicas de 

compostos naturais. O mármore é um exemplo deste acontecimento. Também 

conhecido como rocha metamórfica, é proveniente da modificação química do 

calcário e do meio onde se encontra. O processo é conhecido como 

metamorfismo, consiste em uma resposta das rochas e minerais à pressão e 

ao calor. O mármore é formado a partir da transformação físico-química 

sofrida pelo calcário a altas temperaturas e alta pressão. A prova disso 

é que as maiores jazidas de mármore se encontram em regiões de atividade 

vulcânica e que possuem a rocha matriz calcária. Essa origem explica a 

definição de rocha metamórfica dada ao mármore. A temperatura em que se 

encontra o calcário é definida como grau metamórfico e, juntamente com a 

composição química do mineral, molda a rocha dando origem a variadas 

cores (rósea, branca, esverdeada, preta) e diferentes texturas. Essas 

características fazem do mármore um material rentável na indústria de 

rochas ornamentais. Aplicações do mármore: utilizado em decorações, na 

confecção de objetos ornamentais e de esculturas. Em construções civis, é 

aplicado em objetos para uso domiciliar, como pisos, mesas e bancadas 

para cozinha. 

(Texto adaptado. Líria Alves Equipe Brasil Escola) 

http://www.alpesmarmoraria.com.br/marmores_3.jpg 
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Adaptado de http://www.brasilescola.com/quimica/marmore-reacao-quimica-

na-natureza.htm 

 

http://milgran.com.br/extracao/blocos.jpg 
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http://milgran.com.br/extracao/blocos.jpg 

 

MATÉRIA E ENERGIA 

Tudo em que você puder pensar, é matéria! Desde as páginas que você está 

lendo, até a cadeira na qual você está sentado, tudo é feito de matéria. 

Mas a matéria não é apenas uma coisa em que você pode tocar, inclui 

também o ar que se respira. Tudo é feito de matéria. Portanto, definimos 

MATÉRIA como tudo aquilo que possui massa e que, por sua vez, ocupa lugar 

no espaço. Com um pedaço de madeira, um marceneiro constrói uma mesa. Com 

uma barra de ouro, um ouvires confecciona uma pulseira. O pedaço de 

madeira e a barra de ouro são exemplos de corpos. A mesa e a pulseira são 

exemplos de objetos. 
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http://www.profpc.com.br/Uni2_fig2.jpg 

 

CORPO É qualquer porção limitada de matéria. OBJETO É um corpo trabalhado 

e que apresenta algum tipo de utilidade. 
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MATÉRIA E ENERGIA 

A ENERGIA é que faz as coisas acontecerem: um raio em dia de tempestade 

ou o simples ato de amarrar os cordões do sapato. Os animais usam energia 

para andar e correr; as plantas usam para crescer. Os ventos, as ondas do 

mar e as marés também são energia. Mas, nada disso aconteceria se não 

houvesse forças trabalhando. Sempre que a energia é utilizada, há forças 

envolvidas. A força é sempre necessária para fazer algo se mover. 

 

http://www.profpc.com.br/windsurf.jpg 

http://www.revistashape.com.br/images/stories/dieta/10dicasm_2.jpg 

 

ENERGIA é tudo aquilo que pode modificar a estrutura da matéria: provocar 

ou anular movimentos, iluminar, aquecer e resfriar, provocando, 

inclusive, sensações. Praticar windsurf 
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Nosso organismo funciona de maneira semelhante ao motor de um automóvel, 

obtendo energia pela combustão. A diferença principal está no combustível 

usado. Com a ajuda de seu Professor, organize um painel comparativo entre 

os principais combustíveis utilizados pelos veículos automotivos e pelo 

nosso corpo para obter energia. 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 
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PROPRIEDADES GERAIS: TODO MUNDO TEM 

Toda matéria apresenta propriedades. Essas propriedades identificam a 

matéria. Compare com seu livro didático pois essas propriedades podem 

variar, visto que são inúmeras!!! Vamos ver algumas? Você seria capaz de 

numerar as figuras conforme as definições das propriedades gerais da 

matéria? Vamos tentar? (4) Inércia A matéria conserva seu estado de 

repouso ou de movimento, a menos que uma força atue sobre ela. (5) 

Elasticidade Os corpos possuem a propriedade de voltar à forma e ao 

volume originais, cessada a causa que os modificou. 

 

(1) Massa É a medida da quantidade de matéria. É medida através de 

balança. 
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(2) Compressibilidade Os corpos possuem a propriedade de poder diminuir 

de tamanho, sob a ação de forças externas. 

 

(3) Volume ou extensão Todos os corpos ocupam lugar no espaço. 



 

(6) Impenetrabilidade Dois corpos não ocupam, ao mesmo tempo, um mesmo 

lugar no espaço. 
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA! Observe a figura. Que 

materiais você imagina que devem ser utilizados para construir um estádio 

como esse? A tecnologia da construção se aproveita dessas propriedades 

para construir belíssimos monumentos!!! 

 

http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/locacoes/img/gd/engen 

hao__pedro_kirilos_1282583601.jpg 
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Pode-se perceber que a utilização de um determinado material na produção 

de objetos depende do estado físico do material e de suas propriedades 

específicas. As propriedades específicas da matéria são utilizadas para 

identificar e diferenciar os diversos materiais. 

 

Estádio Olímpico João Havelange Engenhão 

 

Vamos pensar que, em vez de usar os materiais que você citou acima, o 

estádio fosse construído com borracha, vidro e alumínio. O que 

aconteceria com o estádio? Você saberia dizer? 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

http://images03.olx.pt/ui/7/55/23/1285438149_123875223_1-Fotos-de--

Explicacoes-Fisico-Quimica-a-Precos-Apelativos-1285438149.jpg 

 

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA! Uma propriedade importante 

dos materiais é a DUREZA. Ela é determinada pela resistência que um 

material oferece ao ser riscado por outro. Você saberia dizer por que 

para cortar vidro precisamos de uma faca com ponteira de diamante ? 

_________________________________________________ Que propriedade 

específica da matéria é observada no caso acima? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

http://www.if.usp.br 

 

O diamante é o mineral de maior dureza, formado em altas temperaturas e 

pressões. Além da dureza, seu brilho extraordinário e suas 

características de pedra preciosa tornam o diamante muito valioso. Os 



inventos tecnológicos se aproveitam de sua dureza. O diamante é usado 

como ferramenta de perfuração para cortar, tornear e furar outros 

materiais. 

 

Outras propriedades específicas Bons condutores de calor: são os 

materiais que passam calor - alumínio, ouro, prata, ferro, papel etc. 

Ex.: panela de ferro e colher de alumínio. Maus condutores de calor: são 

os isolantes térmicos - amianto, madeira, água, borracha etc. Por que os 

cabos das panelas de METAL normalmente não são feitos de metal? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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kemptecnologia.blogspot.com 
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA! 

Observando as densidades 

DENSIDADE ÁGUA = 1,0 g/cm³ ÓLEO = 0,9 g/cm³ ÓLEO DE COZINHA = 0,93 g/cm³ 

MOEDA = 7,72 g/cm³ 

 

Falando sobre densidade... A DENSIDADE, uma propriedade física da 

matéria, é a relação entre a massa (m) de uma substância e o volume (v) 

que essa massa ocupa em um determinado espaço. A DENSIDADE pode ser 

obtida dividindo-se a massa pelo volume: d=m v A massa é dada em gramas 

(g) e o volume em centímetros cúbicos (cm³). Desse modo, a unidade de 

densidade é g/cm3. 

 

Material necessário • dois copos com água • uma pedra de gelo • óleo de 

cozinha • uma moeda Procedimento Coloque água e uma pedra de gelo em um 

copo. Em outro copo, coloque um pouco de água, a mesma quantidade de óleo 

de cozinha e uma moeda. 1. O que aconteceu no primeiro copo? Explique. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 2. O que aconteceu no 

segundo copo? Explique. 
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Procurar na Educopédia: Ciências, 9º Ano, Aula 3, atividades de 17 a 19 e 

atividades de 22 a 32. www.educopedia.com.br 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



 

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Vamos observar e experimentar as propriedades da matéria? Você usará, 

para isso, os órgãos dos sentidos, não é mesmo? Ao pegar um pouco de sal 

de cozinha nas mãos, sinto que ele é formado de pequenos grãos. Coloco um 

pouco de sal na língua e percebo um gosto que defino como salgado. Sob um 

facho de luz, o sal emite um pequeno brilho. É o que vejo. Nas 

propriedades organolépticas ocorrem interações da matéria com os 

sentidos: Cor: a matéria pode ser colorida ou incolor. Esta propriedade é 

percebida pela visão. Brilho: a capacidade de uma substância de refletir 

luz é a que determina o seu brilho. Percebemos o brilho pela visão. 

Sabor: uma substância pode ser insípida (sem sabor) ou sápida (com 

sabor). Esta propriedade é percebida pelo paladar. Odor: a matéria pode 

ser inodora (sem cheiro) ou odorífera (com cheiro). Esta propriedade é 

percebida pelo olfato. Forma: a matéria pode possuir vários formatos. 

Esta propriedade pode ser percebida através do tato. 

 

http://images03.olx.pt/ui/7/55/23/1285438149_123875223_1-Fotos-de--

Explicacoes-Fisico-Quimica-a-Precos-Apelativos-1285438149.jpg 

 

anacadengue.com/2011/06/sal.jpg 

 

3.bp.blogspot.com/-/sal_da_terra.jpg 

 

Que sentidos percebem as propriedades do sal? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ Que 

propriedades do sal você pode perceber no relato do nosso amigo 

cientista? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA! 

Existem propriedades que são características de algumas matérias. Vamos, 

então, conhecer mais algumas propriedades específicas da matéria? ALGUMAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS: São os valores encontrados, experimentalmente, para 

o comportamento de cada tipo de matéria, quando submetidas a determinadas 

condições. Essas condições não alteram a constituição da matéria, por 

mais diversas que sejam. Ponto de ebulição: temperatura em que a matéria 

passa do estado líquido para o estado gasoso (ou de vapor). Ex. água = 

100° C; ferro = 3.000°C. Ponto de fusão: temperatura em que a matéria 

passa do estado sólido para o estado líquido. Ex. água = 0° C; etanol = -

114,1 °C. Densidade: quanto mais matéria, em um mesmo volume, mais denso 

é o corpo. Ex.: 1 kg de chumbo (11,3 g/cm³) é mais denso que 1 kg de 

ferro (7,9 g/cm³), pois um quilograma de chumbo ocupa um espaço menor que 

um quilograma de ferro. Calor específico: quantidade de calor necessária 

para aumentar em 1° C, um grama de uma substância. Unidade de medida: 

cal/(g.°C). Ex.: Água= 1 cal/(g. °C). Dureza: é determinada pela 

resistência que a superfície do material oferece ao ser riscado por outro 

material. O diamante é o material que apresenta maior grau de dureza na 

natureza (por isso, não é possível riscá-lo). 



 

educador.brasilescola.com 
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centralquimica.blogspot.com 

 

portalsaofrancisco.com.br 

 

PROPRIEDADES QUÍMICAS São responsáveis pelos tipos de transformação que 

cada matéria é capaz de sofrer. Relacionam-se à maneira de reagir de cada 

substância. Ex.: oxidação do ferro, combustão do etanol. 

 

www.educopedia.com.br 
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Procurar, na Educopédia, outras propriedades: Ciências, 9º Ano, aula 3, 

atividade 7. 

 

SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO: ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 

O líquido que forma os lagos, rios e mares; o vapor que sobe do solo, dos 

rios ou dos oceanos aquecidos pelo sol; o gelo que cobre as altas 

montanhas são constituídos de uma mesma substância, só que em três 

aspectos completamente diferentes. É a água que se apresenta em função 

das forças de coesão das partículas que a formam, em três formas 

diferentes: sólido, líquido e gasoso. 

http://educar.sc.usp.br 

www.monografias.com/trabajos12/quimi/Image752.gif 

 

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 

 

Partículas organizadas muito próximas e sem espaço entre elas. 

 

Partículas com pouca organização e com pouco espaço entre elas. 

 

Partículas com grande desorganização e muito espaço entre elas. 

 

Fase da matéria é a forma física na qual os corpos se apresentam. Cada 

fase possui características próprias: - no estado sólido, a forma e o 

volume são constantes; - no estado líquido, a forma é variável e o volume 

é constante; - no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. 

 

Já sabemos quais são os estados físicos da matéria. Você saberia dizer o 

que acontece com o bloco de gelo quando ganha calor? E a água no estado 

líquido quando ganha calor? 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 
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A MATÉRIA SE TRANSFORMA: ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS 

As mudanças de estado físico da matéria dependem, principalmente, de duas 

grandezas físicas: TEMPERATURA e PRESSÃO. Como provar? Aquecendo a água, 

o calor faz aumentar a sua temperatura. Quando a temperatura chega a 

100ºC, a água muda de estado físico: passa para o estado gasoso. Ao 

fazermos um picolé, misturamos água, açúcar, suco de fruta e levamos ao 

congelador. Depois de 3 a 4 horas, no congelador, como estarão os 

picolés? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ Mas, enquanto 

você chupa um picolé em um dia quente de verão, ele começa logo a 

derreter e a pingar. Por que isso acontece? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ Zezé colocou a 

água para ferver em uma panela. Observe a figura. Que alteração a chama 

do fogão causa na temperatura da água antes da fervura. E durante a 

fervura? ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

http://www.tomieoshiro.blogger.com.br 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/quimica/ 
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Vaporização: é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A 

vaporização pode ocorrer de três maneiras: Evaporação - lenta e na 

temperatura ambiente. Ex.: roupa secando no varal. Calefação brusca. Ex.: 

pingar gotas de água em uma chapa bem quente. Ebulição rápida com 

formação de bolhas. Ex.: ferver água para cozinhar. 

 

Quer saber mais sobre a transformação da matéria e sua alteração de 

estados físicos? Acesse o link e assista ao vídeo da Educopédia: É tempo 

de química, mudanças de estado físico. Aula 8 – atividade 1. 
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http://www.youtube.com/watch?v=4lWrerKcekg&feature=youtu.be 

 

Relação da temperatura e da pressão na mudança de estado físico. Se você 

mora no litoral, a água vai ferver a 100⁰ C – e esse é o ponto em que ela 
vai transmitir o máximo de calor ao alimento que está cozinhando. Não 

adianta aumentar a chama do fogão, pois a temperatura na panela não vai 

se alterar. A variação de pressão atmosférica, porém, modifica o ponto de 

ebulição. Quanto maior a altitude, mais baixa a pressão atmosférica. Mais 

baixo também o ponto de fervura. Em São Paulo, a água ferve a 97º C. Essa 

diferença ocorre porque, para que suas moléculas se libertem na forma de 

vapor, elas precisam ter energia suficiente para vencer a maior ou menor 

pressão exercida pelo ar. 

Adaptado de http://super.abril.com.br/alimentacao/assim-assado-

443898.shtml 



 

Como funciona a panela de pressão que utilizamos em nossas casas? Dentro 

da panela de pressão, a água atinge temperaturas mais altas que o normal. 

Em condições normais, a água vira vapor a 100⁰ C. Mesmo dentro da panela 
de pressão, parte dela entra em ebulição ao atingir essa temperatura. 

Mas, sem ter por onde escapar, o vapor acaba exercendo uma pressão extra 

sobre o que não evaporou. Com isso, as moléculas da superfície ficam 

espremidas e têm mais dificuldade para se transformar em gás. A água 

consegue atingir, então, temperaturas de 105⁰ C e até 110⁰C sem entrar em 
ebulição. Como o calor é maior, a comida fica pronta mais depressa. Os 

hospitais empregam imensas panelas de pressão – chamadas autoclave – para 

esterilizar roupas e material cirúrgico, matando as bactérias e os vírus 

que resistem às temperaturas inferiores a 100⁰C. 
Adaptado de http://super.abril.com.br/cotidiano/agua-fica-mais-quente-

causa-pressao-480261.shtml 

 

http://www.chaim.com.br/home/img/NOTICIAS/Modelo_panela_dicas.jpg 
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A MATÉRIA SE TRANSFORMA: ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS 

Mostrar que, a uma certa temperatura, os materiais mudam de estado. 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte08.htm 

 

Material 

 

Item lamparina com vela caixa de palitos de fósforo colher de sopa 

 

utilização 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

para aquecer e retirar parafina para acender a vela para colocar a 

parafina para retirar da vela a parafina a ser derretida 

 

Montagem 

 

estilete 
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• Retire com o estilete cerca de três milímetros cúbicos de parafina do 

lado da vela da lamparina. • Coloque na colher a parafina que foi 

retirada. • Acenda a vela e a fixe em algum lugar. • Segure a colher logo 

acima da chama da vela. • Espere a parafina derreter. • Retire a colher 

de cima da chama e espere a parafina esfriar até voltar a virar vela. • 

Volte a segurar a colher logo acima da chama da vela. • Espere até que a 

parafina se decomponha, passando para gás. 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 



Você saberia dizer quais são as mudanças de estado físico que a parafina 

sofre durante todo o experimento? Como ocorrem essas mudanças? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Aprofunde seus conhecimentos. Visite o site 

www.fc.unesp.br/experimentosdefisica 

 

A MATÉRIA SE TRANSFORMA: ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS 

Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e ebulição é a 

passagem do estado líquido para o estado gasoso. 

 

Vamos relembrar? 

 

1. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição a mesma pressão, das 

substâncias a seguir: a) Que substâncias se encontram no estado líquido a 

50° C?___________________________________________ b) Que substâncias se 

encontram no estado sólido a 100° C? 

_________________________________________ 2. Os estados físicos da 

matéria caracterizam-se pelo grau de organização de suas moléculas. Com 

base neste conhecimento, complete as frases abaixo, utilizando uma das 

palavras entre parênteses, de modo a obter afirmações verdadeiras. a) A 

agitação das partículas é (maior/menor) _________ nos líquidos do que nos 

gases. b) Num gás, as partículas movem-se com (grande/pequena) 

____________ liberdade. c) Nos líquidos, a liberdade de movimento é 

(maior/menor) _________ do que nos gases. d) Nos sólidos ,a organização 

das partículas é (grande/pequena) ________________. 3. O período de seca 

é caracterizado pela ausência de chuvas. Por isso, também é conhecido 

como estiagem. Em algumas regiões do Brasil, este período é bastante 

significativo, pois afeta a saúde dos moradores. Dentre as principais 

queixas está a dificuldade de respirar. Uma solução caseira para amenizar 

o problema seria espalhar, pelos cômodos da casa, recipientes abertos, 

contendo água. O que acontece com essa água? Por que o método se torna 

eficaz? 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

kids.sapo.pt 
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ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS. DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS 

A NOSSA VOLTA? 

Olhe ao seu redor. Plantas, pedras, gente, computadores: de que tudo é 

feito? Como é possível existir tanta diferença e tantos diferentes? E em 

outras partes do universo, a matéria se compõe do mesmo jeito? 

 

Ciências - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 

25 

 

Já sabemos que tudo é feito de matéria. Porém, o que compõe a matéria? 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

ÁTOMO – ONDE TUDO COMEÇOU? GRÉCIA 

Podemos dizer que o conceito de átomo nasceu na Grécia há 

aproximadamente, 2.500 anos. Os seus atributos foram objeto de 

especulação de muitos filósofos e cientistas que não pouparam esforços 

para descrevê-los. 

Os átomos são pequenas unidades que formam tudo o que existe no Universo. 

Há cerca de 2,5 mil anos, o filósofo grego Demócrito disse que, se 

pegássemos todas as coisas e fôssemos partindo em pedaços, cada vez 

menores, chegaríamos a uma partícula indivisível. Ele chamou essa unidade 

minúscula de átomo (a = não e tomo = divisível). Outro grego afirmava que 

os átomos, embora não possam ser divididos em partes menores por nenhum 

meio físico, são dotados de estrutura. O conceito de átomo, como se 

conhece na química moderna, levou dois milênios para ser formulado! Hoje 

sabemos que há diferentes tipos de átomos, átomos esses que formam as 

moléculas que, por sua vez, formam a matéria. 

 

http://aula2-estruturadoatomo2-091213213107-phpapp02/95/slide-3-

728.jpg?1332119912 

 

Os ALQUIMISTAS são um tipo de cientista do passado. Não conheciam os 

átomos e tentaram transformar alguns metais comuns em ouro. Pesquise 

sobre a ligação entre a alquimia e a química. Depois, discuta com seus 

colegas sobre as possiblidades de sucesso ou de fracasso dos alquimistas. 

Visite os sites 

http://www.infoescola.com/quimica/alquimia/ 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/alquimia/alquimia.php 
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DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS A NOSSA VOLTA? Toda matéria é formada por 

átomos. No início se pensava que o átomo era indivisível... Daí, muitas 

vezes, ele ser representado como uma ―bolinha‖... Hoje, já sabemos muitas 

coisas novas sobre o átomo. O átomo é dividido em partículas menores, com 

características e cargas diferentes: as mais importantes são as três 

indicadas abaixo!!! Mas, representar uma ideia tão pequena e tão cheia de 

detalhes... não é fácil!!! 
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Olhando o modelo de átomo, você saberia dizer que estruturas compõem o 

núcleo? E que estruturas giram em volta do núcleo? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

http://educar.sc.usp.br 

 

ESTRUTURA DO ÁTOMO Os átomos são formados por três partículas 

fundamentais: PRÓTONS – possuem carga elétrica positiva e massa igual a 

1. NÊUTRONS – não possuem carga elétrica e têm massa igual a 1. Essas 

duas partículas formam o núcleo atômico. ELÉTRONS – possuem carga 

elétrica negativa e massa quase desprezível. Ficam girando ao redor do 

núcleo, formando a eletrosfera. Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o 

número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. 
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DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS A NOSSA VOLTA? 

 

MODELOS ATÔMICOS 

Pesquisar sobre cada um dos modelos atômicos e suas respectivas teorias, 

que evoluíram durante o tempo e que permitiram a concepção do modelo 

atômico atual. Para este trabalho, utilize a Educopédia, os livros da 

Sala de Leitura e os sites recomendados abaixo. Você pode também acessar 

o Caderno Pedagógico de Ciências do 9.º Ano - 1.º bimestre / 2010. 

 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/modelos-atomicos/modelos-

atomicos-1.php http://www.aulas-quimica 

 

mundoeducacao.com.br 

 

Saiba mais sobre a estrutura e o comportamento dos átomos no site da 

Educopédia, acessando o link abaixo e assistindo ao vídeo – O que é o 

átomo. http://www.educopedia.com.br/educopedia/aula/show/9/cie/1125/2475 

 

Ciências - 9.º Ano 1.º BIMESTRE / 2013 

 



Sites recomendados: 

 

28 

 

QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, CARBONO, HIDRÔGENIO... 

Os elementos químicos são estruturas fundamentais que, combinadas ou 

misturadas, formam toda a matéria que se conhece. Você quer entender 

melhor? Vamos observar a molécula de água. 

 

elemento químico - hidrogênio 

 

elemento químico - oxigênio 

wiseupkids.com 

 

A molécula de água é formada por dois átomos do elemento químico 

HIDROGÊNIO e um átomo do elemento químico OXIGÊNIO. 
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Todos os elementos químicos são compostos de átomos: no caso da molécula 

da água, dois átomos de Hidrogênio e um de Oxigênio. Todos os átomos de 

um mesmo elemento químico são iguais: os dois átomos de Hidrogênio que 

compõem a água. Os átomos de elementos químicos diferentes são diferente: 

a diferença entre os átomos de Hidrogênio e os de Oxigênio. 

 

Agora, é com você! Escreva quantos átomos e elementos químicos 

encontramos em cada MODELO ao lado. 

pt.wikipedia.org 
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________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS. QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, 

CARBONO, HIDRÔGENIO... 

Na natureza e também desenvolvidos em laboratório, foram descritos 114 

átomos diferentes que constituem os elementos químicos. Cada elemento 

químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico. O 

nome tem origem nas línguas latina ou grega e o símbolo é a primeira 

letra ou a primeira e uma outra letra do nome. Alguns símbolos são 

escritos com letras que não estão nos nomes. Isso acontece quando os 

símbolos são tirados dos nomes dos elementos em latim. Ex.: prata 

(argentum) /ouro (aurum)/ chumbo (plumbum). Para que os elementos 

químicos sejam conhecidos no mundo todo existe uma linguagem universal de 

representação. Assim, o símbolo do oxigênio, por exemplo, é O na China, 

na Itália ou em qualquer outro país. 

 

Qual é o seu nome? Oxigênio, cloro, prata, carbono, ferro... Qual é o seu 

símbolo? O , Cl, Ag, C, Fe... 

 



No quadro de letras a seguir, estão os nomes de quinze elementos. 

Descubra os nomes dos elementos químicos apresentados na tabela ao lado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ferro Cobre Oxigênio Fósforo Carbono 

Prata Cobalto Alumínio Cloro Crômio Chumbo Hidrogênio Zinco Níquel Ouro 

Telecurso2000.com.br 
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QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, CARBONO, HIDRÔGENIO... 

O número atômico (Z) é como a identificação do elemento químico, ou seja, 

cada elemento possui o seu, que é diferente de todos os outros. Dessa 

forma, os átomos com o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo 

elemento químico. O número atômico (Z) do Flúor é 9. Isto quer dizer que 

ele tem 9 prótons no seu núcleo. O número de massa (A) é a soma do número 

de prótons com o número de nêutrons contidos no núcleo do átomo. O número 

de massa do Flúor é 19, pois o Flúor possui 9 prótons e 10 nêutrons 

contidos no seu núcleo. 

 

A=p+n 

 

Observe como representamos o átomo de carbono com seu número de massa (A) 

e o seu número atômico (Z). Agora, veja alguns elementos químicos, seus 

símbolos e números atômicos. Elemento químico Hidrogênio Hélio Lítio 

Berílio Boro Carbono Nitrogênio Oxigênio Neônio Alumínio Ferro Símbolo H 

He Li Be B C N O Ne Al Fe Número atômico (Z) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 26 

Tenho que entregar todas essas cartas para os elementos químicos 

endereçados. Você poderia me ajudar, escrevendo o nome dos elementos? 

 

ou 
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ELEMENTO QUÍMICO: DO DIAMANTE AO ESPAÇO SIDERAL 

A teoria da Grande Explosão é a mais aceita entre os cientistas para a 

explicação da origem do Universo e de tudo o que conhecemos até agora. 

Tudo que existe na Terra existe no Universo. Portanto, todos os elementos 

químicos, que estão presentes no Universo, também estão presentes ao 

nosso redor. Mesmo as galáxias mais distantes são feitas por estes mesmos 

elementos químicos. Observando as figuras, que tipos de elementos 

químicos você acha que fazem parte delas? 

 

pt.dreamstime.com 

 

mesquita.odo.br 

 

tramontina.com.br 



 

APLICAÇÕES DE ELEMENTOS QUÍMICOS NO COTIDIANO 

Alumínio (Al) - metal usado para a fabricação de latas de bebida, panelas 

e utensílios domésticos. Prata (Ag) - usado em espelhos, para se obter a 

reflexão total de uma imagem, joias e talheres . Níquel (Ni) - usado para 

a fabricação de moedas. Ferro (Fe) - combinado com carbono, enxofre, 

silício, fósforo, níquel, cromo e alumínio para obtenção de aço. Flúor 

(F) - usado para proteger os dentes; está presente na água potável e em 

pastas de dentes. Cálcio (Ca) - compõe minerais do solo e é de grande 

importância para a saúde dos nossos ossos. Carbono (C) - elemento básico 

para os seres vivos. Forma o diamante e o grafite, e é um dos principais 

elementos químicos presentes na composição do petróleo. Sódio (Na) - é 

usado para tornar a água potável. Ao lado do cloro, forma o sal de 

cozinha 
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ÁTOMOS REUNIDOS FORMAM MOLÉCULAS 

As partículas, formadas por grupos de átomos, são chamadas de moléculas. 

As moléculas podem ter dois, três, quatro e até milhares de átomos. 

 

Moléculas são arranjos de átomos que se unem formando substâncias. Na 

linguagem dos químicos, elas são representadas por fórmulas. Ex.: fórmula 

da água - H2O ou fórmula do gás carbônico - CO2. 

 

Na fórmula química, os índices representam o número de átomos que 

participam da formação da molécula. 
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Você saberia citar outros exemplos de moléculas e suas fórmulas? 

______________________________________________________ 
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Na fórmula da água, encontramos 2 átomos de H (hidrogênio) e 1 átomo de O 

(oxigênio). Quando temos somente um átomo na fórmula, este não é 

indicado. 

 

ÁTOMOS REUNIDOS FORMAM MOLÉCULAS 

Agora, vamos concluir o que aprendemos sobre moléculas! 

 

Telecurso2000.com.br 

 

1 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

 

2 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

 

3 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

 

4 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

 

5 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 



 

6 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

 

7 Átomos: ____ Elementos: ____ Moléculas: ____ Substâncias:____ 

divulgarciencia.com 
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Veja se realmente você entendeu tudo! Escreva quantos átomos, elementos 

químicos, moléculas e substâncias encontramos nas representações 

moleculares a seguir. 
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SUBSTÂNCIAS SIMPLES - ÁTOMOS IGUAIS SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS - ÁTOMOS 

DIFERENTES 

Você saberia dizer a diferença entre uma substância simples e uma 

substância composta? Quando uma molécula é constituída por um só tipo de 

átomo, temos uma substância simples. Quando ela é formada por mais de um 

tipo de átomo, temos uma substância composta. 

 

A substância oxigênio, O2 é considerada substância simples, pois em 

condições 

clipart 

 

ambiente é um gás constituído somente por átomos do elemento oxigênio. 

 

A água é uma substância composta, pois é formada por dois átomos de 

hidrogênio e um átomo de oxigênio. 

cienciasnaturaiscvg2010.blogspot.com 
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Agora, é com você! Que grupos de moléculas, a seguir, são classificado 

como substâncias simples? 
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http://hilariomoura.files.wordpress.com/2010/02/aula_01_abril09_06.jpg 

 

ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS. 

1. Os alquimistas, um tipo de cientista do passado, não conheciam os 

átomos e tentaram transformar alguns metais comuns em ouro. Discuta com 

seus colegas sobre a possiblidade de sucesso ou fracasso dos alquimistas. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 2. Complete: a) Os prótons são partículas que 

possuem massa relativa igual a: ___________ b) O átomo apresenta duas 

regiões distintas. Quais são elas? ____________ e _____________. c) Qual 

a região do átomo que apresenta maior massa?___________ d) Carga elétrica 

negativa pertence aos ____________ e carga elétrica positiva pertence aos 

______________. e) Um elemento apresenta Z=11. Isso significa que 

_________________________________________________. f) Um átomo isolado 



com Z=10 e A =22, apresenta nº de prótons = ________ e nº de nêutrons = 

________. g) Um átomo com 15 prótons e 17 nêutrons possui Z = ___________ 

A = ____________ 3. Complete, corretamente, as lacunas do parágrafo a 

seguir, com as palavras MASSA – SÍMBOLO – PRÓTONS. ―Um elemento químico é 

representado pelo seu __________, é identificado pelo número de _________ 

e pode apresentar número diferente de _____________.‖ 4. De acordo com o 

quadro abaixo, podemos dizer que há: a) átomos: ____ b) elementos: ____ 

c) moléculas: ____ d) substâncias simples: _____ e) substâncias 

compostas: _____ 
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ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS E SUBSTÂNCIAS. 

5. Escreva o símbolo de um elemento químico que compõe cada substância ou 

objeto do quadro ao lado. 

ÁGUA ANEL DE OURO PANELA DE FERRO DIAMANTE 

 

6. "Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas 

nos trechos de maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta". Ao 

ouvir esta informação de um técnico do meio ambiente, um estudante, que 

passava pela margem do rio, ficou confuso e fez a seguinte reflexão: 

"Estou vendo a água no rio e sei que a água contém, em suas moléculas, 

oxigênio. Então, como pode ter acabado o oxigênio do rio? 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/peixe-56.jpg 

 

a) Escreva as substâncias mencionadas no texto e as fórmulas moleculares 

delas. 

_________________________________________________________________________

__ b) Classifique as substâncias em simples e compostas. 

_________________________________________________________________________

__ c) Qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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7. Observe os esquemas e responda o que é pedido: 

www.agracadaquimica.com.br 

 

O átomo representado na figura ao lado tem ____ prótons, ____ nêutrons e 

____ elétrons: Então, seu número atômico (Z), que é o mesmo que seu 

número de ____________, será _______. O número de massa (A) é 

_____________ porque é a soma de seu número de _______________ e 

_______________ . 8. Observando as figuras, que tipos de elementos 

químicos você acha que fazem parte delas? 

SANGUE 

revistapilates.com.br ama-a-agua.com 

 

ÁGUA 

blog.beruby.com 

 

CELULAR 
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ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS E SUBSTÂNCIAS. 

Monte, com seus colegas, o JOGO DA MEMÓRIA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS. Tire 

cópias dos modelos abaixo ou faça suas próprias cartas. 

MEC/SESu-DEPEM 

 

Aprenda neste livro online ―Onde está a Química‖. Mika, Lili, Caíque e 

Dudu são quatro adolescentes de 14 anos. Eles estudam juntos, 

compartilham suas descobertas, suas paixões, seus compromissos. Ao 

acompanhar a história desses personagens, você vai entrar no maravilhoso 

mundo da Química. Quer saber mais? Acesse : 

http://quimica2011.org.br/images/stories/Onde_esta_a_Quimica_BR.pdf 
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades Os 

elementos químicos estão agrupados em quatro conjuntos com propriedades 

próprias. AMETAIS Maus condutores de eletricidade; coloração opaca e no 

estado sólido se fragmentam. HIDROGÊNIO Por possuir características 

próprias, não se enquadra em nenhum outro grupo. 

 

METAIS Bons condutores de corrente elétrica e de calor ; brilho metálico 

característico. 

 

GASES NOBRES São chamados de nobres porque são quimicamente inertes 

(participam de poucas reações). 

 

Vamos agrupar os elementos químicos conforme suas propriedades. Leia 

algumas características colocadas acima. 

 

Aplicações dos GASES NOBRES. 

O hélio é um gás muito leve, e, por isso, é utilizado para encher balões 

e dirigíveis. O tom roxo-alaranjado da luz, emitida pelos tubos de 

neônio, é usado para a fabricação de indicadores publicitários. O ARGÔNIO 

é empregado como gás de enchimento de lâmpadas incandescentes. O 

CRIPTÔNIO e o XENÔNIO têm, como uso principal, os flashes fotográficos. O 

RADÔNIO é usado em radioterapia e está contido em cápsulas para aplicação 

nos pacientes. http://www.usp.br/quimica 
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Elementos que são bons condutores de calor e de eletricidade. Elementos 

que formam gases à temperatura ambiente. Elementos que não se misturam na 

natureza. Elementos que formam sólidos à temperatura ambiente. Elementos 

opacos que, no estado sólido, se fragmentam facilmente. Analisando os 

elementos, você saberia reuni-los em 3 grupos? Elemento, que, por ser 

mais leve que o ar, foi utilizado, no passado, para encher dirigíveis? 
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ELEMENTO QUÍMICO - "A FÓRMULA DO CORPO HUMANO― 

Dos 92 elementos químicos que existem na natureza ,mais de 20 fazem parte 

do corpo humano. Temos 95% da massa do nosso corpo formado por 4 

elementos: oxigênio (60%), carbono, hidrogênio e nitrogênio. Estes átomos 

formam as importantes biomoléculas dos corpos de todos os seres vivos 

(proteínas, açúcares, gorduras e ácidos nucleicos...) 

Texto adaptado Revista Superinteressante. 

lealchemyst.blogspot.com 

 

Outros elementos (5%), embora em quantidade bem menores, são também 

importantes para o funcionamento do corpo humano. 

 

O FERRO, por exemplo, que compõe apenas 0,005% do corpo humano, é 

essencial para o seu funcionamento, principalmente para o sangue. O iodo 

(0,001%) regula o funcionamento da glândula tireoide. O cálcio (1,38%) 

que forma, por exemplo, os ossos e os dentes. 

 

Metais: ______________________ ______________________ Ametais: 

______________________ ______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ 

 

Vamos reunir os elementos químicos acima em metais e ametais? Você 

saberia dizer que elemento químico acima não pertence ao grupo dos metais 

e ametais? Por quê? Que grupo de elementos químicos não faz parte da 

composição do corpo humano? 

 

http://3.bp.blogspot.com/pombo_correio.jpg 
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ELEMENTO QUÍMICO - "A FÓRMULA DO CORPO HUMANO― 

Danos à saúde do e-lixo. Lixo eletrônico ou e-lixo é um conglomerado de 

aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, os aparelhos de celular, as 

suas baterias, os notebooks, os estabilizadores, as fontes de energia, os 

mouses, que deixam de ser úteis, por estarem com defeito ou obsoletos. Os 

elementos químicos presentes no lixo eletrônico podem causar diversos 

problemas à saúde do ser humano. A contaminação pode ocorrer pelo contato 

direto com os elementos químicos, que entram na fabricação dos 

equipamentos eletrônicos. Observe abaixo a relação de alguns elementos 

químicos encontrados no lixo eletrônico e sua ação no corpo humano. 

(Texto e esquema adaptado do site ceavi.udesc.br) 

Mercúrio: as concentrações entre 3 g e 30 g podem ser fatais por serem 

altamente tóxicas; é de fácil absorção por via cutânea e pulmonar; tem 

efeito cumulativo; provoca lesões no cérebro. Cobre: causa intoxicações; 

afeta o fígado. Bário: eleva a pressão arterial e age no sistema nervoso 

central; causa problemas cardíacos. Níquel: irritação nos pulmões; causa 

reações alérgicas e problemas no fígado e no sangue. Tem efeito 

cancerígeno. Chumbo: provavelmente, o elemento químico mais perigoso; 

acumula-se nos ossos, nos cabelos, nas unhas, no cérebro, no fígado e nos 

rins; causa dores de cabeça e anemia, mesmo em baixas concentrações. 

Cromo: acumula-se nos pulmões, na pele, no músculo e no tecido adiposo; 

pode causar anemia, afeta o fígado e os rins; favorece o aparecimento de 



câncer pulmonar. Zinco: causa secura na garganta, tosse, fraqueza, dores, 

arrepios, febre e vômitos. Arsênio: acumula-se nos rins, no fígado, no 

sistema gastrointestinal, no baço, nos pulmões, nos ossos e nas unhas; 

pode provocar câncer de pele e dos pulmões. 

 

http://nti.ceavi.udesc.br/e-lixo/conteudo/imagens/efeitos-corpo-

humano.jpg 
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Que tal criar uma charge sobre a figura do e-lixo? 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

http://1.bp.blogspot.com 

 

Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades 

Será que você conseguirá encher um balão de gás hidrogênio? Vamos lá! 

Adaptado - http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=684&PRODUCAO+DE+HIDROGENIO#top 

 

http://img1.recadosonline.com/555/002.gif 

 

Produção e armazenamento de gás hidrogênio. O objetivo desta experiência 

é reconhecermos a presença e a aplicabilidade do elemento HIDROGÊNIO. 

 

Material - hidróxido de sódio/soda cáustica 10ml (comprado em farmácias) 

- aparas de alumínio ou palha de aço - água 100ml Muito cuidado ao 

manusear materiais nos experimentos. - 1bola de borracha (essas de festa 

de aniversário) Toda experimentação deve contar com a participação - 

1garrafa limpa de vidro do seu Professor ou de um adulto. - 1elástico 

Montagem Você colocará os 10 ml de hidróxido de sódio dentro da garrafa, 

junto a 100 ml de água. Depois que a solução estiver bem misturada, você 

coloca os pedacinhos de alumínio (pode ser de qualquer tamanho, desde que 

as barras passem no gargalo da garrafa) em uma quantidade de alumínio 

suficiente para encher a sua mão. Produção e armazenamento Concluído o 

procedimento de montagem da experiência, você irá notar que o alumínio 

começará a formar bolhas de gás que são gás hidrogênio. Esta é a hora de 

você colocar na boca da garrafa a bola, a fim de capturar todo o gás. 

Para assegurar que a bola não se solte, ou o gás hidrogênio vase, amarre 

a bola à boca da garrafa, utilizando o elástico. A bola irá capturar o 

gás hidrogênio produzido na reação, até encher, e quando estiver cheia, 

você deve segurar bem a boca da bola, vedando-a, e retirando-a da boca da 

garrafa. Dê vários nós para fechar bem a bola e evitar a saída do gás. 

Está pronto seu balão de hidrogênio. E ele ainda pode voar!!! 1. Agora, 

responda à pergunta: Por que o balão de gás hidrogênio do experimento é 

capaz de voar? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ Quer saber mais? Assista ao vídeo do experimento 



acima: http://www.youtube.com/watch?v=pjY-xVbguvg ou 

http://www.youtube.com/watch?v=IKYOcVJ_uRY 
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades 

1. Quebra-cuca!! Tente acertar o grupo de elementos químicos pelas 

características relacionadas abaixo: Coloque (M) para metais, (A ) para 

ametais, (G) para gases nobres e (H) para o hidrogênio. a) Grupo com 

elementos mais abundantes na natureza. ( A ) b) Grupo empregado na 

construção de semicondutores. ( A ) c) Grupo formado por elementos que 

não se misturam facilmente. ( G ) d) Grupo que possui um único elemento 

que, em condições normais, se apresenta no estado líquido. ( M ) e) 

Assemelha-se ao vírus: não se encontra em nenhum grupo de elementos 

químicos. ( H ) f) Tem como aplicação flashes de máquina fotográfica. ( G 

) 2. Vamos fazer uma charge para a figura abaixo sobre os gases nobres?! 
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Telecurso2000.com.br 

 

3. Os elementos ao lado são classificados como: ( ) metais ( ) ametais 

Agora coloque seus símbolos nos quadrados. 4. Por que não podemos inserir 

o hidrogênio (H) em nenhum grupo de elementos químicos? 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 5. Relacione 3 propriedades que diferenciem os 

metais dos ametais. 

_________________________________________________________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________ 
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades 

6. Classifique os elementos abaixo e complete com o símbolo químico na 

caixinha: a) ( ) metais ( ) ametais b) ( ) metais ( ) ametais 

http://2.bp.blogspot.com/_IEt4B2OiufA/Ga,Pb31.jpg 

 

7. Escreva o nome e o respectivo símbolo de três elementos classificados 

como gases nobres e suas aplicações no cotidiano . 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 8. O lixo eletrônico ou e-lixo é um conglomerado de 

aparelhos eletrônicos. Que tipo de aparelhos eletrônicos pode ser 

encontrado no e-lixo? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 9. O ferro é um elemento químico, símbolo Fe, de 

número atômico 26 e massa atômica 56. É extraído da natureza sob a forma 

de minério de ferro. a) Escreva o Z e o A do ferro mencionado no texto. Z 



= _____________ e A = _____________ . b) Escreva duas utilidades do 

ferro. _______________________________________________________________. 

c) A que grupo de elementos químicos o ferro pertence? _________________ 

. d) O ferro é uma substância ______________ pois é formado por átomos 

iguais do mesmo elemento químico. e) Quando o ferro fica exposto ao ar 

atmosférico, como no exemplo da palha de aço, ele reage com o oxigênio e 

passa, então, a formar uma nova substância, a ferrugem, que é 

classificada como substância ______________, pois é formada por átomos 

diferentes. 10. Quais os elementos químicos que compõem 95% do nosso 

corpo? E onde eles são encontrados? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades 

 

Pesquise a origem dos elementos químicos ao lado. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

rodrigobarba.com 
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SITES DE PESQUISA: rhbjhistoria.blogspot.com rossiweb.blogspot.com 

 

Aprenda mais sobre os elementos químicos nesse jogo: Na minha casa tem 

elemento químico. 
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http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_naminhacasatemel

ementosquimicos.htm 



 

MENDELEIEV - O PAI DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

http://www.explicatorium.com/images/Personalidades/Mendeleiev.jpg 

 

Mendeleiev formou a tabela periódica. A vantagem da tabela periódica de 

Mendeleiev sobre as outras é que esta exibia semelhanças. Mostravam 

semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Em 

1906, Mendeleiev recebeu o Prêmio Nobel por este trabalho. Sua 

classificação periódica é a base da teoria da estrutura eletrônica do 

átomo. Dmitri Mendeleiev morreu no dia 2 de fevereiro de 1907, em São 

Petersburgo, prestigiado pela comunidade científica internacional. (Texto 

adaptado :www.portalsaofrancisco.com.br) 
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Dmitri Mendeleiev (1834-1907) nasceu em Tobolsk, na região leste da 

Sibéria, no dia 8 de fevereiro de 1834. Em 1861, Mendeleiev voltou para 

São Petersburgo, onde lecionou química no Instituto Técnico. Data dessa 

época seu tratado sobre os princípios de química, livro clássico em que o 

autor aprofundou o estudo das propriedades dos elementos químicos, na 

tentativa de criar um sistema para classificá-los. 

 

Mendeleiev criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Cada 

carta continha o símbolo do elemento, a massa atômica e suas propriedades 

químicas e físicas. Colocando as cartas em uma mesa, organizouas em ordem 

crescente de suas massas atômicas: raio, cor, reação com a água, reações 

químicas em geral, formação de óxidos, condução elétrica etc. 
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ORGANIZAR E CLASSIFICAR OS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

No nosso dia a dia, o ato de classificar as coisas é algo comum. Em um 

faqueiro, por exemplo, arrumamos as facas, os garfos etc. 

 

alt1.images.estrela10.com.br/images 

 

Agrupar coisas semelhantes facilita a localização e a identificação. 

 

Que classificação você daria para estes objetos? 

 

3.bp.blogspot.com/_VPD19_aabY0//j81lUvPdqdM/s1600/Livros.jpg 



 

nettendencias.com/img/fotos/roupas.jpg 

 

Os cientistas, ao organizar os elementos químicos numa tabela, também 

tiveram a preocupação de agrupar conforme uma lógica. A tabela periódica 

organiza os elementos em famílias e grupos que têm propriedades químicas 

similares, o que permite que a relação entre diferentes elementos possa 

ser realizada com maior facilidade. Dos elementos químicos ao lado, qual 

é o único que não pertence ao grupo dos metais? 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/ 
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ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA 

A tabela periódica é uma parte essencial da linguagem da química. 

 

A tabela periódica atual organiza os elementos em grupos, divididos de 

forma a facilitar a localização. Observe a legenda!!! 
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http://t1.gstatic.com/images 

 

Você saberia dizer 3 elementos para cada grupo da legenda? 

 

A tabela periódica foi elaborada aos poucos conforme a descoberta dos 

elementos químicos e teve várias formatações até a atual, que agrupa os 

elementos de propriedades químicas e físicas semelhantes. A tabela 

periódica organiza os metais, os ametais, os gases nobres, em grupos, 

conforme a ordem crescente do número atômico. Cada quadradinho, 

geralmente, tem o nome, o símbolo, a massa e o número atômico do elemento 

correspondente. 

 

____________________________________ ____________________________________ 

 

3 

 

____________________________________ 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA A tabela periódica 

apresenta linhas horizontais e linhas verticais. As linhas horizontais 

são chamadas de períodos. Existem 7 períodos na tabela periódica. As 

linhas verticais da tabela constituem as colunas. Na tabela, encontramos 

18 colunas. As colunas representam as ―famílias químicas‖. As famílias 

compreendem duas séries: 1A até 8A (ou zero)- elementos representativos - 

e 1B até 8B - elementos de transição. Observe a tabela abaixo: 

 

-

fCErzBOqps8/TasigLh1Q4I/AAAAAAAAAAg/Evx3DxPdF6E/s1600/TP+grupos+x+periodo

s.JPG 

 



Reconheça as famílias e os períodos dos elementos químicos abaixo. O 

quadro acima deverá ser utilizado como auxílio nesta atividade. 

 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

 

Você saberia dizer o símbolo, onde podemos encontrar no nosso corpo e uma 

utilidade desse elemento químico? 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

_________________________ 
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Em busca da pedra filosofal dos alquimistas, em 1669, o alemão Henning 

Brand aqueceu uma mistura de areia e resíduos de síntese orgânica, 

obtendo um material que emitia luz, ao qual ele deu o nome de fósforo, 

que deriva do grego phosphoros e significa portador da luz. Ponto de 

partida para a construção da tabela periódica. 

 

http://image.slidesharecdn.com/tabelaperiodica-120524125700-phpapp02/95 
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA ATUAL DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

Os elementos químicos, atualmente, estão dispostos em ordem crescente de 

seus números atômicos e, aqueles que estão localizados em uma mesma linha 

vertical, possuem propriedades semelhantes 

 

. 
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http://www.sbq.org.br/images/tabela.JPG 

 

Recapitulando... 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA 

 

Colorir a TABELA PERIÓDICA conforme a legenda abaixo: • HIDROGÊNIO - 

CINZA • METAIS - VERDE CLARO • AMETAIS - AMARELO • GASES NOBRES - AZUL 

CLARO. 
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ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA 

 

Recapitulando... 

1. Diga o nome, o grupo e a localização, na tabela periódica, para os 

elementos ao lado: ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

http://1.bp.blogspot.com/i-cA0tijv2o/s1600/2.jpg 

 

2. Considere os seguintes átomos neutros: A (28 elétrons) B (56 elétrons) 

C (87 elétrons) D (12 elétrons). A que períodos eles pertencem? 

A______________________________ C___________________________________ 

B______________________________ D___________________________________ 3. 

Procure, na tabela periódica, e responda: a) Qual o número atômico do 

elemento que se encontra no 3ºperíodo e na família 2A? 

_________________________________________________________________________

_____ b) Na classificação periódica, os elementos Ba e Se pertencem, 

respectivamente, às famílias 

_________________________________________________________________________

_____ c) Um átomo, cujo número atômico é 13, está classificado na tabela 

periódica como 

_________________________________________________________________________

_____ d) O elemento químico do 5.° período e família 6 A da tabela 

periódica tem número atômico igual a 

_________________________________________________________________________

_____ 4. Diga o nome e o símbolo para os elementos cuja localização na 

tabela periódica é: a) Grupo ou família 1 e 4º Período - 

__________________________________________________________ b) Grupo ou 

família 13 e 3º Período - 

________________________________________________________ c) Grupo ou 

família 18 e 2º Período - 

_________________________________________________________ d) Grupo ou 

família 2 e 6º Período - 

__________________________________________________________ e) Grupo ou 

família 1 e 5º Período - 

__________________________________________________________ 
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ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA 

 

Quando se fala em metais necessários para uma vida saudável, todos pensam 

imediatamente em ferro. A maioria desconhece que, entre os 112 elementos 

químicos da tabela periódica, 12 são essenciais para o equilíbrio 

nutricional. Os 12 metais importantes para o ser humano são conhecidos 



popularmente como sais minerais e estão presentes nos alimentos. Quem não 

come bem, seja por não ter acesso aos alimentos ou por uma opção 

dietética, precisa de suplementação. 

Química Wilma Araújo, professora do Departamento de Nutrição da 

Universidade de Brasília. 

 

http://lederly.files.wordpress.com/2008/08/saladinha.jpg?w=490 

 

Todos unidos por uma alimentação mais saudável!!! 
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Faça uma pesquisa sobre esses metais e sua importância no organismo 

humano. Eleja o elemento, na sua opinião, mais importante para os seres 

humanos. Divulgue, em cartazes, pelos murais da escola, a necessidade de 

uma alimentação equilibrada para uma vida saudável. Seu Professor vai 

auxiliá-lo. 

site sugeridos: 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=20&i

d=623 

http://www.crq4.org.br/default.php?p=texto.php&c=quimica_viva__os_metais_

e_a_saude_humana 

 

Que tal brincarmos de detetive? O jogo é simples! Através de uma dica, 

você terá que acertar o nome do elemento químico arrumado na Tabela 

Periódica. 
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http://objetoseducacionais.mstech.com.br/ciencias/9_6_oa_14.html 

 

MISTURAS NO AR QUE RESPIRAMOS Quem nunca achou que o símbolo Ar, na 

tabela periódica, era uma referência ao ar que respiramos e, quando foi 

verificar o nome, se deparou com a denominação ARGÔNIO? Pode ocorrer essa 

confusão, principalmente quando se está estudando gases e suas leis na 

Química. Em alguns momentos não se sabe se faz referência ao gás nobre ou 

à mistura de gases. 

amigonerd.net 

 

Mas o que é este ar que inspiramos e expiramos e muitos o chamam de 

oxigênio? Este ar é uma mistura homogênea de alguns gases, 

principalmente, gás nitrogênio (N2), oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2), 

entre tantos outros, até mesmo o ARGÔNIO ( Ar), em pequenas proporções. 

 

O ar da atmosfera, fina camada gasosa que envolve a Terra, é uma mistura 

de muitos tipos de gases e vapores diferentes. O ar atmosférico é 

basicamente composto por oxigênio (21%), nitrogênio (78%), gás carbônico 

(0,03%) e mais seis gases (0,97%) – argônio, criptônio, hélio, neônio, 

radônio e xenônio. Esta é uma combinação ideal, pois se a concentração de 

O2 fosse maior, ou se o ar fosse composto só de O2, seriam catastróficas 

as consequências. Todo material inflamável, se incendiaria com grande 

facilidade, além do gás oxigênio que, em alta concentração, é tóxico. 

Esta é, portanto, a combinação ideal e que nos permite viver bem. 
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SUBSTÂNCIAS E MISTURAS Cada substância é representada por uma fórmula que 

indica a qualidade e a quantidade dos átomos que a constituem, 

representando uma molécula (a menor porção dessa substância que conserva 

as suas características). Observe a composição das moléculas da GLICOSE, 

da ÁGUA, do GÁS CARBÔNICO, do GÁS OXIGÊNIO e do GÁS OZÔNIO. 

 

2 

 

3 

 

CO2 

água 

spiriquitos.wordpress.com 
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Gás carbônico 

 

Substância pura simples É toda substância formada por átomos de um único 

elemento químico. As substâncias simples não podem ser desdobradas em 

outras substâncias. Quando fracionadas, fornecem átomos iguais. Ex. ferro 

(Fe) - gás oxigênio (O2) – gás ozônio (O3). Substância pura composta É 

toda substância formada por átomos de dois ou mais elementos químicos. As 

substâncias compostas podem ser desdobradas em outras substâncias mais 

simples, quando submetidas à ação do calor, da eletricidade ou de outros 

agentes (luz, enzimas...). Ex. água (H2O) - glicose (C6H12O6) – gás 

carbônico (CO2). 
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SUBSTÂNCIAS E MISTURAS Mistura É a união de duas ou mais substâncias 

diferentes, cada uma delas conservando as suas propriedades (não reagem 

quimicamente entre si). Exemplos: água salgada, mistura de água (H2O) com 

sal (NaCl). As misturas podem ser classificadas como homogêneas 

(soluções) e heterogêneas. Exemplos: o ar é uma mistura homogênea de gás 

nitrogênio (N2), gás oxigênio (O2) e outros gases. Já a mistura de água e 

óleo é heterogênea. Características ● as substâncias não sofrem alteração 

química ● não possuem fórmula característica ● os componentes podem ser 

separados por processos físicos ● mudam de estado a temperatura variável 

(fusão e ebulição variáveis) ● apresentam densidades diferentes em função 

de sua composição. Fases cada uma das porções que constituem a mistura. 

Ex: um único aspecto visível – monofásico; dois aspectos visíveis – 

bifásico; três aspectos visíveis – trifásico. A partir de quatro, todos 

serão chamados de polifásico. 

 

Misturas homogêneas ou soluções Ex. água + açúcar , água + álcool ● 

apresentam uma só fase (aspecto), por isso são monofásicas ● apresentam 



as mesmas propriedades físicas e a mesma composição química em toda a sua 

extensão. 
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Misturas heterogêneas ● apresentam fases diferentes umas das outras ● não 

apresentam as mesmas propriedades em sua extensão. Podem ser: bifásicas: 

2 fases (água e areia), trifásicas: 3 fases (água + areia + óleo), 

polifásicas: 4 ou mais fases (água + gasolina + areia + serragem). 

 

Glossário: mono – um; bi – dois; tri – três; poli – vários. 

 

cerere.vet.unipi.it 
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Quantas fases? Realize as misturas (homogêneas e heterogêneas) com 

substâncias conhecidas do nosso cotidiano e anote o resultado. 

Procedimentos Separe a turma em três grupos. Materiais utilizados 1º 

grupo - misturar a água com o sal e observar; • água; 2 º grupo - 

misturar a água com o óleo e observar; • sal; 3º grupo - misturar água, 

areia, prego e observar. • areia; • óleo; • prego; • três copos 

transparentes de 200 ml. 

algosobre.com.br 

 

a) O que você observa quando misturarmos água +sal? 

_________________________________ b) Quantas fases você observa? 

_____________________________________ 
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c) E a água + óleo ? _______________________________________ d) Quantas 

fases? _____________________________________ e) Agora, a água + areia + 

prego? _________________________________ f) Quantas fases? 

______________________________________ Diga se as misturas observadas são 

homogêneas ou heterogêneas: g) Água com sal 

_________________________________ h) Água com óleo 

________________________________ 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

pt.scribd.com 
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i) Água, areia e prego ____________________________ 

 

SUBSTÂNCIAS E MISTURAS Vamos trabalhar com o conceito de substâncias e 

misturas. 

 

Uma substância é formada por apenas uma variedade de molécula. Uma 

mistura é formada por duas ou mais substâncias puras, sejam elas simples 

ou compostas. A mistura pode ser identificada, visualmente, ou requer 

outros métodos de verificação, como microscópio ou lupa. a) De acordo com 

o que você leu, no texto acima, a figura 1 é: ( ) uma substância. ( ) uma 

mistura. 

knol.google.com 



 

fosfato 

 

b) E os copos B1 e B2 da figura 2? ( ) uma substância. ( ) uma mistura. 

 

c) O que você notou de diferente nos dois copos? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Figura 1 

 

d) As substâncias no copo B1 se misturam facilmente? Por quê? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Água barrenta 

 

e) As substâncias no copo 2 se misturam facilmente? Por quê? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

(B1) 

 

(B2) 

 

Figura 2 
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APLICAÇÃO DA QUÍMICA NO NOSSO COTIDIANO Classificando as substâncias do 

cotidiano... Substâncias naturais orgânicas: substâncias à base de 

carbono, produzidas pelos seres vivos. Ex: açúcares (glicose, sacarose, 

frutose e lactose), proteínas, lipídios, ureia, leite, petróleo, látex, 

algodão, lã, linho, seda, CO2, bicarbonato de sódio. Substâncias naturais 

inorgânicas: não são orgânicas (não possuem carbono), são aquelas 

encontradas no meio ambiente. Ex: minerais, água, metais, sal, O2, água 

sanitária, vidro. Substâncias sintéticas: produzidas industrialmente, a 

partir de substâncias orgânicas e inorgânicas. Ex: plásticos (PVC, PET), 

adoçantes, acrílico, silicone, detergentes, tintas. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

Ciências - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

!!! 

Exemplos 

 

Complete a tabela com alguns produtos da sua casa que contenham 

substâncias químicas de natureza orgânica, inorgânica e sintética. Tipos 

de substâncias Substâncias orgânicas 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

Substâncias inorgânicas Substâncias sintéticas 

 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Um elemento e duas substâncias 

O elemento oxigênio (O) forma duas substâncias diferentes. Uma delas mais 

abundante, o gás oxigênio (O2) e a outra, menos abundante, o gás ozônio 

(O3). No O2, os átomos se unem dois a dois, formando moléculas 

biatômicas. O O2 encontra-se à temperatura ambiente (25°C), no estado 

gasoso e está presente na atmosfera terrestre como componente do ar, 

tendo importância vital para os seres vivos. Uma importante propriedade 

desse gás é que ele está presente em todas as reações de combustão. Já no 

(O3), os átomos se unem três a três, formando moléculas triatômicas. À 

temperatura ambiente, o O3 é azul claro e apresenta odor intenso e 

característico, que pode ser sentido após tempestades com descargas 

elétricas. O ozônio é usado como alvejante e no tratamento de água 

substituindo compostos clorados, pelo seu poder bactericida. O gás ozônio 

é produzido nas altas camadas da atmosfera pela ação dos raios solares 

sobre o gás oxigênio, formando a camada de ozônio, que tem importante 

função de filtrar os raios ultravioletas (UV) provenientes do sol. 

Adaptado de www.brasilescola.com 

www.brasilescola.com 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Pesquise sobre o gás ozônio e sua influência na atmosfera do nosso 

planeta. A seguir, reúna seus colegas de turma, elabore cartazes sobre o 

tema e divulgue na escola. Combine tudo com o seu Professor. 

http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio 

http://www.infoescola.com/geografia/camada-de-ozonio/ 
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS Quando duas ou mais substâncias químicas 

são colocadas em contato, três coisas podem ocorrer: 1) reação, se 

tiverem afinidade química; 2) dissolução, formando uma mistura homogênea, 

também chamada de solução, se tiverem afinidade física; 3) mistura sem 

chegar à dissolução, produzindo uma mistura heterogênea. As misturas 

heterogêneas formam-se quando a afinidade entre as substâncias é pequena. 

Quando as substâncias reagem, não é possível separá-las por meios 

físicos. Numa mistura heterogênea, os componentes podem ser separados por 

métodos mecânicos e são visíveis com facilidade. Soluções, ou misturas 

homogêneas, exigem métodos próprios, como as mudanças de estado, pois não 

é possível diferenciar as substâncias que as integram. 
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Separando os componentes da mistura... Material água terra um recipiente 

transparente (garrafa pet cortada ao meio). 

brunokennedy10.blogspo. 

 

Procedimento e registro No recipiente, misture a terra com a água. a) A 

mistura é homogênea ou heterogênea? 

__________________________________________________________________ b) 

Deixe a mistura em repouso e observe. O que aconteceu? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ c) A 

água com a terra apresenta duas fases distintas. Como podemos separá-las? 

___________________________________________________________________ 
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS No experimento da página anterior, foi 

possível separar os componentes da mistura água e terra. Mas como podemos 

separar os componentes de outras misturas heterogêneas? E das homogêneas, 

isso é possível? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ No experimento da folha anterior, os componentes podem 

ser separados por filtração ou decantação. Na filtração a mistura é 

passada por um filtro. A areia fica retida e a água passa por ele. A 

decantação é a separação de fases por repouso. Para separar a mistura 

basta passar a água para outro recipiente, com cuidado. 

 

quiprocura.net http://www.brasilescola.com/quimica 

 

Para facilitar o processo de separação de uma mistura, deve-se observar 

primeiro a própria mistura. Nas misturas homogêneas, deve-se aplicar 

primeiro métodos que envolvam mudanças de estados físicos (evaporação, 

solidificação etc.). Nas misturas heterogêneas, deve-se separar as 

―fases‖ (os diferentes aspectos da mistura) utilizando, primeiro, métodos 

mecânicos (catação, levigação etc.), e, depois, os mesmos métodos de 

separação, utilizados em substâncias homogêneas, caso seja necessário. 

Glossário: levigação - método de separação de misturas heterogêneas de 

sólidos. 

 

Para coar o café, utilizamos água quente. Por que não utilizamos água 

fria? Adicionamos água quente para fazer a extração de substâncias 

solúveis presentes no pó de café. 

beatrizmirandanobre.blogspot.com 
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS 



 

Antes de cozinhar arroz, feijão, soja, lentilha, ervilha etc, a dona de 

casa costuma ―selecionar‖ os grãos. A seleção ou catação é feita 

separando-se os grãos que não se desenvolveram, as pedrinhas e outros 

resíduos provenientes do processo de colheita manual. Esses materiais 

(impurezas) são retirados, ou melhor, separados do alimento, por 

intermédio das mãos da cozinheira. Na estação de coleta de lixo, ocorre a 

separação dos diferentes tipos de materiais que compõem esse lixo: vidro, 

metais, borracha, papel, plásticos etc, para serem destinados à 

reciclagem. 

 

andrefidusi.com 
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Existem outras formas de separar misturas. Descubra, acessando: 

www.educopedia.com.br 9º ano, ciências, aula 7. 
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Ou assistindo ao vídeo sobre métodos de separação de misturas: 

http://www.youtube.com/watch?v=s8QJwPBiEmM 

 

brasilescola.com 

 

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

 

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

Exemplos práticos em que a separação de misturas é utilizada: - 

Tratamento de esgotos / Tratamento de água O esgoto urbano contém muito 

lixo ―grosso‖. É necessário separar este lixo do resto da água (ainda 

suja, por componentes líquidos, que serão extraídos depois). - 

Dessalinização da água do mar Em alguns lugares do planeta, a falta de 

água é tamanha, que é preciso pegar água do mar para ser utilizada 

domesticamente. Para isso, as usinas dessalinizadoras utilizam a osmose e 

as membranas semipermeáveis para purificar a água, retirando o sal. 

www.maenatureza.org.br 

 

- Exame de sangue Separa-se o sangue puro do plasma (líquido que compõe 

parte do sangue, que ajuda no carregamento de substâncias pelo 

organismo), através de um processo de sedimentação ―acelerada‖ (o sangue 

é posto em uma centrífuga, para que a parte pesada do composto se 

deposite no fundo do recipiente). Que método de separação de misturas, 

parecido com o utilizado para separar o sangue, as máquinas de lavar 

utilizam para secar a roupa? 

_________________________________________________ 

 

sistema103.com 

 

Glossário: osmose - passagem de uma substância de um meio líquido mais 

concentrado para um menos concentrado. 
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- Separação em cooperativas de frutas podres das boas Seleção por 

catação. 
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Recapitulando... 

1. Classifique as substâncias em simples ou compostas: a) Cl - 

___________________ b) H2SO4 - ___________________ c) NaCl - 

___________________ d) O3 - ___________________ 2. Classifique os 

materiais em substância pura ou mistura: a) água mineral - 

___________________ b) sabão em pó - ___________________ c) leite - 

___________________ d) gás oxigênio - ___________________ 

 

3.Quantas fases observamos ao misturarmos areia, água e um pouco de 

açúcar? _______________________________________________________________ 

4. Observe o sistema representado na figura ao lado e responda: a) O 

sistema representa uma substância ou uma mistura? Justifique. 

_______________________________________________________________ b) 

Quantas moléculas diferentes estão representadas no sistema em questão? 

_______________________________________________________________ 

quimicano1anoconego.blogspot.com 
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5. Indique uma sequência que pode ser usada para separar água + limalha 

de ferro + sal + óleo. 

_________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________

____________ 

 

6. Num tubo graduado, adicionou-se água, óleo de cozinha e álcool, nessa 

ordem. Faça um desenho mostrando as fases observadas no tubo. Quantas 

fases são? 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________

__________________ 
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

 

Como seria possível separar a mistura de sal e areia do mar? Material • 

areia do mar • água • recipiente transparente (garrafa pet cortada ao 

meio) • sal Procedimento Adicione água a essa mistura de sal e areia do 

mar. Com o auxílio de um filtro de papel, filtra-se o sistema. Registro 

Agora, registre o que você observou. 

_________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________

___________ 
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OBS.: Se quisermos obter o sal puro, é só aquecer a água até que ela se 

evapore. O sal se deposita no fundo do recipiente. Seu Professor ou um 

familiar adulto deve estar presente. 

 

Sal e salinas O sal sempre foi importante fonte econômica para a cidade 

de Cabo Frio. O trabalho nas salinas fluminenses é uma das ocupações 

humanas mais antigas da região. As relações comerciais e sociais, 

vinculadas à produção do sal, fazem parte da história de Cabo Frio e das 

cidades ao seu redor. O sal da região abasteceu o sul e o sudeste 

brasileiro, desde o início da colonização europeia no Brasil. 

 

genuardis.net 

 

9º ano, ciências, aula 11. 
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MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURA O petróleo, formado pela decomposição da 

matéria orgânica, é extraído da natureza e enviado para as refinarias. 

Inicialmente, o petróleo bruto sofre dessalinização, removendo os sais 

minerais. Na sequência, o petróleo passa para a etapa de fracionamento, 

na qual ocorre o processo de destilação fracionada. Essa separação 

envolve a vaporização de um líquido por aquecimento, seguida da 

condensação de seu vapor. No caso do petróleo, a destilação fracionada é 

executada com a utilização de uma coluna de fracionamento. Nas 

refinarias, essas colunas são substituídas por enormes torres, chamadas 

de torres de fracionamento. 

www.vestibulandoweb.com.br/quimica 

http://www.vestibulandoweb.com.br/quimica/teoria/fracionamento-

petroleo.jpg 
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Em um último momento, os produtos sofrem ainda tratamentos complementares 

para melhorarem suas qualidades. É obtida finalmente toda uma série de 

produtos utilizados pelos consumidores: lubrificantes, solventes, 

gasolinas especiais, combustíveis e produtos diversos. 

clipart 
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Realize uma pesquisa sobre os produtos derivados do petróleo e suas 

aplicações. Depois, liste, pelo menos 5, produtos presentes em sua casa 

feitos de compostos de petróleo. 

_________________________________________________________________________

_________________ 

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

braslimp.com.br 

 

Recapitulando... 



1. Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo 

comestível no recipiente que contém sal de cozinha. Considerando que o 

sal não é solúvel no óleo, mas solúvel em água, como será possível 

recuperar o sal e o óleo, deixando-os novamente em condições de uso? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 2. Observe o sistema representado na figura ao lado e 

responda: a) O sistema representa uma substância ou uma mistura? 

Justifique. 

________________________________________________________________ b) 

Quantas moléculas diferentes estão representadas no sistema em questão? 

_________________________________________________________________ 3. 

Classifique os materiais abaixo em substância pura ou mistura: a) 

refrigerante - _________________ b) água mineral -________________ c) 

sabão em pó -________________ d) leite -_______________________ e) gás 

oxigênio - ________________ f) metal ferro -___________________ 

www.agamenonquimica.com/ 
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O QUE ACONTECE QUANDO AS SUBSTÂNCIAS SE TRANSFORMAM? REAÇÕES QUÍMICAS 

4.bp.blogspot.com/-En07BeU0tNA/cNo95GiTonQ/s1600/canstock2533327.png 

 

Vamos pensar o que acontece quando as substâncias se transformam? O 

carvão é formado por milhões de átomos de carbono ligados fortemente. O 

oxigênio do ar é formado por dois átomos de oxigênio que formam uma 

molécula. Quando se queima o carvão ao ar livre, ele reage com o oxigênio 

do ar, formando o gás carbônico. Por essa razão, o carvão é altamente 

poluente. 

 

A equação química é a forma de se descrever uma reação química. Os 

reagentes são mostrados no lado esquerdo da equação e os produtos no lado 

direito, separados por uma flecha. Através de letras representadas, entre 

parênteses, podemos saber o estado físico do átomo participante da 

reação: gás (g), vapor (v), líquido (l), solução aquosa (aq), sólido (s), 

cristal (c). 
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Essa união ou troca de átomos se chama reação química. Falamos que uma 

substância reage com outra (reagentes), quando os átomos dessa substância 

trocam de lugar ou se ligam à outra substância, resultando em uma nova 

substância (produtos) que é diferente das duas que reagiram. No caso 

acima, o carbono e o oxigênio. As propriedades do novo composto, gás 

carbônico, também são diferentes. 

dc352.4shared.com/doc/H0oUQMMn/preview003.png 

 

Você saberia escrever a equação química que traduz a queima do carvão? 
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________ + _______ ----  

 

O QUE ACONTECE QUANDO AS SUBSTÂNCIAS SE TRANSFORMAM? REAÇÕES QUÍMICAS. A 

queima de uma vela e o enferrujamento de um pedaço de ferro são exemplos 

de transformações em que novas substâncias são formadas com propriedades 

diferentes das substâncias que interagiram para formá-la. Se deixarmos 

esse carro exposto ao sol e à chuva, será que daqui a dez anos, esse 

carro estará do mesmo jeito que está hoje? 

 

drakobox.com 

 

Estas são evidências de que o ferro pode se transformar em um novo 

material. Você saberia dizer o nome desse novo material? 

 

Agora, vamos entender a reação química que ocorre no enferrujamento ou 

corrosão! O ferro, na presença do oxigênio e da água, sofre uma reação 

indesejável e produz o óxido de ferro popularmente chamado de ferrugem. 

 

A equação acima representa a combinação química do ferro (Fe) com o 

oxigênio (O2) e água (H2O), formando ferrugem (Fe2O3H2O). 

 

Um químico francês muito conhecido, chamado Lavoisier, elaborou uma lei 

denominada "Lei da conservação da massa", que pode ser resumida em uma 

frase muito famosa: "Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma.‖ 

 

Se aplicarmos essa frase na equação química da produção de ferrugem, 

observamos que o número de átomos do lado dos reagentes é o mesmo que o 

do lado dos produtos. Neste caso, podemos dizer que a equação está 

balanceada. 
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O QUE ACONTECE QUANDO AS SUBSTÂNCIAS SE TRANSFORMAM? REAÇÕES QUÍMICAS. 

Agora, é com você. Houve reação química nas transformações das situações 

abaixo? 

clipart 

 

As equações químicas estão equilibradas? Elas respeitam a Lei de 

Lavoisier? 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/ 

 

AS REAÇÕES QUÍMICAS FAZEM PARTE DO COTIDIANO. 

Um dos aditivos dos cremes dentais é o fluoreto de sódio (NaF). O flúor, 

contido nesse sal, combina-se com o fosfato de cálcio do dente, 

originando uma substância que dá resistência maior ao dente, reduzindo, 

assim, a ação das bactérias na formação da cárie dentária.. No bafômetro, 

o que ocorre é a reação de liberação de oxigênio do etanol na presença de 

um composto orgânico, o etanal, revelando o excesso de álcool no 

organismo do motorista. A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) é um 

produto que você pode comprar em farmácias. Embora a maioria das pessoas 

a use como antisséptico, a verdade é que ela não é um antisséptico tão 



bom assim. A razão da água oxigenada formar aquela espuma é pelo fato de 

o sangue e as células conterem uma enzima – a catalase. Quando a água 

oxigenada (H2O2 ) entra em contato com um ferimento ou um arranhão, na 

presença da enzima, acaba se transformando em água (H2O) e gás oxigênio 

(O2). E as bolhas que vê na espuma são bolhas de oxigênio puro, liberadas 

pela ação da enzima do corpo. 

Adaptado de 

http://escola237.webnode.com.br/news/tipos%20de%20rea%C3%A7%C3%B5es%20qui

micas%20de%20nosso%20cotidiano-/ 
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Vamos tentar montar a equação da reação química que acontece no contato 

da água oxigenada com a enzima do nosso corpo? Atenção! Lembre-se da Lei 

de Lavoisier! 

 

O QUE ACONTECE QUANDO AS SUBSTÂNCIAS SE TRANSFORMAM? REAÇÕES QUÍMICAS 

O ovo pelado com liberação de substância gasosa. 

 

Materiais utilizados - 1 ovo cru; - 1 recipiente com tampa; - vinagre: 

solução aquosa de ácido acético (H3CCOOH). 

 

educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/experimento-ovo-imerso-no-

vinagre.htm 

 

Procedimentos - Coloque solução de ácido acético até metade do recipiente 

e mergulhe o ovo nessa solução. Feche o recipiente e deixe por dois dias. 

 

http://www.mcientifica.com.br 

 

a) O que você observou em poucos minutos? 

_______________________________________________________________________ 

b) Por que isso aconteceu? 

_______________________________________________________________________ 

c) Houve formação de bolhas? 

________________________________________________________ d) O que a 

formação de bolhas quer dizer? 

__________________________________________________________ e) O que 

aconteceu com a aparência do ovo depois de dois dias? 

____________________________________________________________ 
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REAÇÕES QUÍMICAS: NEM TUDO É O QUE PARECE. 

Um pouco sobre a história da fermentação. A fermentação, reação provocada 

pela levedura no caso do vinho, não faz a bebida aumentar de volume e, 

sim, dá a ela um teor alcoólico. A maneira como isso acontece permaneceu 

misteriosa até 1860, quando o cientista francês Louis Pasteur demonstrou 

que não era os deuses e, sim, a levedura que estava por trás da 

transformação do suco de uva em vinho. Sabe o que ele fez para provar 



isso? Simplesmente pegou um pouco de suco de uva, deixado em contato com 

o ar por algum tempo e observou-o ao microscópio, percebendo a presença 

dos fungos, ou melhor, da levedura. Aí, ele ferveu esse suco e observou 

que a fermentação cessava, porque a levedura morria com o calor. Pronto: 

estava provado que esses fungos microscópicos eram os responsáveis pela 

transformação do suco de uva em vinho. Mais tarde foi descoberto que, por 

ação da levedura, era o açúcar da uva que passava por vários estágios até 

se transformar em álcool. Portanto: os deuses não tinham nada a ver com 

isso! Se o suco de uva passa a vinho, este também passa a vinagre. Aí, a 

transformação não é mais obra da levedura e, sim, de uma bactéria trazida 

aos ambientes pela mosquinha das frutas, a Drosophila. Essa bactéria atua 

no vinho deixado em contato com o ar e transforma o álcool em vinagre. As 

reações de fermentação resultam da ação de bactérias e fungos. Os 

fermentos biológicos ou leveduras (fungos) são exemplos de seres vivos 

que obtêm energia fazendo fermentação e liberando gás carbônico. Uma 

grande variedade de alimentos, além de medicamentos, fertilizantes e 

outros produtos são preparados com auxílio de leveduras (fungos). Texto 

adaptado do cienciahoje.uol.com.br/materia/view/1965 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Que outros produtos do nosso cotidiano sofrem fermentação ? 

 

Que microrganismos atuam no processo de fermentação? 
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REAÇÕES QUÍMICAS: NEM TUDO É O QUE PARECE. 

Reação química é o mesmo que fenômeno químico ou transformação química 

com formação de novos materiais. Estes novos materiais possuem 

propriedades diferentes dos materiais originais. 

 

É possível saber se ocorreu uma reação química? Quando misturamos duas 

substâncias, às vezes, é possível saber se ocorre uma reação e outras 

vezes não. Mas como saber se uma nova substância está sendo formada? 

Existem alguns sinais que indicam a ocorrência de reação química: mudança 

de cor na substância formada, liberação de um gás e luminosidade. 

 

Observe as situações abaixo e as relacione aos sinais de ocorrência de 

reação química. 

http://t3.gstatic.com/images 

 

http://www.imagensdahora.com.br/clipart17 

 

Reações químicas: Ciências, 9º ano, aula 13. Educopedia.com.br 
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sal de frutas 

 

fósforo aceso 



 

pão mofado 

 

http://gartic.uol.com.br 
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REAÇÕES QUÍMICAS: NEM TUDO É COMO HÁ UM SEGUNDO... Não existe uma 

velocidade geral para todas as reações químicas. Cada uma acontece em sua 

velocidade específica. Algumas são lentas e outras são rápidas, como, por 

exemplo, a oxidação (ferrugem) de um pedaço de ferro é um processo lento, 

pois levará algumas semanas para reagir com o oxigênio do ar. Já no caso 

de um palito de fósforo que acendemos, a reação de combustão do oxigênio 

ocorre em segundos, gerando o fogo. Sendo assim, é uma reação rápida. 

 

http://www.sobiologia.com.br/.gif 

 

Materiais utilizados - 2 comprimidos de sal de frutas - 2 copos de 300 ml 

com água - cronômetro Procedimentos Numere o copo 1 e o copo 2. Coloque 

um comprimido de sal de frutas picado no copo 1 e marque o tempo de sua 

dissolução. Coloque um comprimido de sal de frutas inteiro no copo 2 e 

marque o tempo de sua dissolução. Repita o procedimento com a água 

aquecida. 

 

a) O que você observou? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ b) O que você pode 

concluir? ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ c) O que você observou no 

procedimento com a água aquecida? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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O tempo, a superfície de contato e a temperatura são alguns fatores 

importantes para a velocidade das reações químicas. 

 

REAÇÕES QUÍMICAS: NEM TUDO É O QUE PARECE 

 

Cupido usando o arco e a flecha impregnados de noradrenalina. 

 

Você já ouviu esta frase: Rolou uma química entre nós! Será que existe 

mesmo uma explicação científica para o amor? O sentimento não só nos 

afeta de forma figurada, mas está presente de forma mais concreta, produz 

reações visíveis em nosso corpo inteiro. Se não fosse assim, como 

explicar as mãos suando, coração acelerado, respiração pesada, olhar 

perdido (tipo "peixe morto"), o ficar rubro quando se está perto do ser 

amado? Afinal, o amor tem algo a ver com a Química? Na verdade, O AMOR É 

QUÍMICA! Todos os sintomas relatados acima têm uma explicação científica: 

são causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da 



pessoa apaixonada. Entre essas substâncias estão adrenalina, 

noradrenalina, dopamina, oxitocina, a serotonina e as endorfinas. Viu 

como são necessários vários hormônios para sentir aquela sensação 

maravilhosa quando se está amando? A dopamina produz a sensação de 

felicidade, a adrenalina causa a aceleração do coração. A mistura dessas 

substâncias no seu corpo é uma reação química. 

Texto adaptado da Equipe Brasil Escola. 

 

REAÇÃO QUÍMICA - Julie e Os Fantasmas . A saudade que bateu em mim Me fez 

suar frio Me deu febre Você viajou Tive que me contentar Janeiro passou, 

hora de estudar As reações químicas do nosso amor Você precisa é me 

receitar Algum remédio ... O peito arde E me falta o chão Outra vez vem 

uma brisa ... Janeiro passou, ponto de explosão Das reações químicas do 

nosso amor Você... http://letras.mus.br/julie-e-os-fantasmas/ 
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Na música Reação Química de Julie e os Fantasmas quais são as evidências 

da reação química do amor? Quais as substâncias que atuam nas reações 

químicas responsáveis por elas? 

 

32 

 

O QUE ACONTECE QUANDO AS SUBSTÂNCIAS SE TRANSFORMAM? REAÇÕES QUÍMICAS. 

 

Recapitulando... 

1. Reação química é o mesmo que fenômeno químico, isto é, aquele que 

altera a natureza do material que sofre o fenômeno. O material do estado 

inicial "desaparece" e no seu lugar surge, pelo menos, uma nova 

substância. São reações químicas: _________________, 

_____________________ e ____________________. 2. Houve reação química nas 

transformações da situação abaixo? Esquematize uma equação química que 

contemple o esquema. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

3. Esquematize uma equação química que contemple o esquema abaixo, de 

acordo com a legenda. 

Nitrogênio 
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http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/ 

 

Hidrogênio 

 

4. A bioluminescência no vagalume pode ser resumida como a maneira pela 

qual ele chama a atenção de sua parceira, além de servir de instrumento 

de defesa ou para atrair as presas. Para fazer isso, os vagalumes possuem 

células especiais em seu abdômen que produzem luz em contato com o 

oxigênio do ar. Que evidência prova que a bioluminescência nos vagalumes 

é uma reação química? 

_________________________________________________________________________

____________________ 5. Ao se colocar em contato um ácido com um metal, 

observamos que há liberação de um gás. A liberação de um gás é uma 



___________________ da ocorrência de reação química. 6. Não existe uma 

velocidade geral para todas as reações químicas. Cada uma acontece em sua 

velocidade específica. Algumas são lentas e outras são rápidas. Relacione 

três fatores importantes para a velocidade das reações químicas. 
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

FUNÇÕES QUÍMICAS: QUEM É QUEM NO MUNDO DA QUÍMICA Diferentes substâncias 

e compostos químicos estão presentes no nosso dia a dia. Podemos 

encontrá-los na composição dos alimentos, nas frutas, nos produtos de 

higiene e limpeza, nos combustíveis e medicamentos. Todas essas 

substâncias podem ser agrupadas segundo as propriedades que apresentam. 

 

Investigando ... 

http://filoczar.com/Conteudo%20educacional/Apostilas/Quimica/Funcoes.pdf 

 

Investigando os sabores das frutas... Pedir à turma para trazer frutas e 

preparar uma salada. Separar as frutas em dois grupos: A - laranja, 

abacaxi, morango, limão e tangerina . B - banana, mamão, caqui, goiaba e 

manga. 

http://www.trigopane.com.br/frutas1.jpg 

 

a) Qual a característica das frutas do grupo A ? 

______________________________________________________________ b) E a 

característica, em relação ao sabor, das frutas do grupo B? 

_____________________________________________________________ d) Se 

juntarmos somente as frutas do grupo A, o que acontecerá ao sabor? 

_____________________________________________________________ e) O que 

acontecerá se misturarmos o grupo A com o grupo B? 

_____________________________________________________________ O sabor 

azedo é uma característica das substâncias ácidas. Já o sabor 

adstringente é característico das substâncias básicas. Então, ao misturá-

las, neutralizamos a ação de cada uma delas. 

Glossário: sabor adstringente - sabor que comprime a boca, como a cica 

das frutas. 
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FUNÇÕES QUÍMICAS: ÁCIDOS E BASES Através da investigação das frutas, você 

pôde perceber que determinados conjuntos de substâncias apresentam 

propriedades que são comuns a todas as frutas do mesmo grupo. A este 

grupo de substâncias damos o nome de função química. Função química das 

frutas: Grupo A – Ácido. Grupo B – Base. 

 

Quando misturamos as duas funções químicas ácido + base ocorre uma reação 

química de neutralização. Isto é, as funções ácido e base perdem as suas 

propriedades originais pois se transformam em novas substâncias. Você, 

então, já sabe por que a salada de frutas feita pela turma não teve um 

gosto predominante! 
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ÁCIDOS Todos os ácidos possuem, em sua estrutura química, o elemento 

hidrogênio, combinado com um ametal (Cl, S). Podemos, assim, definir essa 

função da seguinte maneira: função ácido é o grupo de compostos que, em 

solução aquosa, se ionizam, produzindo o cátion hidrogênio como íon 

positivo. Os ácidos têm sabor azedo. Ex. limão, vinagre etc. Quando em 

solução aquosa, os ácidos conduzem a eletricidade. Ex.: eletrólise da 

água. Os ácidos reagem com bases, formando sais e água na reação chamada 

de neutralização. Ex.: reação de neutralização: HCl + NaOH NaCl + H2O O 

nome dos ácidos é dado pela palavra acido + o nome do ânion. HCl = ácido 

clorídrico. 

 

Vamos conhecer mais algumas características dos ácidos. 

 

FUNÇÕES QUÍMICAS: ÁCIDOS E BASES 

 

As bases também podem ser chamadas de hidróxidos! 

 

BASES Função base é o grupo de compostos que, em solução aquosa, se 

dissocia em íons, sendo o íon negativo o radical OH (hidroxila ou 

hidróxido) e o cátion um metal. Ex: LiOH ( hidróxido de lítio). As bases 

apresentam as propriedades químicas: • têm sabor adstringente; • conduzem 

bem a eletricidade, quando em solução; • reagem com os ácidos, produzindo 

sal e água. Ex: reação de neutralização: HCl + NaOH NaCl +H2O O nome das 

bases é dado pela palavra hidróxido + o nome do cátion. NaOH = hidróxido 

de sódio. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

1) Diga o nome e a função química dos compostos abaixo: (a) (b) (c) (d) 

(e) 

 

_____________ _____________ 

 

_____________ _____________ 

 

_____________ _____________ 

 

_____________ _____________ 

 

_____________ _____________ 
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FUNÇÕES QUÍMICAS: ÁCIDOS E BASES 



Muita gente por aí tem chulé. Mas você sabe por que surge esse cheirinho 

ruim? 
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O dia está quente. Você acorda bem cedinho, toma banho, veste o uniforme, 

calça meias e tênis. Após um dia cheio, você volta da escola. Logo que 

chega em casa, tira o sapato. Sua irmãzinha imediatamente sente o cheiro 

e grita: mas que chulé! Fique sabendo que, apesar de ser motivo de 

gozação, o chulé (que os médicos chamam de bromidrose plantar) é levado 

bastante a sério pelos químicos, que estudam o assunto para arranjar 

meios de prevenir este mau cheiro. O chulé geralmente aparece em dias 

quentes, quando os pés estão calçados com meias e sapatos ou tênis 

fechados. Nestas condições, as cerca de 250 mil glândulas sudoríparas 

presentes em cada pé começam a produzir suor, para tentar diminuir a 

temperatura. Constituído basicamente por água, o suor também contém 

pequenas quantidades de sal, ureia, proteínas, aminoácidos, gorduras, 

ácido lático, glicerol e hormônios. Misturado com restos de células 

mortas que se destacam da pele, o suor forma uma ―sopa‖ quentinha e 

nutritiva, que serve de alimento para as bactérias. A flora natural da 

pele fermenta os nutrientes encontrados no suor e excretam principalmente 

compostos voláteis conhecidos como ácidos; o ácido acético, ácido 

butírico, ácido isobutírico e ácido isovalérico, sendo este último o 

principal responsável pelo cheiro do chulé. Porém, um chulé realmente 

forte, daqueles que ninguém aguenta, é produzido quando há um aumento de 

bactérias do gênero Bacillus, que são capazes de produzir grandes 

quantidades de ácido isovalérico, tornando o cheiro insuportável. Agora, 

se você tem chulé, não se desespere. Com alguns cuidados simples você 

pode prevenir o problema. Lave sempre muito bem os pés e seque-os com 

cuidado; use meias limpas e troque-as todos os dias. Texto adaptado de 

chc.cienciahoje.uol.com.br/sai-do-meu-pe-chule. 

 

http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/65E81.jpg 
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Você saberia dizer por que o uso de talco diminui o chulé dos pés? 

 

FUNÇÕES QUÍMICAS: ÓXIDOS E SAIS 

A pedra pomes, tão utilizada para lixar os pés nos salões de beleza, é 

constituída de dois óxidos. 

 

ÓXIDOS Função óxido é o grupo de substâncias cujas moléculas são formadas 

por átomos de dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio (ânion 

oxigênio). Os óxidos apresentam as seguintes utilidades: Na indústria, os 

óxidos são usados como clarificadores (alvejantes) de tecidos e polpa de 

celulose. Nas construções civis são usados na preparação de argamassas: a 

cal viva (CaO). A denominação dos óxidos é dada pela palavra óxido + de + 

cátion. Ex.: óxido de cálcio (CaO), óxido de zinco (ZnO). 

 

Todos os sais têm sabor salgado como nosso sal de cozinha – o cloreto de 

sódio! 

 



SAIS Função sal é o grupo de substâncias iônicas que possuem um cátion 

diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Os sais apresentam as 

seguintes propriedades químicas: conduzem bem a eletricidade, quando em 

solução. São obtidos pelas reação de ácidos com bases. Essa reação é 

denominada de reação de neutralização ou de salificação. Ex: HCl + NaOH 

NaCl +H2O O nome dos sais: o nome do ânion seguido do nome do cátion. Ex: 

NaCl - cloreto de sódio. 

 

que o Estado do Rio de Janeiro possui fontes naturais de água mineral que 

possuem sais de flúor e lítio. Estes sais minerais possuem propriedades 

que retardam o envelhecimento das células. A água mineral Petrópolis é 

extraída da Fonte São Sebastião, em Três Rios, na Região Sulfluminense. 

Traz benefícios à saúde, repondo os sais minerais. 
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FUNÇÕES QUÍMICAS: CO2 - O EFEITO ESTUFA DIANTE DE SEUS OLHOS! 

 

Investigando ... 

Materiais utilizados - dois copos com água; - uma caixa de sapatos; - 

filme plástico; - papel alumínio; - uma luminária ou lanterna (caso não 

tenha, usar a luz do sol). Procedimentos Forre o interior da caixa com o 

papel-alumínio, coloque um dos copos com água dentro dela e tampe-a com o 

filme plástico. Depois, coloque a caixa e o segundo copo com água na 

direção de uma luz forte. Um dia ensolarado é perfeito para realizar essa 

experiência! Mas se não der para sair de casa, você pode usar uma 

luminária ou lanterna. Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja qual 

copo d’água está mais quente. Se você tiver um termômetro pode conferir 

com ele, mas é possível sentir com o dedo mesmo! 
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O que aconteceu? 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Relacione o experimento O EFEITO ESTUFA diante de seus olhos com o efeito 

estufa real que ocorre nosso planeta. O gás liberado no processo e depois 

enumere as causas e consequências desse fenômeno. Sites sugeridos: 

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/ee/Efeito_Estufa.html 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos-2/ 

 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos-2 

 

/ 
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FUNÇÕES QUÍMICAS: MUDOU DE COR ? ÁCIDO OU BÁSICO? Algumas substâncias 

assumem diferentes colorações em função do meio em que se encontram ser 

ácido ou básico. As substâncias pertencentes a esse grupo são chamadas 

indicadores ácido-base. Há uma escala numérica denominada pH, com valores 

entre 0 e 14, que indica se o meio é ácido, básico ou neutro. Os ácidos 

possuem pH com valores menores do que 7, enquanto que as bases têm 

valores maiores do que 7. 

 

Os produtos de limpeza, como o sabão em pó, são, em geral, básicos, pois 

as bases ajudam a dissolver a gordura e remover a sujeira. O limão, a 

vitamina C e o vinagre são ácidos. A água destilada, aquela que não 

possui nenhuma substância dissolvida nela, é neutra. 

 

Depois de entender sobre a escala de pH, tente responder às questões 

abaixo. 

 

Recapitulando... 

1.Assinale a alternativa que propriedades alcalinas: a) detergente e 

vinagre. b) coca-cola e coalhada. c) leite de magnésia e sabão. d) 

bicarbonato e açúcar. apresenta dois produtos com 
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2. Qual seria o pH dessas substâncias? a) maior que 7. b) igual a 7. c) 

menor que 7. d) menor ou igual a 7. 

ESCALA DE pH 

http://www.sobiologia.com.br 
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FUNÇÕES QUÍMICAS: MUDOU DE COR? ÁCIDO OU BÁSICO? 

 

Alguns medicamentos, como o lacto-purga, possuem uma substância, a 

fenolftaleína, que é capaz de mudar de cor na presença de ácidos ou 

bases. Isso ocorre porque seus átomos reagem mudando o arranjo entre 

eles. Devido a esta propriedade, ela pode ser classificada como 

Indicador. Vamos extrair a fenolftaleína do medicamento e depois testá-

la. Ok?! 

 

O medicamento lacto-purga contém fenolftaleína. Ela pode ser extraída do 

comprimido, triturando-o e dissolvendo-o em álcool. Materiais utilizados 

- 1 comprimido de lacto-purga - 50 ml de álcool (etanol) - 300 ml de água 

- 4 copos de 200 ml numerados - 5 ml de vinagre - 1 colher de chá de 

sabão em pó - 1 colher de chá de bicarbonato de sódio Muito cuidado ao 
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Procedimentos - Triture um comprimido de lacto-purga em um pilão de 

amassar alho. - Coloque o pó em um copo pequeno e adicione álcool até a 

metade. - Após mexer bem, restará, no fundo do copo, um resíduo insolúvel 

(descartável). - Despeje a solução obtida em um outro copo para separá-la 

do resíduo. Está pronta a solução de fenolftaleína! Em cada copo 

numerado, acrescente cerca de 10 ml do indicador recém-preparado. Em 

seguida, acrescente gotas de vinagre ao copo 1. Acrescente uma colher de 



bicarbonato de sódio ao copo 2. Acrescente uma colher de sabão em pó ao 

copo 3. 

Copo Copo 1 – solução de fenolftaleína + vinagre. Copo 2– solução de 

fenolftaleína + bicarbonato de sódio. Copo 3 – solução de fenolftaleína + 

sabão em pó. O que foi observado 

____________________ 

 

manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação deve contar com 

a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

Cor do que foi observado 

____________________ 

 

Houve reação química 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

________________ 
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Recapitulando... 

1. Z é uma substância gasosa nas condições ambientes. É um gás que apaga 

o fogo e também é um dos gases que participam do Efeito Estufa. a) Qual é 

a função química da substância Z –________________ b) Qual é a substância 

Z – _______________________ c) Qual é a formula química da substância Z -

________________ 2. Complete com uma única palavra: a) Substâncias que 

reagem com bases neutralizando sua ação – _____________________________ 

b) b) Função química na qual se enquadram os produtos de limpeza e o 

sabão em pó – ____________________ c) c) Função química das frutas de 

sabor azedo como limão e acerola - ____________________________ d) d) 

Função química na qual se enquadra o sal de cozinha – 

_________________________ e) Função química do material utilizado em 

alvejantes de tecidos - __________________________ 3. Aos frascos A e B, 

contendo soluções aquosas de aparência transparente, foram colocadas 

gotas solução de fenolftaleína (medicamento lacto-purga). Observou-se que 

o frasco A continuou transparente mas o frasco B passou a apresentar 

coloração azul escuro. Identifique as funções químicas das substâncias 

que podem estar presentes em A e B. A = __________________________ 

B=_______________________________ 4. Sabor adstringente é o que 

percebemos quando comemos uma banana verde (não madura). Que função 

química caracteriza o sabor adstringente (sabor que "amarra" na boca)? 

_________________________________________________________________________

___________________ 5. O suco gástrico, necessário à digestão contém 

ácido clorídrico (HCl) que, em excesso, pode provocar ―dor de estômago‖. 



Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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CAÇA-CONHECIMENTO 

Busque as palavras com os nomes das substâncias que são capazes de 

alterar o valor de pH da água. 

 

F E R M E N T O Q U I M I C O L A 

 

S A N G U E H U M A N O K R L I G E 

 

A N R B I C A R B O N A T O R M U T 

 

L E I T E D E M A G N E S I A A A E 

 

I R U F R I Q E R A Q T E K K O D R 

 

V I N A G R E K L A G R I M A D O G 

 

A G U A D E C A L A R A N J A K M E 

 

S U C O G A S T R I C O S U O R A N 

 

C A F E P R E T O T H L E I T E R T 

 

S A L D E C O Z I N H A U R I N A E 

 

S O D A C A U S T I C A V I N H O K 

NEUTRAS saliva sal de cozinha sangue humano leite lágrima vinho BÁSICAS 

detergente água do mar fermento químico leite de magnésia soda cáustica 

água de cal bicarbonato ÁCIDAS vinagre limão café preto laranja suco 

gástrico suor urina 

 

http://www.clubedaquimica.com/attachments/article/50/Revista_5.pdf 
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: E A VIDA CONTINUA! Todos os elementos químicos 

tendem a circular no ambiente para os organismos e destes, novamente, ao 

ambiente. Esta atividade dos organismos ocasiona um movimento dos 

elementos e compostos químicos essenciais à vida. 

Considere a canção ―Água‖, de Paulo Tatit e Arnaldo Antunes. Da nuvem até 

o chão, Do chão até o bueiro, Do bueiro até o cano, Do cano até o rio, Do 

rio até a cachoeira... Da cachoeira até a represa, Da represa até a caixa 

d’água, Da caixa d’água até a torneira, Da torneira até o filtro, Do 



filtro até o copo. Do copo até a boca, Da boca até a bexiga, Da bexiga 

até a privada, Da privada até o cano, Do cano até o rio... Do rio até 

outro rio, Do outro rio até o mar, Do mar até outra nuvem.... 

 

A que composto químico a letra da canção faz referência ?. 

 

A água ocupa 70% da superfície da Terra, sendo que desse total 97% são de 

água salgada. Dos 3% de água doce, 0,01% vai para os rios, ficando 

disponível para uso. Considere esta afirmativa: A água doce do planeta 

está acabando! 

http://www.riodejaneiroaqui.com/figuras1/mapa-dos-limites-da-barra-da-

tijuca.jpg 

 

APRESENTE um argumento contra essa afirmativa. 

 

_____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

A Baixada de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, apresenta a mais elevada 

taxa de crescimento populacional do município e, dentre os seus problemas 

ambientais, destaca-se o lançamento de esgotos "in natura" nos rios da 

região. O que acontecerá com os animais e plantas que vivem nas margens 

do rio? ____________________________________________ Os elementos e 

compostos químicos que existem no solo permanecerão nas mesmas 

concentrações ou quantidades? Por quê? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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APRESENTE um argumento a favor dessa afirmativa. 

 

_____________________________________________________ 
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: E A VIDA CONTINUA! 

 

Ciências - 9.º Ano 2.º BIMESTRE / 2013 

 

Os ciclos biogeoquímicos representam a movimentação natural de elementos 

químicos no ecossistema entre os seres vivos e o meio ambiente. Com a 

morte de um organismo, a matéria orgânica que compõe esse organismo é 

degradada por agentes decompositores. Seus elementos químicos retornam ao 

ambiente, sendo reaproveitados por outro organismo vivente. Pelo fato de 

o planeta Terra ser um sistema dinâmico, o movimento e a estocagem da 

matéria afeta todos os processos físicos, químicos e biológicos, 

propiciando a ciclagem de macro e micro nutrientes. Entre os principais 

ciclos destacam-se: o do átomo de carbono, o do nitrogênio, o do fósforo, 

o do oxigênio, o do hidrogênio e o da molécula de água. Além da água 

(H2O) e do dióxido de carbono (CO2) usados na fotossíntese, os organismos 



necessitam de uma série de elementos essenciais, presentes na atmosfera e 

na litosfera. A disponibilidade de elementos como o ozônio (O3), o 

fósforo (P), o oxigênio (O2) ou a água (H2O) condicionam a produção dos 

ecossistemas. A interação da biosfera com a atmosfera e com a litosfera 

dão lugar à mobilização destes materiais nos ciclos biogeoquímicos. 

CONFECÇÃO DE UM JORNAL-MURAL Utilizando sites, livros e material 

jornalístico, construa um jornal- mural coletivo com nome, editorial, 

charge, horóscopo, coluna de ecologia e quadrinhos sobre AS AÇÕES DE 

INTERFERÊNCIA DOS SERES HUMANOS NOS CICLOS ESPAÇO BIOGEOQUÍMICOS. 

 

http://www.brasilescola.com 

 

CRIAÇÃO 

 

www.docstoc.com 
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http://www.portalsaofrancisco.com.br, 

www.suapesquisa.com/.../aquecimento_global.htm www.brasilescola.com E 

outros que você achar que seja apropriado. 

 

- Nome - Editorial - Charge - Horóscopo - Coluna de ecologia - Quadrinhos 

 

Antoine Lavoisier 

O PAI DA QUÍMICA MODERNA 

 

Adaptado de www.portalmedquimica.com.br 

 

www.portalmedquimica.com.br 

 

Glossário: flogístico - nome utilizado para denominar a substância que 

seria liberada nos processos de combustão. 
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Antoine-Laurent de Lavoisier (Paris, 26 de agosto de 1743 — Paris, 8 de 

maio de 1794) foi um químico francês, considerado o criador da Química 

Moderna. Primeiro cientista a enunciar o princípio da conservação da 

matéria. Além disso, identificou e batizou o oxigênio, contestou a teoria 

flogística e participou da reforma da nomenclatura química. Célebre pela 

sua frase Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, 

LAVOISIER é considerado o PAI DA QUÍMICA. Foi ele quem descobriu que a 

água é uma substância composta, formada por dois átomos de hidrogênio e 

um de oxigênio: o H2O. LAVOISIER contribuiu, de maneira significativa, 

não só para derrubar a teoria do flogístico, mas para estabelecer um novo 

método de investigação que caracterizou o nascimento da química como 

ciência experimental, chamada de REVOLUÇÃO QUÍMICA. 
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FONTES DE ENERGIA: RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS Todos os processos vitais 

do planeta como circulação das águas e dos ventos, fotossíntese, mudanças 

de fase da matéria dependem de energia. Utilizamos diversas fontes e 

formas de energia para suprir as nossas necessidades. A principal fonte 

de energia da Terra é o Sol, que nos abastece direta ou indiretamente. 

Você já pensou como seria a sua vida sem energia? Pois é! Sabemos que 

precisamos de energia diariamente. As fontes de energia ou recursos 

energéticos se dividem em fontes de energias renováveis e não renováveis. 

ENERGIAS RENOVÁVEIS A energia renovável é aquela provida de fontes 

capazes de se regenerar por meios naturais. São consideradas fontes 

inesgotáveis, também conhecidas como energia limpa: durante o processo de 

produção não são gerados resíduos poluentes ou muito pouco resíduos. 

SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA BIOMASSA GEOTÉRMICA MARÉ MOTRIZ 

 

envolverde.com.br 

 

Ciências - 9.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

ENERGIA EÓLICA 

 

planetaterranaweb.t.com 

 

ENERGIAS NÃO RENOVÁVEIS Energias não renováveis são recursos naturais 

que, quando utilizados, não são repostos pela ação humana ou pela 

natureza, no tempo necessário. Tanto os combustíveis fósseis como os 

combustíveis nucleares são considerados não renováveis. Sua capacidade de 

renovação é muito reduzida se comparada a sua utilização. A tendência é 

que as reservas das fontes energéticas não renováveis se esgotem, ao 

contrário das energias renováveis. 

PETRÓLEO GÁS NATURAL CARVÃO MINERAL COMBUSTÍVEIS NUCLEARES 
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PETRÓLEO 

 



Fontes renováveis e não renováveis de energia 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php?option=com_conte 

nt&view=article&id=172&Itemid=114 

 

O SER HUMANO E O USO DA ENERGIA EM SUA VIDA Nos dias de hoje, a energia 

mais consumida nas cidades é a energia elétrica. Nas casas, a 

eletricidade é utilizada principalmente para iluminar e aquecer. A 

maioria das atividades do nosso cotidiano depende de aparelhos elétricos 

para produzir luz, calor, som ou movimento. No quadro abaixo, assinale 

com um X o que cada aparelho produz. Escreva também qual(is) a(s) 

fonte(s) de energia que o aparelho utiliza. 

APARELHO LUZ MOVIMENTO CALOR SOM FONTE DE ENERGIA 

 

Fogão 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

Rádio Lâmpada Liquidificador Chuveiro elétrico Ventilador 

 

Como calcular o custo mensal de utilização de um equipamento em meu 

orçamento doméstico? Antes de mais nada é preciso conhecer a potência do 

equipamento. Procure, no manual do fabricante, esta informação ou 

diretamente na estrutura do equipamento ou ainda aproveite as imagens ao 

lado. Faça o cálculo da seguinte forma: potência do equipamento em Watts 

x número de horas utilizadas x número de dias de uso mês, dividido por 

1000. Pegue o resultado e multiplique por R$ 0,45 (valor do kWh). Escolha 

alguns eletrodomésticos de sua casa, anote a potência do aparelho e 

realize o cálculo. Compare as respostas com as de seus colegas. Seu 

Professor vai auxiliá-lo. 

 

ELETRODOMÉSTICOS E SUAS POTÊNCIAS 
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ENERGIA NUCLEAR A energia elétrica se constitui em um dos avanços 

científicos mais importantes para todos nós. No Brasil, grande parte da 

eletricidade é produzida a partir da força em movimento, dos rios. No 

entanto, existe uma tecnologia que é utilizada no Brasil também com esse 

objetivo: a energia nuclear. Para gerar eletricidade, a usina nuclear 

trabalha com um tipo especial de urânio, elemento químico que tem seu 

núcleo dividido, naturalmente, em vários pedaços. A cada divisão, ocorre 

liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é 

aquecida. Ao se transformar em vapor, a água movimenta uma turbina que 

alimenta um gerador de eletricidade. 

Adaptado: http://www.enem.coc.com.br/simulado01.asp 
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http://chc.cienciahoje.uol.com.br/uranio-cheio-de-energia/ 

 



Com uma pequena pastilha de 1,0 g de urânio-235 (U235) conseguimos 

iluminar uma cidade com 500000 habitantes por 1 hora, como Niterói ou 

Belford Roxo. Além disso, ao contrário de outros tipos de energia, o 

processo não libera gases causadores do efeito estufa. Apesar dessas 

vantagens, a energia nuclear deixa muita gente com medo, pois o seu uso 

inadequado pode emitir raios perigosos no ambiente, gerando doenças 

graves e até a morte das pessoas que estiverem por perto. 

Adaptado de http://enem.coc.com.br/simulado01.asp 

 

USINA NUCLEAR EM ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO 

 

ONU: casos de câncer não aumentaram após desastre nuclear no Japão A 

remoção de dezenas de milhares de pessoas ajudou a evitar o aumento das 

taxas de câncer e outros problemas de saúde depois do desastre nuclear de 

Fukushima, no Japão, o pior do mundo em 25 anos. A exposição à radiação 

depois dos colapsos de reatores no Japão, ocorrida há mais de dois anos, 

não causou quaisquer efeitos imediatos para a saúde. Ações para proteger 

os habitantes da região, incluindo sua remoção e fornecimento de abrigo, 

reduziram significativamente a exposição a substâncias radioativas. Se 

não tivesse sido assim, poderia ter sido constatado taxas de câncer em 

alta e o surgimento de outros problemas de saúde nas próximas décadas. 
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Adaptado de http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/onu-casos-de-cancer-

nao-aumentaram-apos-desastre-nuclear-

nojapao,f0da0ce88fafe310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

IMPACTO AMBIENTAL - USO INADEQUADO DA NATUREZA LEVA AO DESEQUILÍBRIO. 

Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou 

atividade. Atualmente, o planeta Terra enfrenta fortes sinais de 

transição. O homem está revendo seus conceitos a respeito da natureza. 

Esta conscientização da humanidade está gerando novos paradigmas, 

determinando novos comportamentos e exigindo novas providências na gestão 

de recursos do meio ambiente. Um dos fatores mais preocupantes é o que 

diz respeito aos recursos hídricos. Problemas como a escassez e o uso 

indiscriminado de água estão sendo considerados como as questões mais 

graves do século XXI. Como já era previsto, os principais poluentes têm 

origem na atividade humana. A indústria é a principal fonte. Ela gera 

resíduos que podem ser eliminados na água, na atmosfera ou em áreas 

isoladas como em aterros sanitários. 

http://www.brasilescola.com/quimica/impactos-ambientais.htm 

 

www.dicico.com.br 

 

O que podemos fazer para diminuir os impactos ambientais • Reflorestar as 

áreas desmatadas. • Criar um processo de despoluição dos nossos rios, 

córregos etc. • Agir em consonância com os princípios do desenvolvimento 

sustentável. • Utilizar conscientemente os recursos naturais. • Evitar 

qualquer tipo de poluição. • Consumir conscientemente produtos 

existentes. • Criar leis que garantam a preservação ambiental. 

 



Alguns impactos ambientais • Diminuição da biodiversidade • Erosão • 

Inversão térmica • Ilha de calor • Efeito estufa • Destruição da camada 

de ozônio • As chuvas ácidas • Mudanças climáticas... 
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IMPACTO AMBIENTAL - O USO INADEQUADO DA NATUREZA LEVA AO DESEQUILÍBRIO 

Depois da revolução industrial, no final do século XVIII, e especialmente 

durante o século XX, o impacto da atividade humana sobre o meio ambiente 

tornou-se muito significativo. O aumento da população e do consumo 

pessoal, principalmente nos países desenvolvidos, originou diversos 

problemas ambientais. Grande parte desses problemas está relacionada com 

a exploração e utilização de energia. Hoje, 75% da energia gerada em todo 

o mundo é consumida por apenas 25% da população mundial, principalmente 

nos países industrializados. A gravidade dos impactos ambientais vai 

depender em grande parte da fonte de energia usada na geração da 

eletricidade. O emprego de FONTES NÃO RENOVÁVEIS, como o petróleo, o gás 

natural, o carvão mineral e o urânio, está associado a maiores riscos 

ambientais, tanto locais (poluição do ar e vazamento radioativo) como 

globais (aumento do efeito estufa). Já as FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS, 

como a água, o Sol, os ventos e a biomassa (lenha, bagaço de cana, carvão 

vegetal, álcool e resíduos vegetais) são consideradas as formas de 

geração mais limpas que existem, embora também possam afetar o meio 

ambiente, dependendo das formas de utilização desses recursos. Para 

enfrentar o aumento da demanda no futuro precisamos encarar o uso da 

energia sob a ótica do CONSUMO SUSTENTÁVEL, ou seja, aquele que atende às 

necessidades da geração atual sem prejuízo para as gerações futuras. Isso 

significa eliminar desperdícios e buscar fontes alternativas mais 

eficientes e seguras para o homem e o meio ambiente. 

Adaptado de 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/consumo_sustentavel.pd

f 

Glossário: biomassa - massa de material biológico presente em uma planta, 

um animal, uma comunidade de seres vivos ou uma determinada área. 
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No texto verificamos diversos exemplos de fontes de energia renováveis. 

Transcreva nas linhas abaixo três destes exemplos. 

_________________________________________________________________________

_________________________ No texto podemos encontrar uma definição para 

―consumo sustentável‖. Transcreva-a nas linhas abaixo: 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________ Os combustíveis fósseis como o petróleo, o gás 

natural e o carvão mineral originaram-se de um processo de 600 milhões de 

anos. As condições em que ocorreu a formação dos combustíveis fósseis 

dificilmente se repetirão. Por isso, eles são considerados fontes não 

renováveis de energia, isto é, acredita-se que, algum dia, eles vão 

acabar. A queima de combustíveis fósseis traz sérios problemas de 

poluição ambiental. A exploração de fontes de energia, renováveis ou não, 



requer um planejamento cuidadoso, que leve em conta fatores regionais, 

sociais, ambientais e econômicos. 
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Ciências, 9.º ano, aula 16. 

 

QUANDO TUDO VIRA ENERGIA... Economizar energia elétrica é bom para o 

bolso mas também é excelente para o meio ambiente. Dependendo da forma 

como essa energia é obtida, ela pode causar poluição do ar, 

desequilíbrios ecológicos, além de trazer sérios riscos ao ambiente e a 

nossa saúde. Existem várias modalidades de energia. A energia com que a 

Terra atrai os corpos, para seu centro, é denominada energia potencial 

gravitacional e está associada à altura que um corpo se encontra em 

relação ao solo. Ao lançar uma flecha, o indivíduo distende a corda do 

arco. A energia armazenada no arco encurvado é a energia potencial 

elástica. Essa energia está associada a molas e corpos elásticos. 

 

mundoeducacao.com.br 

 

O leão correndo possui energia associada ao seu movimento. Essa energia é 

chamada de energia cinética. Todo corpo em movimento possui energia 

cinética. 

 

produto.mercadolivre.com.br 

 

gartic.uol.com.br 
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A energia aparece de várias formas na natureza. Além disso, uma forma de 

energia pode ser transformada em outra. Quando uma lâmpada está acesa, 

ela está transformando energia elétrica em energia luminosa (luz). Uma 

parte da energia elétrica é transformada em outra forma de energia – o 

calor. 

 

mundodastribos.com 
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ENERGIA MECÂNICA: POTENCIAL E CINÉTICA A energia mecânica é a energia de 

um corpo em função da sua posição ou da sua velocidade. Ela está 

relacionada à energia potencial e à energia cinética de um corpo. A 

energia potencial é uma modalidade de energia armazenada e depende da 

posição do corpo em relação a outros corpos. A energia cinética é a 

energia associada ao corpo em movimento. Esta energia depende da massa e 

do quadrado da velocidade do corpo em movimento. Quando lançamos uma bola 

para o alto, parte da energia química, armazenada em nossos músculos, é 

transferida para a bola, que passa a ter energia cinética. À medida que a 

bola ganha altura, a energia cinética é transformada em energia 

potencial. Quando a bola chega a cair, ocorre o inverso. Lei da 

conservação da energia A energia não pode ser criada nem destruída, 

apenas transformada. Neste processo, frequentemente são obtidas 

diferentes modalidades de energia, mas a energia total é sempre a mesma. 



A quantidade de energia antes e depois das transformações mantém-se 

inalterada. 
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www.canstockphoto.com.br 
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Devido ao campo gravitacional, um corpo, nas proximidades da superfície 

terrestre, tende a cair em direção ao centro da Terra. Este movimento é 

possível devido à energia guardada que ele possuía. Esta energia é 

chamada de POTENCIAL GRAVITACIONAL. 

 

A energia potencial, contida na água, armazenada em uma barragem, 

converte-se em energia cinética durante a queda da água que movimenta as 

turbinas. A energia cinética das turbinas converte-se em energia 

elétrica, que, por meio de uma rede de transmissão, chega aos domicílios, 

ao comércio e às indústrias, convertendo-se em outras formas de energia, 

como a luminosa, a sonora e a térmica. 

 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

ENERGIA MECÂNICA: POTENCIAL E CINÉTICA Existem determinadas situações em 

que podemos perceber a energia potencial sendo transformada em energia 

cinética e vice-versa. Observe a figura abaixo. 

Energia potencial Energia potencial 

 

ENERGIA POTENCIAL 

 

ENERGIA CINÉTICA 

Energia cinética 

cenla.dynalias.net 

 

Comente as transformações de energia ocorridas nas manobras do atleta com 

o skate. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

O corpo humano é um tipo de conversor de energia. Ele transforma 

nutrientes em potência que será usada na realização de qualquer 

atividade. Para trabalhar, o motor de um carro converte a gasolina em 

potência. Um pêndulo de relógio é um dispositivo que usa a energia 

acumulada ao balançar um peso para realizar trabalho. 

 

A energia mecânica é dada pela soma da energia potencial e da energia 

cinética. 

Glossário: pêndulo - objeto que oscila em torno de um ponto fixo. 
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1- Imagine a seguinte situação: Um caminhão, a 80km/h, bate num carro 

parado. O automóvel fica amassado, pois o caminhão em movimento 

transferiu energia para o carro, para que essas deformações acontecessem. 

A intensidade dos estragos dependerá de vários fatores, relacionados 

tanto ao caminhão quanto ao automóvel. Vamos pensar no caminhão, já que 

era ele que possuía energia cinética. Vejamos: a) Se no instante da 

batida, em vez de estar a 80km/h, o caminhão estivesse a 20km/h, os 

estragos no automóvel seriam maiores ou menores? 

_________________________________________________________________________

___________________ b) Se outro automóvel, com a mesma velocidade do 

caminhão, a 20km/h, tivesse se chocado com o que estava parado, os danos 

seriam maiores ou menores? 

_________________________________________________________________________

___________________ c) A massa de um automóvel é igual, maior ou menor do 

que a de um caminhão? 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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d) Quais os fatores relativos ao caminhão que influenciaram na 

intensidade dos danos causados ao automóvel? 

_________________________________________________________________________

___________________ 2- Um paraquedista, em queda, tem energia potencial 

gravitacional, cinética ou as duas? Explique. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 3- Diga o tipo de energia mecânica existente nos 

exemplos abaixo: a) coco caindo da árvore - 

__________________________________ b) carro em movimento - 

___________________________________ c) um lápis em cima da mesa - 

______________________________ d) criança deslizando no tobogã - 

__________________________________ 
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ENERGIA MECÂNICA: POTENCIAL E CINÉTICA 

 

Você já andou de montanha russa? Quando ela desce, a gente sente um frio 

na barriga e todo mundo grita. Tem gente que morre de medo. Mas é 

emocionante demais!!!! 

 

mais.selecoes.com.br 

 

Procure em sites e livros, que transformações de energia ocorrem à medida 

que o carrinho desce? Escreva aqui. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________



_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

Sugestão de sites: criancas.hsw.uol.com.br 

mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/pergunta_286575.shtml 

blogdebrinquedo.com.br/.../miniatura-de-montanha-russa-funciona-de- 

verdade/ 

 

www.educopedia.com.br 

 

Ciências - 9.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

www.mantovafinanza.com 
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GRANDEZAS FÍSICAS: ESCALARES E VETORIAIS 

GRANDEZA 

 

é tudo aquilo que envolve medidas. 

 

GRANDEZA FÍSICA é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor 

numérico e a uma unidade. Exemplos: tempo, distância, velocidade, 

aceleração, força, energia, trabalho, temperatura, pressão e outros. A 

grandeza física é dividida em grandeza escalar e vetorial. 

 

Medir uma grandeza física é compará-la a outra grandeza da mesma espécie, 

que é a unidade de medida. Como quilograma, metro e litro. 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

 

(SI): o desenvolvimento tecnológico e científico exigiu um sistema padrão 

de unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Foi então que, em 

1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades (SI). Hoje, o SI é o 

sistema de medidas mais utilizado em todo o mundo. 

 

Você se lembra de que já estudou as unidades de medida? Vamos relembrar? 

 

freepik.com.br 
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Para medir o comprimento, usamos o ____________ e seu múltiplo 

____________ ou partes do metro como o ________________ e o 

_______________ . Qualquer fenômeno que se repete, periodicamente, no 

tempo, pode ser medido com um relógio. E, em um relógio, usamos unidades 

de medida específicas. São elas: _____________, _________________ e 

____________ . Já sabemos que o tempo é uma grandeza física. Será que o 

tempo é uma grandeza escalar? ( ) Sim. ( ) Não. Você saberia dizer o 

motivo? ____________________________________ 

____________________________________ 
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As grandezas em que há necessidade de indicar apenas o seu valor numérico 

e a respectiva unidade, são chamadas de grandezas escalares. 

 

oglobo.globo.com 

 

GRANDEZAS FÍSICAS: ESCALARES E VETORIAIS ‒ Vai viajar nas férias? Um 

amigo pergunta: ‒ Para onde? E você responde: ‒ Vou passar as minhas 

férias na casa da minha avó que mora a 100 km daqui. 

www.braian.com.br 

 

Para o seu amigo saber exatamente o lugar onde mora a sua avó, você terá 

que lhe fornecer mais informações. Não basta indicar um valor numérico 

(100) e uma unidade (km). Se você estiver no Rio de Janeiro e se deslocar 

cerca de 100 km, tanto pode ir para Mangaratiba como para Teresópolis. 

s1600/encruzilhada.jpg 

 

Então o que fazer? Para o seu amigo descobrir para onde você vai, você 

precisa indicar a direção (Norte-Sul, Leste-Oeste) e o sentido (de sul 

para norte, ou de oeste para leste). ‒ Então está certo. Eu irei na 

direção leste – oeste e no sentido de leste para oeste. 

 

Verifique quais são as grandezas escalares e quais as grandezas vetoriais 

nas afirmações abaixo. a) O deslocamento de um avião foi de 100 km, na 

direção Norte do Brasil. 

__________________________________________________________ b) A área da 

residência a ser construída é de 120 metros quadrados. 

__________________________________________________________ c) A água 

ferve a 100 graus de temperatura. 

__________________________________________________________ d) A 

velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km/h. 

__________________________________________________________ e) Uma pessoa 

está se deslocando, a um passo por segundo, na direção Sul da quadra de 

esportes da escola. 

__________________________________________________________ 

 

As grandezas vetoriais para se caracterizarem como tal devem ter • 

intensidade (valor numérico com uma unidade); • direção; • sentido. 
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PARADO OU EM MOVIMENTO? UMA QUESTÃO DE REFERENCIAL! Clarinha, sentada no 

banco do carro em movimento, afirma que seu pai, sentado à sua frente, 

não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Maria, à margem da 

rua, vê o carro passar e afirma que o pai de Clarinha está em movimento. 

Você saberia explicar com quem está a razão? 

 

http://www.cksinfo.com/clipart/entertainment/travellingandtourists/ car-

ride.png 

 

freepik.com.br http://estudejogando.com.br 
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_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

________ Assim, podemos dizer que o movimento é relativo, pois o mesmo 

corpo pode estar parado ou em movimento dependendo do referencial 

adotado. 

 

Um móvel ou ponto material é um corpo que está em movimento, em relação 

ao referencial adotado. Ele está em movimento quando a sua posição varia 

com o tempo em relação a um referencial adotado. Um corpo está em repouso 

quando sua posição, em relação ao referencial escolhido, com o passar do 

tempo. não se altera 
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Um corpo está em movimento quando a sua posição, em relação ao 

referencial escolhido, se altera com o passar do tempo. 

 

PARADO OU EM MOVIMENTO? UMA QUESTÃO DE REFERENCIAL! Vamos ver se você 

entendeu os conceitos de movimento e repouso! O Papai Noel encontra-se 

sentado no telhado de uma casa, observando a Lua e, pensando de que forma 

vai passar pela chaminé. Se utilizarmos como referenciais o planeta 

Terra, a casa e a Lua como você responderia à pergunta: Na sua opinião o 

Papai Noel está em movimento ou está em repouso? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_ _____________________________________________________________________ O 

Papai Noel ou o prédio poderiam ser considerados pontos materiais? ( ) 

Sim. ( ) Não. Na figura vemos o movimento de translação da Terra e o da 

Lua em redor da Terra. Qual é o referencial desses astros neste 

movimento? 

freepik.com.br 

 

Estou em repouso ou movimento? 

br.hellokids.com 

 

astropt.org - 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ Na figura 

vemos o movimento das crianças em um jogo de bola. Você saberia dizer 

quem está em movimento e quem está repouso no jogo, se o referencial for 

a escola? Aluno A – ____________ Aluno B – ____________ Aluno C – 

_______________ Aluno D – ______________ 
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MOVIMENTO - QUAL É O CAMINHO A SEGUIR? O móvel, quando varia o local em 

que se encontra, descreve um caminho no espaço que é denominado 

trajetória. Quando uma trajetória é curva, nós a classificamos de 

trajetória curvilínea e quando a trajetória é um segmento de reta, 

retilínea. Vamos classificar as trajetórias das figuras sabendo que você 

é o espectador nas situações descritas. Portanto, você é o referencial 

(1) (2) 

www.minhasdicas.com.br 

 

(3) 

aulas-fisica-quimica.com 

 

Toda trajetória precisa de um referencial! 
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Em relação ao observador, parado no solo, um avião está se movendo com 

movimento retilíneo e velocidade constante. Num determinado instante, um 

pacote é lançado do avião e cai. Um passageiro, no avião, vê o pacote 

cair verticalmente, descrevendo uma reta, enquanto que uma outra pessoa, 

parada no solo, fora do avião, vê o pacote cair descrevendo uma curva. 

Qual a trajetória realmente seguida pelo pacote: uma reta ou uma curva? 

Depende do referencial. A trajetória do pacote será uma reta, se o 

referencial for o avião. E a trajetória será uma curva, se tomarmos como 

referencial a pessoa no solo, olhando o pacote cair. Veja a figura a 

seguir e entenda melhor. 

pt.dreamstime.com www.passeiweb.com 
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A trajetória é a linha descrita ou percorrida por um corpo em movimento e 

depende do referencial adotado. 

 

MOVIMENTO - ONDE É O PONTO INICIAL? Um móvel em movimento, numa 

trajetória ou percurso, tem sua posição vinculada a um ponto da 

trajetória conhecido como marco ZERO ou ORIGEM. Este ponto será o 

referencial na determinação das posições (espaços) do móvel. O 

DESLOCAMENTO é a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço 

(trajetória). Nem sempre o deslocamento coincide com a distância 

percorrida (trajetória). 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/ http://www.aulas-fisica-quimica.com/ 

/PMs_X05PqJs/s1600/ciclista.jpg 

 

trajetória 

 

Para descobrir o valor do deslocamento, usa-se a equação: ∆S = S – S0 

onde ∆S é a variação de espaço, S é a posição atual e S0 o ponto de 

origem. Vamos ver se você entendeu. Observe o deslocamento do carro e 

responda. a) Qual é a posição inicial do carro ao sair do prédio de 

apartamentos? __________________________________ b) Quantos quilômetros o 

carro percorreu até chegar à posição final? _____________ 
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c) Qual é a última posição ocupada pelo carro na figura? 

_____________________________ d) Qual seria a distância percorrida pelo 

carro se ele saísse do marco 10 km? __________________________ 

 

Imagine que uma pessoa saia de casa, às 7 horas, no marco zero ou origem 

de uma rodovia para andar de bicicleta. Ela para no km 30, às 10 horas. 

1- Sabendo dessas informações, complete. 2- Calcule o deslocamento e o 

tempo gasto pela pessoa durante seu passeio. 

 

∆S = S – S0 

S0 = _________ t0 = ______________ S = ________ t = _____________ 

 

∆t = t – t0 
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MOVIMENTO UNIFORME No movimento retilíneo e uniforme, a velocidade do 

móvel não se altera no decorrer do tempo. O móvel percorre espaços iguais 

em tempos iguais. Nesse tipo de movimento, o móvel se desloca em linha 

reta e com velocidade constante. 

www.portalsaofrancisco.com.br 

 

freepik.com.br 

 

Imagine-se dirigindo uma motocicleta numa estrada de maneira a manter o 

ponteiro do velocímetro sempre na mesma posição. Por exemplo: 80 km/h. 

Este movimento é um movimento uniforme. O movimento uniforme pode ser 

definido como aquele em que o móvel tem velocidade constante no decorrer 

do tempo. A motocicleta percorre distâncias iguais em tempos iguais. O 

movimento da motocicleta é exemplo de movimento uniforme. 
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A velocidade média é a relação entre o deslocamento de um corpo (ΔS) e o 

intervalo de tempo (Δt) que esse corpo usou para fazer essa trajetória. A 

unidade de medida da velocidade no sistema internacional (SI) é m/s. E 

para representarmos, matematicamente, a velocidade média, usamos a 

equação. 

 

Onde: 

 

Vm => velocidade média 

=> variação do tempo => variação do deslocamento 

 

Qual é a velocidade média da motocicleta na imagem acima? (Dica: use a 

equação.) 
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motocicleta:____________________ 

 

MOVIMENTO UNIFORME São exemplos de movimento uniforme: • caminhar em 

linha reta com velocidade constante. Por exemplo, 1,5 m/s durante um 

certo intervalo de tempo; • o deslocamento do ponteiro de um relógio; • 



um navio em alto-mar também pode deslocar-se sem alterar sua velocidade. 

Agora, vamos exercitar o que aprendemos! Lembre-se de que o movimento é 

retilíneo uniforme. Isto é, a velocidade é constante durante todo o 

percurso. 

 

freepik.com.br www.emersonfialho.wordpress.com 

/PMs_X05PqJs/s1600/ciclista.jpg 

 

1- Um atleta ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas ao correr 900m em 

100s. Qual foi a sua velocidade média? 

ATLETA: 

 

Ao trabalharmos o conceito de velocidade média (Vm), o símbolo 

 

www.vectorizados.com 

 

∆(delta) se refere 

 

____________________ 

 

NADADOR: 

 

____________________ 

galeria.colorir.com 

 

3- Um trem viaja com velocidade constante de 250 km/h. Quantas horas ele 

gasta para percorrer 2500 km? 

TREM: 

 

____________________ 

 

4- E a velocidade média do ciclista. Aquele que apareceu na página 

anterior e que fez o percurso de 30 quilômetros em 3 horas? CICLISTA: 

____________________ 
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2- Um nadador percorre uma piscina de 60m de comprimento em 30s. 

Determine a velocidade média desse nadador. 

 

sempre à variação, isto é, à diferença entre o valor final e o inicial do 

espaço e do tempo. A variação da velocidade ocorrerá quando trabalhamos 

com aceleração no movimento variado. A unidade de medida da velocidade no 

Sistema Internacional (SI) é m/s. 
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ACELERA, FREIA, PARA. MOVIMENTO VARIADO. Em um dia de intenso tráfego de 

veículos em uma cidade, você acha que o movimento dos veículos é 

uniforme? Para um motorista ir de um lugar a outro, ele deve repetir, 

dezenas de vezes, a mesma sequência de operações: acelera, freia, para; 

acelera, freia, para... A velocidade do carro seria sempre a mesma ou 

mudaria neste acelera, freia e para contínuo? 

______________________________________________________________ 



 

Numa competição de atletismo, os atletas mantêm sempre a mesma distância 

entre seus passos e assim a mesma velocidade? 

uipi.com.br - 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ciências - 9.º Ano 3.º BIMESTRE / 2013 

 

No MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO, a velocidade do móvel varia, de 

maneira constante, aumentando ou diminuindo seu valor, sempre na mesma 

proporção. A medida desta variação é a aceleração e é calculada pela 

seguinte relação matemática: 

Lembre-se de que a unidade de medida da aceleração no sistema 

Internacional (SI) é m/s². 

 

No MUV, a aceleração é constante em qualquer instante de tempo. Agora, é 

com você! 1- Um ônibus, que vinha em linha reta, a 72 m/s, levou 6 

segundos para atravessar, completamente, uma avenida. Calcule a sua 

aceleração. 

 

freepik.com.br 

 

21 

 

Recapitulando... 

1- Observe os valores da tabela, relativos ao treino de uma competição de 

moto. Atenção! Quando dizemos que saiu do repouso, quer dizer que sua 

velocidade inicial é zero e seu tempo inicial também é zero. 

Velocidade (m/s) Tempo (s) 0 0 8 2 16 4 24 6 32 8 

 

a) Você pode afirmar que a moto saiu do repouso? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_____________________ b) Qual é a velocidade da moto quando o tempo é de 

2 segundos? __________ c) Calcule a aceleração da moto nos primeiros 4 

segundos. ______________ d) Qual é a aceleração da moto nos 8 segundos do 

percurso? ____________ e) Podemos afirmar que a aceleração da moto foi 

constante durante todo o percurso? ( ) sim ou ( ) não. 

 

b) Sabendo-se que o limite de velocidade nessa estrada é de 80 km/h, é 

possível supor que, em nenhum momento essa velocidade foi ultrapassada? 

__________________________________________ 

 

3- Suponha que um trem-bala, em MRU, gaste 6 horas para percorrer a 

distância de 1800 km. Qual a velocidade média deste trem? 

___________________________ 

 

4- Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 25 m/s 

quando acionou os freios e parou em 5 s. Determine a aceleração imprimida 

pelos freios à motocicleta. ________________ 
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2- Um caminhão, em movimento retilíneo uniforme, passa às 7 h pelo km 50 

e às 12 h, do mesmo dia, pelo km 350. a) Qual a velocidade média desse 

caminhão nesse percurso? ______________ 
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TUDO TEM FORÇA? O que está acontecendo em cada imagem? 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

fisicanacuca.xpg.com.br 

 

images/stories/acidente-com-moto.jpg 

 

www.newsrondonia.com.br 

 

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________________ Força é uma ação capaz de colocar um 

corpo em movimento, de modificar o movimento de um corpo e de deformar um 

corpo. A força é uma grandeza vetorial, porque, além de intensidade, ela 

tem sentido e direção. Para indicar que a força é representada por 

vetores, adiciona-se uma seta sobre a letra F. (Portal da Física) 
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Uma força é formada pelos seguintes elementos: - PONTO DE APLICAÇÃO: é a 

parte do corpo onde a força atua diretamente; - SENTIDO: é a orientação 

que tem a força na direção (esquerda, direita, cima, baixo); - DIREÇÃO: é 

a linha de atuação da força (horizontal, vertical, diagonal); - 

INTENSIDADE: é o valor da força aplicada. Unidade de medida (SI) é o 

Newton (N). Acesse o site 

http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0072.asp e conheça um 

pouco sobre o físico Marcelo Gleiser e apresente para toda a turma. 

 

Experimento muito interessante sobre trajetória e referencial. Vale a 

pena! Você vai aprender se divertindo. 
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http://www.ideiasnacaixa.com/laboratoriovirtual/trenzinho.html 

 

ANALISANDO AS FORÇAS 

 



Analisemos, com atenção, a seguinte situação. Um rapaz exerce uma força 

(1) de 100 Newton na coleira de um cão, a fim de puxá-lo. 

 

2 

 

1 

 

A 

 

O vetor F1 corresponde à força exercida pelo rapaz sobre o cão. Este 

vetor FORÇA apresenta as seguintes características: ponto de aplicação: 

ponto A direção: horizontal sentido: esquerda para direita intensidade: 

100 N. F2 

 

www.aulas-fisica-quimica.com 

 

F1 

 

Direção – horizontal Sentido – da direita para a esquerda Intensidade - 

F2 = 80 N 

 

Direção – horizontal Sentido – da esquerda para a direita Intensidade - 

F1 = 100 N 

 

O cão se recusa a mover-se, exercendo uma força (2) no sentido oposto, de 

intensidade 80 N. 
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Nas situações da vida real, dificilmente qualquer corpo está sujeito 

apenas a uma força. Quando várias forças atuam sobre um corpo, cada uma 

delas exerce um efeito nesse corpo. O resultado dos efeitos de todas as 

forças é igual ao de uma única força, a FORÇA RESULTANTE. Chama-se força 

resultante o conjunto de forças que atuam no mesmo corpo a uma força 

equivalente a esse conjunto. Corresponde à soma de todas as forças. 

 

Soma das forças F1 e F2 

F1 

 

FR - FORÇA RESULTANTE direção – horizontal sentido – da esquerda para a 

direita 

 

F2 

FR 

 

intensidade – FR = F1 – F2 FR = 100 N – 80 N FR = 20 N 

As forças 1 e 2 podem ser substituídas pela força resultante. 

 

F1 

 

= 100 N 

 

F2 = 80 N 

FR = 20 N 
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TUDO TEM FORÇA? Força é uma ação que empregamos, no dia a dia, para 

realizar movimentos como levantar uma cadeira, empurrar a porta, amassar 

uma folha de papel, quebrar um pedaço de giz ou deslocar o apagador no 

quadro. Relacione algumas situações do seu cotidiano em que você possa 

reconhecer o uso da força. 

___________________________________________________ 

Um segmento orientado possui todas as características relacionadas à 

FORÇA, isto é, intensidade, direção e sentido. Portanto, segmentos 

orientados são usados para representar grandezas vetoriais. 
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Vamos aplicar o conceito de força? Considere os seguintes vetores que 

representam forças. Cada quadradinho do segmento orientado equivale a uma 

unidade de medida e corresponde a 1N. Complete a tabela: 

 

FORÇA 

 

DIREÇÃO 

 

SENTIDO 

 

INTENSIDADE 

 

a b 

freepik.com 

 

c d e 
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SISTEMA DE FORÇAS - FAZENDO FORÇA EM GRUPO. Quando várias forças são 

aplicadas ao mesmo tempo sobre um corpo, dizemos que elas formam um 

SISTEMA DE FORÇAS. Essas forças podem ter vários sentidos, direções e 

intensidade. A força resultante FR é aquela que substitui o sistema por 

uma única força. Veja, agora, os casos mais comuns do sistema de forças: 

sistema de forças concorrentes (mesmo ponto de aplicação). 

(A) Forças com mesma direção e sentido. A Força resultante (FR) é igual à 

soma das intensidades das forças componentes. Veja os exemplos abaixo: 

(B) Forças com mesma direção e sentidos opostos: A Força resultante (FR) 

é dada pela diferença das intensidades de cada força (maior menos menor). 

Veja os exemplos abaixo: 

 

freepik.com 

 

Exemplo 1 F1 Exemplo 2 F1 F2 FR F2 FR 

 

Exemplo 1 F1 Exemplo 2 F1 F2 FR F2 FR 
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1- Determine a intensidade da força resultante na figura abaixo. 

 



2- A figura mostra um cabo de força entre dois grupos de rapazes. O grupo 

A puxa a corda com FA = 130 N, e o grupo B puxa a corda com FB= 140 N 

para o outro lado de mesma direção, em sentido contrário. Podemos afirmar 

que a intensidade da força resultante é ____________ 
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LEI DA INÉRCIA DE NEWTON - REPOUSO E MOVIMENTO Na tirinha abaixo, o 

menino, andando de skate, bate na pedra e sai voando, isto é, continua em 

movimento. 

 

Agora, leia a 1.ª Lei de Newton que explica o que aconteceu na situação 

acima. Primeira Lei de Newton Também chamada de Lei da Inércia. Ela 

apresenta o seguinte enunciado: ―Na ausência de forças, um corpo em 

repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a 

permanecer em movimento." 

Quando o skate bate na pedra, devido à inércia, o menino tende a manter a 

velocidade na qual se movia anteriormente. Esta é a Lei da Inércia. 

portalsaofrancisco.com.br 
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Observe as figuras ao lado e responda. 1 - Ao puxar bruscamente, a 

cartolina acelera e a moeda cai dentro do copo. Você saberia dizer por 

que a moeda não acompanha o movimento da cartolina? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 2 - Por que o cavaleiro é lançado para fora do cavalo? 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

27 
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2.ª LEI DE NEWTON - MASSA E ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE Quando diversas 

forças atuam em um corpo e elas não se anulam, é porque existe uma força 

resultante. A 2.ª Lei de Newton nos mostra a ligação da força aplicada ao 

movimento. 

fisicafascinante.tumblr.com 

efisica.if.usp.br 

 

E como se comporta um corpo que está sob a ação de uma força resultante? 

 



A resposta foi dada por Newton na sua segunda lei do movimento. Ele nos 

ensinou que, nessas situações, o corpo irá sofrer uma aceleração. 

 

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA OU 2.ª LEI DE NEWTON ―A força aplicada 

(força resultante) a um objeto é igual à massa do objeto multiplicado por 

sua aceleração.‖ 
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Suponha que o rapaz ao lado esteja puxando a caixa e desprezando o atrito 

que ela faz com o piso e com o ar. a) Quem exerce a força, a caixa ou o 

rapaz? ______________. b) Se a caixa tiver uma aceleração de 2 m/s2 e 

massa de 5 kg, Calcule a força aplicada na caixa. _________ 

 

Um Newton (1 N) é a intensidade de uma força resultante que, atuando em 

um corpo de massa 1 kg, faz com que ele adquira a aceleração de 1 m/s². 

 

freepik.com 

 

A força aplicada sobre o carro, na imagem ao lado, pela mulher e a 

criança, gera uma força resultante que empurra o carro para frente. A 

força necessária para acelerar um corpo é diretamente proporcional a sua 

massa. 
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2.ª LEI DE NEWTON - MASSA E ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE Na Terra e na Lua, a 

aceleração da gravidade é diferente. Na Lua, a aceleração é 1/6 da 

aceleração da gravidade na Terra, isto é, 1,6 m/s2. a) É mais fácil pular 

na Terra ou na Lua? _____________________________________ 

 

b) Qual será o peso de Garfield na Lua se sua massa for igual a 10 

quilos? 

_________________________________________________________________________ 
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A força gravitacional age sobre os corpos, conferindo-lhes peso. 

Portanto, sem a força gravitacional os corpos não teriam peso. Dessa 

forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da força gravitacional 

que é diferente em outros planetas e satélites naturais do sistema solar. 

Enquanto força, o peso é uma grandeza vetorial. Portanto, apresenta 

intensidade, direção e sentido. Matematicamente, ele pode ser descrito 

como o produto entre massa e aceleração da gravidade local: 

 

c) E na Terra? (onde a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 

igual a 10 m/s2) 

_________________________________________________________________________

__ 

 

Faça uma visita virtual ao Museu Interativo de Astronomia e calcule o seu 

peso em outros planetas. Pesquisa muito interessante. Você vai gostar! 

 

www.brasilescola.com 

 

P=m.g 



P – peso m – massa g – gravidade 

 

FR = m . a 

FR - força resultante a - aceleração 
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http://www.ufsm.br/mastr/pesos.htm 

 

Em 1687, o inglês Isaac Newton (16421727), um dos maiores cientistas de 

todos os tempos, desenvolveu três leis (conhecidas como Leis de Newton) 

que até hoje são usadas para o entendimento dos efeitos que as forças têm 

sobre os corpos. Assista a esses dois vídeos que mostram situações das 

Leis de Newton no nosso cotidiano. 

 

Ciências 9.º ano 

 

3.ª LEI DE NEWTON – AÇÃO E REAÇÃO 

A 3.ª Lei de Newton constata que as forças sempre ocorrem em pares, ou 

que uma única força isolada não pode existir. Neste par de forças, uma é 

chamada de ação, e a outra de reação. As forças de ação e reação são 

iguais em intensidade (módulo) e direção, mas possuem sentidos opostos. E 

sempre atuam em corpos diferentes. Assim, nunca se anulam. 

 

"Se um corpo exerce uma força sobre outro, este reage e exerce sobre o 

primeiro uma força de intensidade e direção iguais, mas em sentido 

oposto." 

 

A toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma 

direção e sentidos contrários. 

 

www.geocities 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Cite outros exemplos do princípio da lei de AÇÃO E REAÇÃO DE NEWTON que 

vemos no nosso dia a dia! 

 

FAB = ‒ FBA 

Força que o corpo A aplica sobre o corpo B Força que o corpo B aplica 

sobre o corpo A 

 

CARRO MOVIDO A AR - PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO 

 

Através da construção de um simples experimento, podemos exemplificar 

como age a Figura 1 Terceira Lei de Newton, também denominada de 

princípio da ação e reação, Para tanto, a proposta é de se construir um 

modelo, utilizando uma miniatura de carro, uma bola de borracha, um 

canudo, uma fita adesiva, como o modelo ao lado. Figura 1 – miniatura do 

carro com a bola vazia. Figura 2 – encher a bola, através do canudo, 

segurar por alguns segundos e, depois, soltar. 

 



Figura 2 

 

http://www.cienciamao.usp.br 

 

1- Por que o carro se move sem auxílio quando se solta o dedo da bola de 

borracha? 

____________________________________________________________________ 2- 

Que Lei de Newton é observada neste experimento? 

____________________________________________________________________ 
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30 

 

3.ª LEI DE NEWTON: AÇÃO E REAÇÃO 

Força de atrito Atrito é a força que resiste ou se opõe ao movimento 

quando uma superfície desliza sobre a outra. Define-se a força de atrito 

como uma força de oposição à tendência do escorregamento. Tal força é 

gerada devido a irregularidades entre as duas superfícies que estão em 

contato. Sem ela, seria impossível o simples ato de andar, pois, sem o 

atrito, você deslizaria sobre o chão. Para que exista a força de atrito, 

é necessário existir o contato entre duas superfícies, como, por exemplo, 

o pneu de um automóvel e o asfalto. Por causa do atrito, as rodas do 

automóvel mantêm a aderência ao solo. Quando esta aderência é perdida, o 

automóvel derrapa. 

Adaptado de www.educacao.uol.com.br 

 

a) Em que quadra(s) o jogo de tênis será mais rápido? 

___________________________________________ Jogos de tênis nem sempre 

acontecem no mesmo tipo de piso. Eles podem ocorrer em superfícies de 

grama, concreto, carpete ou terra batida, essa última também conhecida 

como saibro. Cada uma oferece ritmo e qualidade diferentes ao jogo. A 

quadra com superfície de grama é densa e baixa. O ritmo de jogo fica bem 

rápido, pois o piso oferece pouco atrito e a bolinha, ao deslizar, quase 

não perde velocidade. O cimento proporciona uma quadra dura e rápida. É 

basicamente feita de camadas de asfalto que são pintadas com uma tinta 

especial. Não requer muita manutenção, mas, quanto mais rugosa e áspera a 

superfície, mais lento fica o quique da bola e o jogo. O carpete é a mais 

rápida de todas as superfícies. Usado em quadras cobertas, o carpete é 

muito conhecido nos países de frio intenso. Por ser muito rápido, o 

carpete favorece os jogadores agressivos, com saques fortes e bom jogo de 

rede. A bola escorrega bastante e quica muito pouco. Os pontos são 

curtos, dificultando para os jogadores que trocam muita bola. Por sua 

vez, a superfície de saibro é feita com uma mistura de areia, pedra e 

argila, que possibilita um jogo cadenciado, pois a bolinha quica devagar, 

dando mais tempo para as rebatidas. Texto adaptado da revista mundo 

estranho online e http://tennis.about.com/library/blfaqcourtsurfaces.htm 

b) Em que quadra o atrito será maior? 

___________________________________________ 
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CARPETE 

http://www.babolat.com.br/ 

 

GRAMA 

 

http://www.arcauniversal.com/ 

 

SAIBRO 

 

CONCRETO 
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LEIS DE NEWTON - INÉRCIA, MASSA E ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE, AÇÃO E REAÇÃO? 

1- Observe a figura ao lado. a) Encha um balão com ar e solte-o depois de 

bem cheio. O que acontece com o ar que estava dentro dele? 

_____________________________ b) A bola, ao se esvaziar, vai para frente 

ou para trás? Por quê? 

 

Recapitulando... 

 

_______________________________________ 

c) Que Lei de Newton pode ser observada neste 

experimento?____________________________ 2- Considere as figuras A e B. 

Determine, para cada caso, a grandeza física indicada. 

 

a) Determine F2. 

 

b) Determine m. 

 

FIGURA A 

cepa.if.usp.br/e-fisica/imagens 

 

FIGURA B 

 

3- Explique por que um passageiro é arremessado para a frente quando o 

carro freia bruscamente. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

portalsaofrancisco.com.br 

 

4- Um bloco de 5 kg é empurrado por uma força de 20N em uma superfície de 

atrito desprezível. Qual a aceleração deste → bloco? 

 

_____________________________ 

 

5- Diogo esbarrou no vaso da varanda do quarto, derrubando-o. Sabendo que 

a massa do vaso era de 3 kg e que o valor da aceleração da gravidade é de 

aproximadamente 10 m/s2, pergunta-se: a)Qual a intensidade da força 

aplicada ao vaso durante a queda? _____________________________ b) Qual é 

o nome dessa força? _______ c) A que Lei de Newton a queda do vaso se 

refere? ___________________ 
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FORÇA E DESLOCAMENTO: CASAL INSEPARÁVEL PARA GERAR TRABALHO. 

 

Imagine que você esteja levantando sua mochila ou empurrando uma mesa. Em 

todas essas atividades, você está realizando TRABALHO. Também realiza 

TRABALHO quando atende ao telefone ou lava as louças do jantar. O 

significado da palavra TRABALHO, na Física, é diferente do seu 

significado habitual, empregado na linguagem comum. O conceito de 

TRABALHO, na Física, está sempre relacionado à uma força que desloca uma 

partícula ou um corpo. Quando uma força age sobre um corpo, deslocando-o, 

realiza TRABALHO . A partir dessa descrição, podemos dizer que só há 

trabalho sendo realizado, se houver deslocamento. 

 

Seja F uma força constante, paralela, e de mesmo sentido que o 

deslocamento d efetuado por um corpo, devido à ação da força que nele 

atua: Unidades de Medidas no (SI) utilizadas na grandeza TRABALHO: 

Trabalho (τ) expresso em Joules (J); Força em Newton (N); deslocamento em 

metros (m). Assim: 1 J = 1 N . m 

 

τ=F.d 
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www.portalimpacto.com.br 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

www.rafaelanutri.com 

 

!!! 

 

Qual é o valor do trabalho realizado por uma força resultante de 100 N 

para empurrar um carrinho cheio de compras que se desloca do setor de 

açougue até o caixa, a uma distância de 50 m, no interior de um 

supermercado? 
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POTÊNCIA Imagine as seguintes situações nas quais um caixote é deslocado 

na mesma direção e sentido da força aplicada. Duas pessoas realizam uma 

mesma tarefa: deslocar um caixote a uma distância de 10 m, aplicando uma 

força resultante e constante de 50 N. A pessoa A demora 20 s para 

realizar a tarefa e a pessoa B gasta apenas 10 s para deslocar o mesmo 

caixote nas mesmas condições. A 

50 N 

 

B 

 

50 N 

 

dc219.4shared.com 



 

A 

t = 20 s d = 10 m t = 10 s d = 10 m 

 

B 

 

Qual é o trabalho realizado pelas duas pessoas? Pessoa A τ=F.d τ = 

______________________ τ=F.d τ = _______________________ Pessoa B 

Observou que as forças aplicadas, tanto pela pessoa A, quanto pela pessoa 

B realizaram o mesmo trabalho? 500 J. A diferença entre as duas situações 

é que o trabalho realizado pela pessoa B foi executado mais rapidamente 

do que pela pessoa A. Dizemos, então, que o trabalho executado pela 

pessoa B foi realizado com maior potência. 

 

Potência é a relação entre trabalho e o tempo gasto para realizá-lo. τ P 

= __ t P = potência τ = trabalho t = tempo Unidades no SI: trabalho J 

tempo s potência W 1 W = 1 J/s 

 

O mesmo trabalho realizado mais rapidamente menos tempo maior potência. O 

mesmo trabalho realizado mais lentamente mais tempo menor potência. 

 

Vamos calcular a potência desenvolvida pelas forças aplicadas pelas duas 

pessoas? Pessoa A: Pessoa B: 
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POTÊNCIA Um aparelho de som é mais potente que o outro quando ele 

transforma mais energia elétrica em sonora num menor intervalo de tempo. 

Uma máquina é caracterizada não só pelo trabalho que ela efetua, mas pelo 

trabalho que pode efetuar em determinado tempo. 

www.fotosdahora.com.br 

 

A potência dos eletrodomésticos vem indicada em cada produto que 

consumimos. Essa informação indica a quantidade de energia elétrica gasta 

pelo produto em determinado intervalo de tempo. Se você observar uma 

lâmpada, verá que nela está escrito algo como 40 W, 60 W, 100 W etc. 

Esses valores indicam a quantidade de energia elétrica (em joules) 

consumida pela lâmpada por segundo. 

 

Podemos dizer que uma máquina é Podemos dizer que uma máquina é mais 

potente que outra quando realiza mais potente que outra quando realiza o 

mesmo trabalho num intervalo de o mesmo trabalho num intervalo de tempo 

menor. tempo menor. 
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Automóveis, caminhões, tratores e barcos desenvolvem altas potências. 

Assim, é costume medi-las em HP (horse-power) e CV (cavalo-vapor). Horse-

power – 1 HP = 746 W Cavalo-vapor – 1 CV = 736 W 

 

Podemos concluir que potência é o trabalho realizado, durante um 

determinado tempo: é o quociente entre o trabalho realizado e o intervalo 



de tempo para realizá-lo. τ P = __ t A unidade de potência é o watt (W). 

Um watt é a potência que corresponde ao trabalho de um joule por segundo. 

 

http://factorautomovel.blogspot.com.br 

 

35 

 

Recapitulando... 

 

POTÊNCIA τ P = __ t 

 

fisicanacuca.xpg.com.br 

 

É a grandeza que mede a quantidade de trabalho realizado por uma força na 

unidade de tempo. 

 

1- Com base no conceito de potência, complete a frase com as palavras 

apropriadas. A unidade de potência, no Sistema Internacional de Medidas, 

é o __________e mede a relação entre trabalho e______________ . A unidade 

de potência no SI é o watt (W), que significa Joule por segundo. Pela 

definição, podemos também escrever: 2- A potência do motor de um 

liquidificador é de 100 W. Que TRABALHO ele realiza em 50 segundos? 

_________________________________________________________________________

_______ 3- O TRABALHO realizado por uma força foi de 300 J em 10 s. 

Determine a potência dessa força. 

_________________________________________________________________________

_______ 4- Quanto tempo uma máquina de 6000 W de potência leva para 

realizar um TRABALHO de 3000 J? 

_________________________________________________________________________

_______ 
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Diferenças entre um carro de fórmula 1 e um carro popular Existem muitas 

diferenças entre um carro de fórmula 1 e um carro popular, mas é no motor 

que elas são mais gritantes. O de fórmula 1 tem 1.000 cavalos de potência 

(HP), gerados por 20.000 rotações por minuto (rpm). Num carro de passeio, 

a rotação não passa de 6.000 rpm, gerando, quando muito, 150 HP de 

potência. Assim, se os dois largassem ao mesmo tempo, em 10 segundos, um 

fórmula 1 percorreria 700 metros, contra pouco menos de 400 metros de um 

carro comum. 

Adaptado de BADÔ, Fernando. Revista Mundo Estranho. 
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MÁQUINAS QUE FACILITAM O NOSSO DIA A DIA... Ao longo de sua história, o 

ser humano procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente 

no que se refere à redução de seu esforço físico. Para isso, o homem 

utilizou, inicialmente, meios auxiliares que lhe permitissem realizar 

tarefas de modo mais fácil e com o menor gasto possível de sua força 

muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roldana e o plano 

inclinado os quais, por sua simplicidade, ficaram conhecidos como 

máquinas simples. 

 

www.arqhys.com 



 

Quando se fala em máquina, talvez você pense logo em uma máquina de 

lavar, um liquidificador, o motor de um carro ou um computador. Mas uma 

tesoura ou um simples parafuso também são considerados máquinas. Uma 

máquina é considerada simples quando é constituída de uma só peça. Em 

toda máquina simples estão associados três elementos: - FORÇA POTENTE ou 

POTÊNCIA (P) -Toda força capaz de produzir ou de acelerar o movimento. - 

FORÇA RESISTENTE ou RESISTÊNCIA (R) - Toda força capaz de se opor ao 

movimento. - PONTO DE APOIO (A) - Elemento de ligação entre potência e 

resistência, que pode ser um ponto fixo, um eixo ou um plano. 
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Toda máquina simples é um dispositivo, tecnicamente uma única peça, capaz 

de alterar uma força (seja em intensidade e/ou direção e/ou sentido) com 

o intuito de ajudar o homem a cumprir uma determinada tarefa com um 

mínimo de esforço muscular. De modo geral, o objetivo da máquina é 

multiplicar a intensidade de uma força. Se um homem não consegue, por si 

só, retirar um prego fixado na madeira, uma máquina simples poderá ajudá-

lo a fazer isso: o martelo, por exemplo. 

 

MÁQUINAS SIMPLES: ALAVANCAS Em diversas situações cotidianas, vemos o uso 

das alavancas como forma de auxílio no desenvolvimento de um trabalho. Os 

borracheiros fazem uso frequente de alavancas. Eles utilizam alavancas 

para desenroscar os parafusos das rodas de carros, para mover objetos 

grandes etc. Mas o que é uma alavanca? Uma alavanca nada mais é do que 

uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio quando uma 

força é aplicada para vencer a resistência. Nas alavancas, quanto maior 

for a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força 

potente, menor será a intensidade dessa força. 

testedos100dias.com.br 

 

dumilustrador.com 

 

Tipos de alavancas • INTERFIXA: Com o ponto de apoio entre a potência e a 

resistência. 

 

• INTERPOTENTE: Com o ponto de aplicação da potência entre o ponto de 

aplicação da resistência e o ponto de apoio. 

www.feiradeciencias.com.br 
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• INTER-RESISTENTE: Com a resistência entre o ponto de aplicação da 

potência e o ponto de apoio. 
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O princípio da alavanca 

revistaescola.abril.com.br 



 

MATERIAL • uma régua de 30 centímetros • uma caneta ou lápis • várias 

moedas do mesmo tamanho 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

PROCEDIMENTO Apoie o centro de uma régua de 30 centímetros sobre uma 

caneta ou um lápis. Em seguida, coloque uma moeda de cada lado e 

verifique as condições de equilíbrio. Observe que quando colocamos pesos 

iguais em distâncias iguais, eles ficam equilibrados. Depois, repita a 

atividade. Desta vez, com uma moeda de um lado da régua e duas do outro. 

Os pesos desiguais das moedas não se equilibram, pois a distância 

continua a mesma. Neste caso, a régua irá inclinar para o lado do peso 

maior. Posicione as moedas até obter uma situação de equilíbrio. Observe 

que pesos desiguais irão se equilibrar a distâncias desiguais. O peso 

maior estará à menor distância do centro da régua. Repita esse 

procedimento para várias combinações de moedas em ambos os lados da 

régua. 
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Após a aplicação do princípio da alavanca, discuta os resultados com seus 

colegas e anote no espaço abaixo. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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MÁQUINAS SIMPLES - ALAVANCAS 

 

ALAVANCAS NO CORPO HUMANO 

 

A cabeça é uma alavanca interfixa, quando inclinamos para trás ou para 

frente. O peso da cabeça é a força resistente. A força potente é exercida 

pelos músculos do pescoço. A articulação da cabeça com a coluna vertebral 

define o ponto de apoio. O pé é uma alavanca inter-resistente, quando 

estamos erguendo o corpo, ficando na ponta do pé. O peso do nosso corpo, 

transmitido através dos ossos (tíbia e fíbula), é a força resistente. A 

força potente é exercida pelos músculos gêmeos, que formam a barriga da 

perna. Esses músculos se prendem ao calcanhar pelo tendão de Aquiles. O 

ponto de apoio é a ponta do pé. O antebraço é uma alavanca interpotente. 

O peso do corpo sustentado pela mão é a força resistente. A força potente 

é exercida pelos músculos bíceps. O ponto de apoio é o cotovelo. 

Adaptado - portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

portaldoprofessor.mec.gov.br 

 



http://www.fisica.net fisica.net educadores.diaadia.pr.gov.br 
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MÁQUINAS SIMPLES: PLANO INCLINADO 

 

O plano inclinado é uma das máquinas simples mais antigas desenvolvidas 

pelo ser humano. Observe a imagem ao lado. Quanto menor a inclinação, 

menor deverá ser a força aplicada. O plano inclinado aumenta a distância 

percorrida, mas diminui a força que deve ser aplicada para realizar a 

tarefa desejada. 

 

As rampas em espiral e os parafusos são exemplos de aplicação do plano 

inclinado no nosso cotidiano. As rampas em espiral facilitam o acesso aos 

andares superiores nos estacionamentos. 

 

cmapspublic.ihmc.us 
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Planos inclinados são muito usados no nosso dia a dia. Veja alguns: 1 - 

RAMPA – A rampa é o exemplo clássico do plano inclinado, pois, sem ela, 

teríamos que deslocar objetos verticalmente, como, por exemplo, colocar 

nossas coisas em um caminhão. Seria necessário usar uma força maior se 

não fosse utilizada a rampa. 2 - CUNHA (ferramenta) – A cunha é um objeto 

que possui dois planos postos em um ângulo agudo. Serve para cortar 

vários materiais, entre eles, a madeira. O machado é um tipo de cunha. 3 

- PARAFUSO - Se observarmos um parafuso, perceberemos que ele possui um 

plano inclinado, que é a rosca. Ela ajuda a encaixar o parafuso em algo 

sem se usar muita força. 

 

efisica.if.usp.br 

 

41 

 

MÁQUINAS SIMPLES- RODAS E EIXOS A roda é uma das maiores invenções da 

humanidade. As primeiras surgiram do polimento de madeiras e rochas. Ao 

longo do tempo, elas foram sendo aprimoradas e incorporadas a diferentes 

recursos tecnológicos. Quando se fala em roda, imediatamente pensa-se em 

eixo, que é uma segunda roda presa ao centro da primeira. Na pré-

história, os homens usavam troncos arredondados de árvores e discos de 

pedra para funcionar como rodas. Com o passar do tempo e com a descoberta 

dos metais e de outros materiais, as rodas foram evoluindo. Hoje temos 

rodas de plástico tão resistentes quanto as de aço. 

 

O sarilho e a roda d’água são algumas das aplicações da roda. Também as 

engrenagens derivam da roda e servem para transmitir força e movimento. 

Máquinas complexas, como torno, furadeira, automóvel, liquidificador 

etc., possuem diversos tipos de rodas que permitem os mais variados 

movimentos. 

http://pt.scribd.com/doc/3909981/Maquina-Simples 

 



Roda d’água Sarrilho 

 

Engrenagens Acesse o site e entenda um pouco mais sobre as rodas e suas 

aplicações. http://www.youtube.com/watch?v=q6stSJbbtKU Glossário: 

sarrilho - cilindro horizontal usado para enrolar cordas ou cabos para 

levantar pesos.Por exemplo, num poço d'água, é o sarrilho que ergue o 

balde. 
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Os velocímetros dos veículos terrestres estão acoplados ao movimento das 

rodas e é com o giro delas que o contador dos velocímetros são acionados. 

Por isso, é importante não alterar o diâmetro das rodas dos carros, pois 

seus velocímetros foram configurados para medir a velocidade nas 

condições autênticas dos veículos. 

 

www.cutedrop.com.br 
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MÁQUINAS SIMPLES: ROLDANAS Você já observou, em programas esportivos ou 

em filmes, que nas academias de ginástica os aparelhos de musculação são 

cheios de discos rígidos em torno dos quais há um fio, onde estão presas 

as cargas? Você saberia dizer para que servem? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ Roldanas 

fixas A roldana fixa facilita a realização de um esforço por mudar a 

direção da força que seria necessária. Nesse caso, como observamos na 

figura, a força necessária para equilibrar o corpo é igual à força 

realizada pela pessoa. Entretanto, para levantar a carga, temos que puxar 

para baixo, o que facilita o trabalho. 

100 N http://www.ergofit.com.br/ 100 N 100 N 
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Roldanas móveis As roldanas móveis diminuem a intensidade do esforço 

necessário para sustentar um corpo, pois parte desse esforço é feito pelo 

teto, que sustenta o conjunto. 

 

ROLDANAS FIXAS ROLDANAS MÓVEIS 

 

Com uma roldana móvel, a força necessária para equilibrar a carga é 

dividida por dois. Com duas roldanas móveis, a força necessária é 

dividida por quatro. Com três, é dividida por oito e assim 

sucessivamente. Agora, você seria capaz de responder por que há tantas 

roldanas em uma sala de musculação? 

_________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________

______ 

_________________________________________________________________________

______ 

clipartsdahora.com.br 
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http://www.fisicaevestibular.com.br/Dinamica7.htm sobiologia.com.br 

 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

Recapitulando... 

1- Preencha os espaços: 

 

MÁQUINAS SIMPLES: ALAVANCAS, PLANO INCLINADO E ROLDANAS 

 

a) As máquinas simples apresentam dois tipos de força, a força 

______________ e a força _______________. b) As máquinas simples 

facilitam nossas ______________________. c) As máquinas simples 

fundamentais são: ________________, ____________________ e 

___________________. 2- Classifique as alavancas ilustradas, segundo o 

tipo a que pertencem: interfixa, inter-resistente ou interpotente. 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

3- O plano inclinado abaixo indica que se usa menos força para empurrar a 

carga. Pode-se deduzir que __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ ( ) diminui a intensidade do esforço 

necessário para sustentar um corpo, pois parte desse esforço é feito pelo 

teto, que sustenta o conjunto. ( ) facilita a realização de um esforço 

por mudar a direção da força que seria necessária. 

 

osfundamentosdafisica.blogspot.com 

 

4- Correlacione as colunas: (1) Roldana móvel (2) Roldana fixa 
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Pessoas principalmente quando estão cansadas e que moram em locais que 

possuem ladeiras, costumam subi-las fazendo zigue-zague. Entretanto, a 

energia gasta é a mesma que seria despendida se subisse em linha reta, 

pois a energia potencial (Ep), depende apenas da massa m, da gravidade g 

e da altura h (Ep = mgh). 1- Sabendo disso, como você explica o costume 

de subir ladeira em ziguezague para tornar a subida menos sofrível para a 

moradora cansada? Peça ajuda ao seu Professor. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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serpercebido.blogspot.com.br/ 

 

Outros exemplos deste mesmo recurso 
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jalopnik.com.br 

 

Serra do Rio do Rastro, Rodovia SC - 438 

 

locuspublicus.wordpress.com 

 

Rampa do Engenhão 

 

HOMENAGEANDO... 

http://curiosidadesnainternet.com/tag/albert-einstein/ 

 

Albert Einstein 

 

Albert Einstein, o mais célebre cientista do século 20, foi o físico 

responsável pela teoria da relatividade. Ganhou o Prêmio Nobel de Física 

em 1921. Einstein tornou-se famoso mundialmente: um sinônimo de 

inteligência. Suas descobertas provocaram uma verdadeira revolução no 

pensamento científico da humanidade. Einstein nasceu na Alemanha, na 

pequena cidade de Ulm, no dia 14 de março, em 1879. Cursou o ensino 

superior na ETH em Zurique, onde mais tarde foi docente. Entre 1909 e 

1913 Einstein lecionou em Berna, Zurique e Praga. Voltou à Alemanha em 

1914, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Trabalhou como 

pesquisador na Academia Prussiana de Ciências e tinha acento na 

Universidade de Berlim. Também, em Berlim, assumiu a direção do Instituto 

Wilhelm de Física. Ao longo da vida, Einstein visitaria diversos países, 

incluindo o Brasil, em 1925. Entre 1925 e 1928, Einstein foi presidente 

da Universidade Hebraica de Jerusalém A 7 de outubro de 1933, Einstein 

partiu para os Estados Unidos e passou a integrar o Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade de Princeton. Em 1940, recebeu a cidadania 

americana e já havia recebido a cidadania suíça. Einstein morreu a 18 de 

abril de 1955, em Princeton, Nova Jersey, aos 76 anos. Seu corpo foi 

cremado. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/albert-einstein.jhtm (adaptado) 
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http://dev.e21.tecnologia.ws/wp-content/uploads/2007/10/ecoenergia-

soprano.jpg 
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CALOR: O QUE É CALOR? O QUE É TEMPERATURA? A matéria é formada por 

moléculas que estão em constante movimento. Essas moléculas possuem 

energia cinética, que é a energia associada ao movimento. O movimento das 

partículas que constituem um corpo se associa à energia cinética e recebe 

a denominação de energia térmica. As partículas da matéria estão, 

portanto, em constante movimento, e a medida desse estado de agitação das 

moléculas é o que chamamos de temperatura. Quando colocamos a mão em um 

corpo que tenha mais energia térmica que nossa mão, temos a sensação de 

que o corpo está quente. Isso ocorre porque sempre que dois corpos, com 

temperaturas diferentes, entram em contato, há tendência de igualarem 

suas temperaturas. Ocorre, então, a passagem de energia térmica do corpo 

com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Essa energia 

térmica que é passada de um corpo para o outro é o que se denomina calor. 

Corpos, com temperaturas diferentes, trocam calor até que suas 

temperaturas se igualem. Nesse momento, dizemos que os corpos atingiram o 

equilíbrio térmico. 

http://sobrefisica.files.wordpress.com/2011/05/gab-1.png 

 

Passagem de energia térmica do corpo com maior temperatura para o corpo 

com menor temperatura. 

 

A temperatura de um corpo expressa o nível de movimentação dos átomos que 

o constituem. Já o calor representa a energia térmica trocada entre 

corpos com temperaturas distintas. Por esse motivo, expressões com ―estou 

com calor‖ não são corretas, pois calor é a energia térmica transferida, 

e não algo que está contido nos corpos. Quando dizemos "estou com calor" 

queremos, na verdade, dizer "o ambiente está com alta energia térmica e 

está transferindo mais energia térmica para mim do que eu estou 

habituado, e isso está desconfortável". Por ser uma forma de energia, o 

calor é medido em joule (J). Mas, quando se fala em calor ou energia 

térmica, é comum se utilizar outra unidade de medida, conhecida como 

caloria (cal), cuja relação com joule é dada por: 1 cal = 4,186 J 1 J = 

0,239 cal 
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OS TERMÔMETROS E AS ESCALAS TERMOMÉTRICAS 1 - Por que temos a sensação de 

frio quando estamos com febre? Como podemos verificar se a pessoa está ou 

não com febre? 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_______http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail O termômetro é o 

instrumento utilizado para medir a temperatura de um corpo. Existem 

vários tipos de termômetro. Alguns, por exemplo, são constituídos por um 

fino tubo de vidro ligado a um bulbo (uma porção arredondada do vidro do 

termômetro) com um líquido dentro. Esse líquido geralmente é o mercúrio, 

metal que se dilata facilmente com o aquecimento. O termômetro possui uma 

graduação indicativa da temperatura. O termômetro clínico é utilizado 

para verificar se a pessoa está ou não com febre. Esse termômetro é 

definido como um termômetro de máxima, ou seja, termômetro que marca 

apenas a maior temperatura atingida. Mesmo que a temperatura corporal 

diminua, ele continua marcando a maior temperatura atingida no momento da 

aferição. Para baixar o nível do mercúrio, é preciso sacudir o 

termômetro. 

 

http://nuevacaravana.blogspot.com.br/2010/07/termometro.html 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
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Cuidado com o mercúrio!!!!! Se um termômetro, contendo mercúrio, quebrar, 

chame um adulto para remover todo o líquido com cuidado. Evite tocá-lo. O 

mercúrio é um metal tóxico que pode trazer problemas graves à saúde. O 

mercúrio deve ser descartado em local apropriado, pois esse metal também 

pode ser nocivo ao ambiente. 
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ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 

2 - Em grupos, perceba a temperatura na testa dos colegas com a mão 

(tato) e, depois, meça com o termômetro, que pode ser colocado na axila. 

Alguém estará com febre? Anote os resultados e discuta a relação de 

homeotermia nos seres humanos. Lembre-se de pedir auxílio ao seu 

Professor. 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________

_____________ 

_________________________________________________________________________



_____________ A necessidade de se quantificar (medir) e registrar o 

quanto um corpo está quente ou frio levou à invenção do termômetro e 

originou as diversas escalas termométricas. A fim de graduar uma escala 

termométrica, tomamse pontos de referência de estados térmicos bem 

definidos e de fácil obtenção, chamados de pontos fixos, obtidos sob 

pressão normal. O primeiro ponto fixo é o ponto de gelo (ponto de fusão) 

e o segundo é o ponto de vapor (ponto de ebulição da água), ao nível do 

mar. 

OS PONTOS FIXOS 

Desenho adaptado - apice.coop.br 

 

Ponto fixo do vapor 

 

Ponto fixo do gelo Mistura de água e gelo sob pressão normal Água em 

ebulição sob pressão normal 

 

As escalas mais utilizadas atualmente são a Celsius (oC), a Fahrenheit 

(oF) e a Kelvin (K). Cada uma delas adota pontos fixos diferentes: a 

Celsius é amplamente utilizada na maior parte dos países do mundo, 

inclusive no Brasil. A Fahrenheit é ainda utilizada nos EUA e a Kelvin é 

uma escala absoluta, de uso da área técnica e científica. 

 

Bulbo 

 

Bulbo 

 

Glossário: homeotermia – capacidade de alguns animais manterem a 

temperatura interna do corpo aproximadamente constante, embora ocorra 

variação da temperatura do ar ambiente. 
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ESCALAS TERMOMÉTRICAS Historicamente, as escalas termométricas foram 

definidas da seguinte forma: • Escala Celsius Na escala Celsius, o ponto 

de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Nessa escala, o intervalo entre os 

pontos fixos é dividido em 100 partes iguais, sendo que cada divisão 

corresponde a 1 (grau). • Escala Fahrenheit Na escala Fahrenheit, o ponto 

de gelo é 32 e o ponto de vapor é 212. Nessa escala, o intervalo entre os 

dois pontos fixos é dividido em 180 partes iguais, sendo que cada divisão 

corresponde a 1 grau fahrenheit (1°F). • Escala Kelvin Na escala Kelvin, 

o ponto de gelo é 273 e o ponto de vapor é 373. Nessa escala, o intervalo 

entre os dois pontos é dividido em 100 partes iguais, sendo que cada 

divisão corresponde a 1 kelvin (1k). Definimos a correspondência entre 

essas escalas da seguinte maneira: 0°C = 32°F = 273K 100°C = 212°F = 373K 

C 
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F 212º 100 partes 180 partes 373º 

 

K 

 

100º 



 

0º 

 

32º 

 

273º 
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Desenho adaptado - cepa.if.usp.br 

 

100 partes 

 

www.freepik.com 

 

RELACIONANDO AS ESCALAS TERMOMÉTRICAS... Podemos relacionar as escalas 

Celsius/Kelvin e Celsius/Fahrenheit. Para fazer a mudança de qualquer 

valor, de uma escala para outra, utilizamos a seguinte relação 

matemática: 

http://3.bp.blogspot.com 

 

Temperatura em Celsius/Kelvin 

 

tC = tK - 273 

tc= temperatura Celsius tF= temperatura 

Fahrenheit 

 

Temperatura em Celsius/Fahrenheit 

 

Exemplo: Como transformar 30ºC em ºF? 30 = tF - 32 5 9 6 = tF – 32 9 54 = 

tF – 32 54 + 32 = tF tF = 86ºF 

 

www.freepik.com 

 

Recapitulando... 
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1 - Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu 

nome, o primeiro ponto fixo definido por ele, o 32ºF, corresponde à 

temperatura de solidificação da água. Que valor corresponde a essa 

temperatura na escala Celsius? (Releia a página anterior). 

_________________________________________________________________________

_______________ 2 - A temperatura normal de funcionamento do motor de um 

automóvel é 90ºC. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. 

 

3 - Uma pessoa está apresentando um quadro febril de 40ºC de temperatura. 

Sabendo que a temperatura normal do corpo humano é, em média, 36ºC, 

determine a variação dessa temperatura na escala Celsius e na Fahrenheit. 

_________________________________________________________________________

________________ 
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PROPAGAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CALOR Calor é energia térmica que se 

propaga de um corpo com maior temperatura para outro de menor 



temperatura. Essa propagação ocorre de três formas: condução, convecção e 

radiação. - Para explicar a propagação de energia térmica por condução, 

vamos dar um exemplo bem simples: imagine uma barra de ferro em 

temperatura ambiente. Aproximando de uma chama um lado da barra de ferro, 

a barra não ficará quente de uma vez. Irá aquecer, primeiramente, a ponta 

mais próxima da chama. Depois de um tempo, a barra estará na mesma 

temperatura que a chama. Na condução, a energia térmica passa de 

partícula para partícula. Por essa razão, os cabos das panelas não devem 

ser de metal. Isso ocorre, principalmente, entre sólidos. 

CONDUÇÃO CONVECÇÃO 

 

- É a propagação de calor com transporte de matéria. Isso ocorre somente 

nos líquidos e gases. 

Água fria desce (mais densa) 

 

http://simplepleasure.blogspot.co m.br/2011_06_01_archive.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7715 
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http://www.oocities.org/br/saladefisica 6/termologia/transmissaocalor.htm 

 

Convecção: Geladeira. Convecção: Água no fogo. Para facilitar o 

resfriamento do interior da A água quente, na parte inferior, geladeira, 

o congelador deve ser colocado na menos densa, sobe, enquanto a água 

parte superior da mesma. Assim, o ar frio, fria, na parte superior, mais 

densa, na parte superior, mais denso, desce, desce por conta do 

aquecimento. enquanto o ar quente, na parte inferior, menos Esse 

movimento de água quente e denso, sobe, formando a corrente água fria, 

chamado de corrente de de convecção. convecção, faz com que a água se 

aqueça como um todo. Água quente sobe (menos densa) 
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RADIAÇÃO – Um exemplo de radiação é o aquecimento da Terra pelo Sol. Do 

total de raios solares que atingem o planeta, quase 50% ficam retidos na 

atmosfera; o restante, que alcança a superfície terrestre, aquece a Terra 

e irradia calor. Parte da radiação infravermelha emitida pela superfície 

terrestre é absorvida por determinados gases (gás carbônico e gás metano) 

presentes na atmosfera. Como consequência, a energia fica retida, não 

sendo liberada para o espaço, mantendo, assim, o planeta aquecido. 

 

Radiação 

 

escola237.webnode.com.br 

 

QUENTE OU FRIO, COMO MEDIR? Cuidado! O uso dos nossos sentidos, para 

caracterizar algo como frio ou quente, pode induzir a interpretações 

erradas! 

 

www.freepik.com 

 



Sentindo a temperatura... Realizando esta atividade, você vai perceber 

que o tato não se constitui em uma forma eficiente de qualificar um corpo 

como quente ou frio. 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

• • • • 

 

três recipientes grandes (do tamanho em que seja possível caber a mão 

dentro); água ligeiramente aquecida; água à temperatura ambiente; Muito 

cuidado ao manusear materiais nos experimentos. água um pouco gelada. 

Toda experimentação deve contar com a participação 

do seu Professor ou de um adulto. 

 

PROCEDIMENTO: 

 

Agora, responda. 

a) Qual a sensação em cada uma das mãos? 

________________________________________________________ b) Você diria 

que a água desse terceiro recipiente está fria ou quente? 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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1. Coloque, no primeiro recipiente, água aquecida. No segundo recipiente, 

água à temperatura ambiente. No terceiro, água gelada. 2. Ponha a mão 

direita na água gelada e a esquerda na água aquecida, por cerca de 30 

segundos. 3. Em seguida, coloque as duas mãos juntas no recipiente com 

água a uma temperatura ambiente. 
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QUENTE OU FRIO, COMO MEDIR? 

 

Ciência do frio: a física por trás do cobertor que nos aquece neste 

inverno. 

chc.cienciahoje.uol.com.br/ciencia-do-frio 
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O frio dá o aviso: o inverno chegou! Só de pensar nessa estação do ano já 

bate aquela vontade de ficar em casa, embrulhado em um cobertor, não é 

mesmo? E já que o assunto são as baixas temperaturas, aí vai um fato 

muito curioso: você sabia que, na verdade, não é o cobertor que nos 

aquece, mas nós mesmos que nos esquentamos? Não é uma pegadinha. Isso é 

física! Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que, o tempo 

todo, trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque 

estamos perdendo, para o ambiente, mais calor do que somos capazes de 



produzir. Jean Remi, professor do Instituto de Biofísica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica melhor: ―O cobertor não pode 

esquentar as pessoas porque ele, sozinho, não produz calor. Assim como as 

roupas de frio que usamos, o cobertor apenas retém uma camada de ar em 

volta do nosso corpo e, com isso, impede que o vento leve embora o calor 

que produzimos.‖ Viu só? Aproveite o inverno para agarrar seu cobertor e 

deixar o frio… para o lado de fora! Adaptado de 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ciencia-do-frio 

 

A sobrevivência dos pinguins A sobrevivência dos pinguins, no clima muito 

frio em que vivem, somente é possível porque eles possuem um excelente 

isolante térmico, capaz de impedir que o calor do corpo deles se dissipe 

para o ambiente. Os pinguins possuem uma camada externa de penas oleosas, 

à prova d’água, uma camada mais interna de penas bem fofas, e sob a pele, 

uma camada fina de gordura. Essa estrutura, em conjunto, é um excelente 

http://aprendizadoanimalcom.br/2010/01/pinguim-ave-resistente-ao-

frio.html isolante térmico. 
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COMO FUNCIONA A GARRAFA TÉRMICA? Garrafa térmica é um utensílio que tem, 

como objetivo, conservar a temperatura do seu conteúdo, no maior 

intervalo de tempo possível. Para entender como funciona a garrafa 

térmica, devemos saber que as paredes da garrafa não permitem a passagem 

de calor. A propagação de energia térmica, como já vimos, se efetua de 

três modos diferentes: condução, convecção e radiação. Para evitar trocas 

de calor por condução, a ampola interna da garrafa é feita de vidro (mau 

condutor) com paredes duplas, entre as quais se faz um vácuo, que 

praticamente não conduz calor, já que há poucas moléculas para realizar 

essa tarefa. Para isolar a garrafa das possíveis correntes de convecção 

(processo que ocorre com o movimento de partículas), coloca-se uma tampa 

bem fechada. A troca de calor por radiação é evitada espelhando as 

superfícies interna e externa da ampola (ver imagem ao lado). Assim, as 

ondas eletromagnéticas são refletidas, tanto do conteúdo para fora como 

do ambiente para dentro da garrafa. Dessa maneira, a temperatura, no 

interior da garrafa, é mantida por algumas horas. O sistema não é 100% 

eficiente: o equilíbrio térmico com o meio ambiente acontece após certo 

tempo. 

http://www.efeitojoule.com/2008/04/como-funciona-garrafa-termica.html 

 

http://www.efeitojoule.com/2008/04/como-funciona-garrafa-termica.html 

 

Garrafa Térmica 

Tampa: isola a garrafa de possíveis correntes de convenção. 

 

ampola 

 

Vácuo: evita a troca de calor por condução. Paredes espelhadas: Evitam 

trocas de calor por radiação. 

 

Para saber um pouco mais sobre o assunto, acesse os sites: 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Calor8 .php 

http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/tiraduvidas.php?codigo=123
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SOM OU ONDAS SONORAS 

 

Você sabe o que é som? A todo instante, as pessoas estão emitindo sons 

pelas pregas vocais, seja em conversas com familiares e amigos, seja 

cantarolando, assobiando... Quando falamos, somos ouvidos... 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/oitava_serie/ondas9.gif 

 

ww.habbid.com.br 

 

O som é uma onda que se propaga no espaço em todas as direções. A 

produção do som está relacionada às vibrações de materiais. Um exemplo é 

a vibração das cordas de um violão quando o tocamos. Ao falarmos, 

vibramos as nossas pregas vocais. 

 

Ciências - 9.º Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

http://2.bp.com/conversa 

 

Como o som se propaga entre duas pessoas que conversam? 

 

educador.brasilescola.com 

 

A voz humana é produzida quando o ar que vem dos pulmões passa pelas 

pregas vocais. Quando o ar atinge as pregas vocais, há vibração, dando 

origem aos sons. As ondas sonoras, emitidas pela boca, fazem com que 

nossa voz seja ouvida. 
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PROPAGAÇÃO E VELOCIDADE DAS ONDAS SONORAS As ondas sonoras se propagam no 

ar e em outros meios materiais. Elas não se propagam no vácuo, já que são 

transmitidas através de vibrações moleculares e as moléculas precisam 

estar próximas, o que não ocorre no vácuo. O som se propaga mais rápido 

em sólidos do que nos líquidos, nos líquidos, mais rápido que nos gases. 

As moléculas, nos sólidos, estão mais próximas do que nos líquidos, e nos 

líquidos, mais próximas do que nos gases. 

 

SÓLIDO 

 

LÍQUIDO 

 

GASOSO 

 

MEIO 

 

VELOCIDADE (m/s) 340 1.498 4.540 5.100 

 

ÁGUA VIDRO ALUMÍNIO 

 



http://www.fisicaevestibular.com.br/acustica2.htm 

 

Observe a tabela e responda. Nos filmes de faroeste, muitas vezes, quando 

um cowboy quer saber se alguém está se aproximando a cavalo, ele se deita 

e encosta a orelha no chão, tentando escutar o galope. Por quê? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ Por que, primeiro, você vê o relâmpago e, depois, escuta o trovão? 

_________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________

__ 

 

www.educolorir.com 
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Leia a tabela! 

 

AR (15º C) 

 

A propagação do som não é instantânea. Podemos verificar esse fato 

durante as tempestades: o trovão chega às nossas orelhas segundos depois 

do relâmpago, embora ambos os fenômenos (relâmpago e trovão) se formem ao 

mesmo tempo. A propagação da luz, nesse caso, o relâmpago, é de300.000 

km/s ,superior à velocidade do som no ar, que é igual a 340 m/s. 

 

sobiologia.com.br 
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FREQUÊNCIA DE ONDAS SONORAS 

 

Todo corpo, que é capaz de vibrar, tem a sua frequência natural de 

vibração. Isso acontece porque o corpo é constituído por moléculas que 

vibram. Essas moléculas, vibrando em conjunto, determinam uma frequência 

natural de vibração do corpo. A frequência é o número de vibrações 

ocorridas durante um período de tempo e a unidade de medida é o Hertz 

(Hz). Todos os corpos têm a sua frequência natural de vibração. A orelha 

humana é sensibilizada somente entre 20 Hz e 20 000 Hz, aproximadamente. 

As ondas que possuem frequências inferiores ou superiores à faixa 

auditiva dos seres humanos não provocam sensação auditiva ao atingir a 

orelha, sendo assim, não ouvimos esses sons. Por isso, os infrassons e os 

ultrassons, ouvidos por outros animais, não são audíveis por nós. 

http://www.prof2000.pt/users/mrsd/8ano/Audicao.htm Infrassons - são sons 

com frequências menores que 20 Hz. São produzidos, por exemplo, por um 

abalo sísmico. Ultrassons - são sons com frequências maiores que 20 000 

Hz. São usados em aparelhos de ultrassonografia para diagnose médica. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 
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!!! 

 

No ano de 2005, um maremoto, no Oceano Índico, provocou uma onda gigante: 

Tsunami, que devastou o litoral da Tailândia. Naquela época, muitas 

pessoas disseram que os elefantes puderam ouvir o som provocado pelo 

maremoto e correram para as partes mais altas, fugindo do litoral, antes 

da chegada das gigantescas ondas. É correto considerar esse fato como 

verdadeiro? Justifique. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________________

______________________ Os morcegos, golfinhos e mariposas se locomovem, 

encontram alimentos e fogem do perigo através de ondas ultrassônicas, que 

eles próprios emitem. Diga o nome de dois outros animais que possuem 

audição infrassônica e ultrassônica. A imagem acima vai auxiliá-lo. 

_________________________________________________________________________

______________________ 

Glossário: abalo sísmico - ondas de tremor de terra. 

 

http://www.cochlea.org/ 
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QUALIDADES DO SOM A orelha humana é capaz de diferenciar algumas 

qualidades do som, como a altura (agudo e grave), a intensidade (forte e 

fraco) e o timbre. 

TIMBRE 

 

É a qualidade que permite distinguir sons diferentes com a mesma altura e 

intensidade. Por exemplo, a mesma nota musical, produzida por 

instrumentos diferentes, possui um timbre diferente. 

INTENSIDADE 

 

ALTURA 

 

É a qualidade que permite distinguir se um som é forte (mais intenso) ou 

fraco (menos intenso). 

 

É a qualidade que permite distinguir se um som é agudo (alto) ou grave 

(baixo). A voz masculina é mais grave do que a feminina e costumase dizer 

que a voz das mulheres é mais fina que a dos homens. Um som grave possui 

ondas sonoras com uma frequência menor. 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ Cada pessoa tem um 

tipo de voz único, devido à constituição própria do seu aparelho fonador. 

Por isso, podemos distinguimos a voz de nossos familiares e amigos, da 

voz de outras pessoas. _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

www.drjerm.com 

 



Apenas para ratificar: por que, mesmo sem vermos a pessoa, conseguimos 

reconhecê-la pela voz? 
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AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Geralmente, a voz dos homens é mais ―grossa‖ que a das mulheres. Você 

saberia explicar por quê? 

 

É comum se usar, para o som, uma escala denominada nível de intensidade 

sonora. Sua unidade é o decibel (dB), em homenagem a Alexander Graham 

Bell, inventor do telefone. Nessa escala, o limiar inferior e o superior 

de audição correspondem, respectivamente, a 0 dB e 120 dB. A exposição 

constante a sons de intensidades acima de 85 dB pode, a longo prazo, 

causar danos ao aparelho auditivo. portal.saude.gov.br 
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POLUIÇÃO SONORA A poluição sonora é prejudicial à saúde humana. O excesso 

de ruído pode provocar irritabilidade, insônia, dor de ouvido, estresse, 

distúrbios mentais, úlceras gástricas e problemas cardíacos. Quando 

exposto, diariamente, a ruídos, acima de 75dB, o ser humano, em poucos 

anos, sofre mudanças em seu organismo. Segundo a OMS (Organização Mundial 

de Saúde), o limite máximo de exposição ao ruído, para que um ser humano 

viva bem, deve ser de 55dB. Isso se justifica porque o nervo auditivo 

humano não é muito resistente à exposição prolongada a ruídos elevados. 

Pessoas submetidas a ruídos constantes, acima de 85dB, por oito horas, 

estão sujeitos a apresentar perdas auditivas consideráveis com poucos 

anos de exposição. Evitar a exposição constante aos ruídos é essencial à 

qualidade de vida das pessoas que vivem nas grandes cidades. 

 

TERMÔMETRO DO RUÍDO 
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www.protecao.com.br 

 

Leia o quadro e responda: 1 - As pessoas, ao trocarem um segredo, 

geralmente o fazem cochichando. Dentre as opções a seguir, assinale 

aquela que apresenta o nível de intensidade sonora mais coerente com o do 

cochicho. a) 140 dB b) 100 dB c) 80 dB d) abaixo de 20 dB 2 - Que tipos 

de sons são considerados ruídos? Por quê? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

http://gmpg.org/xfn/11 
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3 - Cite alguns problemas comuns às pessoas expostas à poluição sonora 

constantemente. 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

SOM 1. Observe os exemplos e diga quais os que são fontes produtoras de 

som e quais os que são fontes receptoras de som e ainda quais os que 

possuem as duas fontes: a) buzina – ___________________________________ 

b) telefone – __________________________________ c) rádio – 

__________________________________ d) orelha – 

__________________________________ 

 

2. Em filmes de ficção científica, é comum ocorrer a seguinte cena: uma 

estrela explode e o espectador, bem distante do acontecimento, vê, 

instantaneamente, a explosão, ao mesmo tempo em que ouve o som da 

explosão. Existem, nessa cena, dois equívocos relativos aos estudos da 

Física. Quais são eles? Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ _________________________________________ 3.Classifique 

as fontes sonoras como aceitável ou como ruído (som que prejudica a 

saúde). a) varrer o chão com vassoura – 

___________________________________ b) cano de descarga de moto aberto e 

em movimento - _____________________ c) conversa normal – 

_________________________________________________ d) gritaria - 

____________________________________________________ 4. O limite humano 

de audição está entre 20 Hz e 20 000 Hz, aproximadamente. O cão escuta 

sons que nós não ouvimos. Será que a audição dos cães é diferente da 

nossa? 

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 5. Você conhece outros animais que ouvem sons que não 

conseguimos perceber, além dos cães? Lembre-se das páginas anteriores. 

_________________________________________________________________________

________________ 
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6. Complete, de acordo com as qualidades sonoras: 

 

a) Falar alto significa que o som é ____________(agudo ou grave), isto é 

de _______ (alta ou baixa) frequência. 



b) Falar baixo significa que o som é ____________(agudo ou grave), isto é 

de __________(alta ou baixa) frequência. c) Geralmente, a voz feminina é 

_____________(aguda ou grave), enquanto que a voz masculina é 

_____________ (aguda ou grave). 

 

Por que as aves cantam? Assim como nós usamos a voz para nos comunicar 

uns com os outros, a maioria das aves também vocaliza para exercer a 

mesma função. O som é usado para fazer contato entre os indivíduos do 

mesmo bando, entre o macho e a fêmea, entre os pais e os filhotes e entre 

os concorrentes de um mesmo território. As aves vocalizam, desde notas 

curtas e simples, aos cantos longos e melodiosos. Algumas aves produzem 

sons não vocalizados, como o tamborilar na madeira com o bico ou 

estalidos com as penas. E há aves que não cantam. Pois é, o urubu-de-

cabeça-preta é uma delas! Faça uma pesquisa sobre a variedade de aves 

brasileiras e seus cantos distintos. Quer ouvir os cantos dos pássaros? 

Entre no site abaixo e se encante! 

http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Animais_JD_B 

otanico/aves/aves_biologia_geral_canto.htm 
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SOM 

 

MATERIAL Você vai precisar de 2 latas ou copos plásticos (iogurte), uma 

tachinha e de 2 a 5 metros de barbante. PROCEDIMENTO Faça um pequeno 

furo, aproximadamente da largura do barbante, bem no centro do fundo de 

cada lata ou copo, utilizando a tachinha. Passe a ponta do barbante 

através do furo e faça um nó grosso, para evitar que o barbante saia pelo 

furo, em cada uma das latas ou copos. Com o fio bem esticado, fale com a 

boca próxima a uma das latas ou dos copos, e peça para alguém escutar do 

outro lado. Agora, é só brincar de telefone sem fio. 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

sobiologia.com.br 

 

1. João e Marcos estão brincando de telefone sem fio. Será que Marcos 

está ouvindo o que João está dizendo? Explique. 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 2. Na figura, João pode ser considerado a fonte 

emissora de som e Marcos a fonte receptora? ______ 3. Por quê? 

_________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________

___________________ 
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A NATUREZA DA LUZ E SUAS FONTES O ser humano sempre teve interesse em 

conhecer a natureza da luz, ou do que ela é feita. A luz visível é um 

conjunto de ondas cuja frequência é capaz de provocar sensação visual num 

observador normal. Transporta uma energia, a energia radiante, que é 

capaz de sensibilizar as células de nossa retina e provocar a sensação de 

visão. 

FONTES DE LUZ 

 

A maioria dos objetos que vemos não emite luz. Entretanto, podemos ver 

esses objetos porque eles refletem a luz que chega até eles vinda de 

algum outro objeto que emite luz. Fonte de luz– é todo corpo capaz de 

emitir luz e pode ser de dois tipos: Primária– emite luz própria. Não 

necessita de outros corpos para que a luz se propague. São os denominados 

corpos luminosos. 

sellerink.com.br 

 

Ex.: Sol, estrelas, lâmpada, vela, fogueira, palito de fósforo, lanterna, 

farol, vaga-lume e outros. Secundária– não emite luz própria. Reflete a 

luz proveniente de outra fonte. São os denominados corpos iluminados. 

Ex.: Lua, planetas, árvore, nuvens, parede, espelho, objetos metálicos, 

vidro, plástico, madeira e outros. 
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Observamos parte da luz do sol refletida na grama. 

 

AGORA, É COM VOCÊ 

 

!!! 

 

Imagine uma rosa em um local onde não exista iluminação. a) Como a rosa 

não emite luz, o lugar estará escuro e ela não poderá ser vista. Você 

saberia dizer por quê? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ b) Vamos, agora, 

colocar uma lâmpada acesa nesse ambiente. Você vai conseguir ver a rosa? 

Por quê? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ c) A rosa é uma 

fonte de luz primária ou secundária? 

____________________________________________________ 
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http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/flu-luz_e_visao.pdf 

 

PROPAGAÇÃO DA LUZ Os objetos que, habitualmente, utilizamos no nosso dia 

a dia comportam-se de forma diferente diante da luz. Materiais 

transparentes - São materiais que se deixam atravessar pela luz, 

permitindo uma visão nítida através deles. São exemplos de materiais 

transparentes: o vidro, o acrílico ou o papel celofane. Materiais 

translúcidos - São aqueles que só permitem a passagem parcial da luz, 

sendo impossível ver, com nitidez, através deles. O vidro fosco, o papel 

vegetal ou a gelatina são exemplos de materiais translúcidos. Materiais 

opacos - São aqueles que não se deixam atravessar pela luz, ou seja, 



através deles não é possível ver os objetos. Os metais, a madeira ou o 

granito são exemplos desse tipo de material. Durante o dia, uma pessoa, 

dentro de casa, olha através do vidro de uma janela e enxerga o que está 

do lado de fora. À noite, a pessoa olha através da mesma janela, e 

enxerga o interior da casa refletida pelo vidro, não enxergando o que 

está do lado de fora. Você saberia dizer por quê? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A energia que vem da luz é chamada de energia radiante. O Sol, as 

lâmpadas elétricas, o fósforo aceso emitem energia radiante, que é 

produzida pela transformação de um tipo de energia em radiação. 

Indique uma fonte de energia radiante que sensibilize os nossos olhos. 

portal impacto 

 

________________________ ________________________ 

________________________ 

 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ 

 

____________________ ____________________ ____________________ 
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PROPAGAÇÃO DA LUZ EM LINHA RETA 

http://www.ensinodefisica.net/ 

 

A luz se propaga em linha reta Numa lâmpada elétrica acesa, na chama de 

uma vela ou no fósforo aceso, a luz se propaga (espalha), atingindo todos 

os objetos ao seu redor. A luz se espalha através de raios luminosos que 

se propagam em linha reta. Chamamos de raio de luz a um feixe de luz 

muito estreito. Uma lâmpada elétrica, uma vela ou um fósforo emitem uma 

infinidade de raios de luz. Representamos o raio de luz por uma reta com 

uma seta. 

 

1. A formação de sombra evidencia que a) a luz se propaga em linha reta. 

b) a propagação da luz não depende do referencial. c) a luz se propaga em 

curvas. d) a luz não se propaga. 2. Como podemos representar o raio de 

luz? _______________________________ 3. A luz se propaga em linha reta 

mas em todas direções. Essa afirmativa é correta? 

____________________________________________________________________ 

Ciências - 9.º Ano 4.° BIMESTRE / 2013 PROPRIEDADES DA LUZ REFLEXÃO: Pode 

ser regular ou difusa. A reflexão regular ocorre quando um 

 

A formação de sombras A sombra é a região na qual a luz não chega. Se, 

num quarto escuro, iluminamos um objeto com uma lanterna, veremos na 

parede uma região escura formando a sombra do objeto. A formação de 

sombras é uma evidência (indicação) de que a luz se propaga em linha 

reta. 

 

portaldoprofessor.mec.gov.br 



 

feixe de luz incide em uma superfície lisa como a de um espelho e o feixe 

refletido mantém as mesmas características do feixe incidente. A reflexão 

difusa ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular, 

ocorrendo um espalhamento da luz após a reflexão, ou seja, a luz se 

propaga em várias direções. 

REFRAÇÃO: O feixe de luz, ao incidir obliquamente, muda de direção quando 

 

Qual é a propriedade da luz que dá a impressão de que o lápis está 

quebrado? Você saberia dizer por quê? 

 

passa de um meio transparente para outro meio, também transparente, que 

apresenta velocidade da luz diferente do primeiro. Ex.: Observamos o 

fundo de uma piscina, a partir da sua borda, e ela nos parece mais rasa 

do que é na realidade. 

ABSORÇÃO: A luz incide em uma superfície. No entanto não é refletida e 

nem 
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refratada, sendo absorvida pelo corpo, aquecendo-o. Ocorre em roupas ou 

objetos de cor escura. 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ 

 

www.seara.ufc.br 

 

LUZ VISÍVEL E AS CORES A luz visível é um conjunto de ondas cujas 

frequências sensibilizam o olho humano. Cada frequência está associada a 

uma determinada quantidade de energia. É dessa forma que conseguimos 

distinguir cores diferentes. 

 

A faixa de luz que vai do vermelho ao violeta é chamada de espectro 

visível. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Um arco-íris aparece quando a luz branca do sol é interceptada por uma 

gota d'água da atmosfera. Parte da luz é refratada para dentro da gota, 

refletida no seu interior e novamente refratada para fora da gota. A luz 

branca é uma mistura de várias cores. Quando a luz atravessa uma 

superfície líquida ‒ no caso, a gota da chuva ‒ ou sólida (transparente), 

a refração faz aparecer o espectro de cores: violeta, anil, azul, verde, 

amarelo, laranja e vermelho. 

Adaptado de http://noticias.terra.com.br/educacao 
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A luz visível para nós atua dentro das frequências que vão de 700 

nanômetro (nm) a 400 nanômetro (nm), que equivalem às cores vermelha e 

violeta, respectivamente. Qualquer luz fora desse intervalo é invisível 

para nós, como é o caso dos raios ultravioleta ou infravermelho.O olho 



humano percebe as cores básicas desse espectro com muita distinção. Esta 

faixa possui as sete cores fundamentais. Podemos relacionálas em ordem 

crescente de frequências. Escreva abaixo o nome delas. 

 

A energia radiante se propaga no espaço na forma de ondas 

eletromagnéticas. Existem vários tipos de energia radiante, como ondas de 

rádio e TV, micro-ondas, raios X, infravermelho e ultravioleta. O nosso 

olho só percebe a energia radiante que é denominada de luz visível. Cada 

tipo de energia radiante se caracteriza pela sua frequência (comprimento 

de ondas). 

 

Cromoterapia.com.br 
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LUZ 

hostnet.com.br 

 

1. O vidro fosco é um meio: ( ) transparente ( ) translúcido ( ) opaco. 

2. Um aluno, do lado de fora da sala de aula, consegue ouvir a conversa 

de dois colegas, mas não consegue vê-los. Isso acontece porque a parede é 

um meio ( ) transparente. ( ) translúcido. ( ) opaco. 

3. Por que devemos usar óculos escuros na neve, em um dia ensolarado ? 

Que fenômeno é observado nesse caso? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

www.cdcc.usp.br 

 

4. O espectro visível de luz tem comprimento de onda entre 400 e 700 nm. 

Isso quer dizer que a cor azul está dentro desses limites? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

______________ 

_________________________________________________________________________

______________ 5. Sabemos que a luz proveniente do Sol é essencial para a 

manutenção da vida em nosso planeta. Imagine que, por algum motivo, o Sol 

não emitisse mais luz. O que uma pessoa presente na Terra seria capaz de 

ver? Justifique. 

_________________________________________________________________________

________ 6. A sombra é uma evidência de que a luz se propaga em linha 

reta. Que outra evidência você conhece? 

_________________________________________________________________________

_________________ 7. Classifique as propriedades da luz nas situações 

abaixo. a) O ciclista que pedala à noite deve se vestir de cores claras: 

________________ b) Roupas escuras aumentam a sensação de calor nos dia 

de verão: _____________ c) O índio, ao pescar, posiciona a flecha um 

pouco acima do lugar onde vê o peixe:_____________ d) O 

luar:_______________ 8. Que fenômenos luminosos ou que propriedades da 

luz são observados na formação do arco-íris? 

_________________________________________________________________________

_________________ 



_________________________________________________________________________

_________________ 
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LUZ O arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em 

gotículas de água presentes no ar e pode ocorrer naturalmente ou ser 

produzido artificialmente. Pesquise sobre a formação artificial de arco-

íris. Você pode realizar a experiência na Feira de Ciências da sua escola 

(Revista Ciência Hoje - CHC234). 

 

ESPAÇO CRIAÇÃO 

 

http://www.smartkids.com.br/passatempos/experiencia-arco-iris.html 

http://www.tvcultura.com.br/x-tudo/experiencia/02/exarcoiris.htm 

 

Quer saber mais sobre o arco-íris? Assista a essa animação sobre a 

formação do arco-íris na Educopédia, aula 17 – Na onda do arco-íris. 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id 

=54357&tipo=2&pgant=v 

 

Já observamos que a luz se propaga em linha reta. Com a ajuda de seu 

Professor, pegue dois pedaços opacos de cartão e faça um furo em cada um, 

usando, para isso, um prego pequeno. Posicione os pedaços de cartão em 

frente a uma vela. a) Se colocarmos os cartões com os dois furos 

sobrepostos e alinhados à vela, na mesma reta, o que observaremos? 

______________________________________________________________________ b) 

E se colocarmos os cartões e a vela fora de alinhamento? 

______________________________________________________________________ c) 

O que podemos provar com isso? 

______________________________________________________________________ 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

Principalmente quando há existência de fogo. 

 

Editora companhia das ciências 

 

Ciências - 9.º Ano 4.° BIMESTRE / 2013 

 

24 

 

ELETRICIDADE: POSITIVO E NEGATIVO Os corpos são compostos por átomos que 

contêm prótons, com carga positiva, e elétrons com carga negativa. Os 

corpos, normalmente, estão com as cargas em equilíbrio, isto é, a carga 

positiva é igual à negativa ‒ corpo neutro. Contudo, se atritamos o 

corpo, algumas cargas são arrancadas (elétrons), passando para o objeto 

que lhe é atritado. Com isso, o corpo atritado fica com um saldo de 

cargas ‒ ele está carregado. Um corpo está carregado positivamente quando 

há falta de elétrons e carregado negativamente quando há excesso de 

elétrons. 
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http://educar.sc.usp.br/ciencias/fisica/fig7.JPG 

 

Você já deve ter ouvido essa expressão popular: ―Os opostos se atraem‖. 

Essa expressão tem relação com os conceitos de física: objetos carregados 

com cargas elétricas opostas se atraem e com cargas iguais se repelem. 

 

Você já pensou o mundo atual sem a existência da eletricidade? Como seria 

o seu dia a dia sem ela? Nossa vida cotidiana depende da eletricidade, 

mas, muitas vezes, não nos damos conta disso. Acordamos com o 

despertador, escutamos música no rádio, assistimos à TV, falamos ao 

telefone, utilizando a eletricidade. Nos últimos anos, notamos um aumento 

na produção de aparelhos elétricos como DVD e MP3. Vemos que é inegável a 

presença da eletricidade em nosso cotidiano. Texto adaptado – SME – 

SP/CENP 

 

Relacione três objetos que você utiliza no seu dia a dia e que não 

dependem da eletricidade. Agora, relacione três aparelhos que precisam de 

eletricidade e que você utiliza todos os dias. 
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ELETRICIDADE: POSITIVO E NEGATIVO. 

A eletricidade sempre existiu no Universo. Há indícios de que os 

fenômenos elétricos estiveram presentes praticamente desde o início da 

Terra. Podem ser citados, como exemplo, as grandes descargas elétricas – 

raios e relâmpagos – que ocorrem desde a formação do planeta, e que, até 

hoje, acontecem. Escreva o nome de três formas de eletricidade 

encontradas na natureza. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Mas como os seres humanos descobriram a eletricidade? No século VI A.C., 

o filósofo Tales de Mileto descobriu uma resina fóssil vegetal (o âmbar), 

que adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos como fio de palha e 

penas, quando atritada com uma pele de animal. Em grego, âmbar pode ser 

traduzido como elektron, e daí vieram os nomes elétron e eletricidade. 

Vamos tentar repetir o experimento de Tales de Mileto, utilizando 

material do nosso cotidiano! 
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Material dois pedaços de papel higiênico: um pedaço inteiro e outro em 

pedacinhos um canudinho Procedimento Corte um pedaço de papel higiênico 

em pedacinhos. (1) Aproxime o canudo do papel em pedacinhos.(2) O que 

acontece? _____________________________________________ 

 

A que conclusão você chega ao realizar o experimento? 

 

________________________________ ________________________________ 

Esfregue o canudinho no pedaço inteiro do papel higiênico (3). Agora, 

aproxime, novamente, o canudo do papel higiênico em pedacinhos. 

________________________________ ________________________________ (4). O 

que acontece agora? ________________________________ 



________________________________________________________ 

________________________________ 

 

http://fisica.uems.br 
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CORRENTE ELÉTRICA: ELETRÓNS EM FLUXO CONTÍNUO 

 

Precisamos de eletricidade para viver com conforto e ter acesso à 

tecnologia. 

 

A eletricidade acontece pela diferença de carga elétrica entre os prótons 

e os elétrons dos átomos. 

 

Quando, por um cano, passa uma quantidade de água durante um certo tempo, 

diz-se que pelo cano circula uma "corrente de água". Da mesma maneira, 

quando, por um fio condutor, passa eletricidade durante certo tempo, 

dizemos que, pelo fio, circula uma "corrente elétrica". 

 

A corrente elétrica pode aquecer fios quando passa por eles. Um fio 

especial que chega a se aquecer muito, a ponto de emitir luz intensa, é o 

que chamamos de filamento das lâmpadas. 
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Os elétrons se deslocam com facilidade em corpos condutores. O 

deslocamento ordenado dessas cargas elétricas é chamado de corrente 

elétrica. A eletricidade é obtida por meio do movimento dos elétrons 

através dos corpos condutores, como o fio de cobre. 

 

www.sabereletrico.com 

 

CORRENTE ELÉTRICA 
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1- Escreva o nome de três materiais que também serão condutores de 

eletricidade como o cobre: _______________ , _____________ e 

_________________. 

 

CONDUTORES E ISOLANTES CONDUTORES ELÉTRICOS São chamados de condutores 

aqueles materiais em que há possibilidade de trânsito da corrente 

elétrica através deles como, por exemplo, o ferro. O ferro é um ótimo 

condutor de eletricidade. ISOLANTES ELÉTRICOS Nos isolantes, não há 

passagem de corrente elétrica. São bons exemplos de materiais isolantes: 

o vidro, a borracha, a cerâmica e o plástico. 

 

http://www.alunosonline.com.br/upload/jpg 

 

Existem materiais que são bons condutores de eletricidade e materiais que 

são maus condutores de eletricidade: No exemplo ao lado, os fios de cobre 

conduzem os elétrons livres pela capa de plástico. O plástico é o 



isolante que não permite que os elétrons se dissipem, isto é, saiam do 

caminho. 
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Agora, é com você! Leia o texto e complete o exercício abaixo com as 

palavras CONDUTOR ou ISOLANTE 1. tungstênio: _________________ 2. cobre: 

_____________________ 3. borracha: __________________ 4. cerâmica: 

__________________ 

 

João necessita trocar uma lâmpada incandescente de sua casa. O filamento 

de tungstênio da lâmpada do quarto está rompido. No momento da troca, 

João percebe que o fio de cobre, encapado com borracha, está descascado 

próximo ao bocal de cerâmica e, por esse motivo, João achou melhor chamar 

um eletricista, que é o profissional indicado para essa portal impacto 

tarefa. 

 

Glossário: tungstênio - é um metal utilizado na fabricação do filamento 

de lâmpadas incandescentes. 
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POTÊNCIA ELÉTRICA E O CONSUMO CONSCIENTE Muitas vezes, na propaganda de 

certos produtos eletrônicos como os aparelhos de som, os chuveiros e as 

fontes dos microcomputadores destaca-se a sua potência. Sabemos que esses 

aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar. Ao receberem 

essa energia elétrica, eles a transformam em outra forma de energia, como 

energia mecânica, térmica ou luminosa. No exemplo do chuveiro, a energia 

elétrica é transformada em térmica (calor). Quanto mais energia for 

transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência do 

aparelho 

ve8lOtLIAeU/TQgknIRsZA AASA/ofQa9NuBqFE/s16 00/LAMP3.png 

 

Vamos analisar situações cotidianas de gasto de energia A tabela mostra a 

energia elétrica consumida, em uma hora, por alguns aparelhos elétricos. 

Ela servirá para compararmos o consumo de eletricidade em uma residência. 

1.Qual dos equipamentos consumirá mais energia elétrica? 

_________________________________ 2. E qual consumirá menos? 

_________________________________ 

 

APARELHO 

 

POTÊNCIA (W) 

 

ENERGIA CONSUMIDA EM 1 HORA ( kWh) 
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aparelho de som chuveiro elétrico ferro elétrico televisão geladeira 

Moderna.com.br rádio lâmpada secador de cabelos 

 

120 3.000 500 200 200 50 100 800 

 

0,12 3,0 0,50 0,20 0,20 0,05 0,10 0,80 

 



3. Coloque, em ordem crescente de consumo de energia elétrica, os 

equipamentos da tabela. _________________________________________________ 

_________________________________________________ 4. Apresente três 

ações, realizadas por você, para diminuir o consumo de energia elétrica 

em sua residência. _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

29 

 

Energia elétrica não é um recurso inesgotável. Por isso, descubra o que 

você pode fazer para utilizar a energia elétrica na sua casa de forma 

racional. 

 

ELETRICIDADE 

 

1. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É 

correto afirmar que A - ( ) bastão e tecido ganharam elétrons. B - ( ) os 

dois estão neutros. C - ( ) o tecido perdeu prótons. D - ( ) o bastão 

perdeu elétrons para o tecido. 2. Um corpo não apresenta carga elétrica 

predominante, ou seja, sua carga é nula. Qual a palavra mais adequada 

para expressar a situação do corpo: neutro ou descarregado? Justifique. 

_________________________________________________________________________

_______________ 3. Identifique, em cada caso, que transformação de 

energia elétrica ocorre: A) lâmpada incandescente acesa - energia 

________ transformada em energia ___________ . B) motor elétrico - 

energia ________ transformada em energia ___________ . 4. Algumas pessoas 

têm o péssimo hábito de colocar pano de prato, ou até calça jeans, para 

secar próximo ao motor da geladeira. Você saberia dizer por que esse 

hábito não é recomendável ? 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

________________ Por que os pássaros quando pousam nos fios elétricos não 

morrem? A corrente elétrica só pode circular entre dois condutores – um 

deles pode ser a terra – entre os quais exista uma diferença de cargas 

positivas e negativas, isto é, voltagem. O corpo do pássaro é condutor. 

Quando as suas patas estão sobre um mesmo fio, ele não sente nada. Se 

tocasse em dois fios ao mesmo tempo, seria eletrocutado porque geraria 

uma diferença entre os elétrons em movimento. De uma forma mais simples: 

Os pássaros não morrem se não tocarem em mais nada além do fio em que 

estão pousados. Se tocarem, ao mesmo tempo, em dois fios, ou no fio e na 

terra, por exemplo, ou em qualquer coisa que conduza os elétrons, poderão 

morrer. 

Adaptado de Por quê? 500 perguntas 1000 respostas. Ciências - 9.º Ano 4.° 

BIMESTRE / 2013 
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ELETRICIDADE 

 

Sabendo usar, o Planeta TERRA agradece! 



Os benefícios da energia elétrica são inúmeros, desde que se tenha 

consciência sobre o seu uso. Cada consumidor desperdiça cerca de 10% da 

energia fornecida, seja por hábitos adquiridos, seja pelo uso ineficiente 

de eletrodomésticos. E o impacto desse desperdício não resulta somente no 

aumento da conta de luz. Quem sai perdendo é o meio ambiente. Economizar, 

portanto, é um dever de todos. Algumas medidas simples, adotadas no dia a 

dia da família, podem colaborar para o uso consciente de energia. É 

possível aproveitar todos os benefícios que a energia oferece sem 

desperdiçá-la. Reúna seus colegas e realize um debate sobre a frase de 

Marshall McLuhan que aparece abaixo. 

http://www.redeinteligente.com-20110317075813.jpg 

 

―Não existem passageiros na espaçonave Terra. Somos todos tripulação.‖ 

(Marshall McLuhan) 
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Escolha um aparelho elétrico e descreva as modificações tecnológicas 

pelas quais ele passou nos últimos anos, como, por exemplo, a televisão. 

Sites para pesquisa: 

http://dc337.4shared.com/doc/ZfKvTtCZ/preview.html 

http://fisicadocleber.blogspot.com.br/2009/03/aula-refletindo-sobre-

eletricidade.html 

https://www.google.com.br/search?um=1&hl=ptBR&biw=1517&bih=714&tbs=itp:cl

ipart&tbm=isch&q= televis%C3%A3o+antiga+e+atual&revid=693357449 
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O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA A Terra pode ser considerada um imã 

gigantesco. O magnetismo terrestre é atribuído a enormes correntes 

elétricas que circulam no núcleo do planeta, que é constituído de ferro e 

níquel no estado líquido, devido às altas temperaturas. Por convenção, 

chamamos de polo norte da agulha magnética aquele que aponta para a 

região próxima do polo norte geográfico. Observe a imagem. Entretanto, 

como sabemos, polos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se 

atraem. Então podemos concluir que: se a agulha magnética aponta para uma 

região próxima do polo norte geográfico é porque nessa região existe um 

polo sul magnético. Se a agulha magnética aponta para uma região próxima 

do polo sul geográfico é porque nessa região existe um polo norte 

magnético. 

Adaptado de 

http://www.geocities.ws/saladefisica5/leituras/magnetismoterra.html 
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A bússola é um ímã, assim como o planeta Terra. Todo ímã tem um polo 

norte e outro sul, sendo que os opostos se atraem. Por isso, o polo norte 

magnético da bússola aponta para o polo sul magnético do planeta, que 

está perto do polo norte geográfico da Terra. 

O campo magnético do planeta é percebido e utilizado por diversas 

espécies de animais, como as aves migratórias. Leia esta interessante 

reportagem no site http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/passaros-

podem-ter-informacoes-de-bussola-no-campo-de-visao 

 



Atualmente, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) fornece localizações 

precisas, com a transmissão por satélite, independentemente do campo 

magnético terrestre. 

 

32 

 

O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA A força de atração do ímã Material Podemos 

observar, dessa forma, • um ímã em forma de barra o campo magnético do 

ímã. • uma porção de clipes • outros materiais como moedas, pedrinhas, 

borrachas, pedaços de papel etc • limalha de ferro ou palha de aço 

utilizada na limpeza da cozinha • duas folhas de papel em branco 

Procedimento 1 - Espalhe alguns clipes e outros pequenos objetos sobre 

uma superfície plana. Sem encostar, aproxime o ímã de cada um dos 

objetos. a) Relacione os objetos atraídos pelo ímã: 

_________________________________________________________________________

____ b) De que tipo de material esses objetos são feitos? 

_________________________________________________________________________

____ 
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2 - Para verificar em que parte do ímã a atração é mais forte, coloque o 

ímã sobre uma folha de papel. Depois, suavemente, espalhe a limalha de 

ferro sobre todo o ímã. a) Em qual das partes se concentra maior 

quantidade de limalha? 

_________________________________________________________________________

____ b) Quais as partes do ímã, portanto, que possuem maior força de 

atração? 

_________________________________________________________________________

____ 3 - Agora, verifique o campo de força do ímã: • suavemente, espalhe 

limalha de ferro sobre a folha de papel; • coloque, com cuidado, a folha 

(com a limalha espalhada) sobre o ímã; • observe como a limalha se 

―arrumou‖ em torno do ímã e anote aqui. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

http://maestradelia.wordpress.com/2007/12/15/magnetismo 
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O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA O magnetismo terrestre... Vamos construir uma 

bússola para comprovar e poder observar como é possível orientar-nos 

através de um campo magnético. 

 

Procure se informar para onde está voltado o norte geográfico no local 

onde o experimento é realizado. Certamente será para onde aponta uma das 

extremidades da agulha. Utilizando-se da informação de que o Sol nasce 

sempre a leste e se põe a oeste, pode-se descobrir o norte, estendendo-se 

o braço direito na direção do sol nascente (leste) e o braço esquerdo na 

direção do sol poente (oeste). Pela disposição dos pontos cardeais, 

podemos concluir que o sul ficará voltado para as costas e o norte para a 

frente. Cada grupo pode elaborar um relatório da experiência, 

apresentando as conclusões obtidas. 

 



http://www.trool.it/bussolajpg-9?size=_original 
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Para realizar a montagem da bússola, siga os passos a seguir: 1- 

utilizando o imã, imante a agulha, passando o imã na superfície da 

agulha, aproximadamente 50 vezes, no mesmo sentido; 2- depois que a 

agulha estiver imantada, coloque a agulha sobre a tampa da garrafa, na 

parte da tampa com o orifício aberto; 3- encha o recipiente com água e 

coloque a tampa com a agulha para flutuar na superfície da água. Sua 

bússola está pronta! Teste a bússola, aproximando-a do imã. Ela deve 

acompanhar o movimento do imã. Deu certo? Parabéns!!!!! 

 

http://www.silvestre.eng.br/astronomia/astrodicas/bu ssola/bussola1.jpg 

 

Material: - uma agulha - uma tampa de garrafa de refrigerante - um 

recipiente com água - um imã 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 
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MAGNETISMO E SUAS APLICAÇÕES NO DIA A DIA O que motores elétricos, discos 

rígidos de computador, televisores, carros, fitas de videocassete e 

cartões de créditos têm em comum? Resposta: materiais magnéticos, 

presentes em inúmeros utensílios da vida moderna. O famoso ímã de 

geladeira talvez seja o caso mais emblemático. Esses materiais, por sua 

importância e complexidade, fazem com que as pesquisas sobre magnetismo 

sejam intensas na atualidade, com grandes avanços nas últimas duas 

décadas. 

 

COMO FUNCIONA A TARJA MAGNÉTICA DO CARTÃO DE CRÉDITO? A faixa do verso de 

um cartão de crédito é magnética, comumente chamada de tarja magnética. 

Essa tarja é feita de pequenas partículas magnéticas de ferro num filme 

plástico. Cada partícula é um ímã realmente minúsculo de, 

aproximadamente, 20 milionésimos de polegada. A tarja magnética pode ser 

"escrita" porque os minúsculos ímãs podem ser magnetizados. A tarja 

magnética do verso de um cartão é como se fosse um pedaço de fita cassete 

amarrada a ele. Para que a tarja do cartão possa ser lida, basta passar o 

cartão na leitora. É assim que funciona: depois de o operador de caixa 

passar o cartão de crédito pela leitora, o software do terminal do ponto 

de venda (POS terminal) liga, via modem, para o número de uma 

processadora armazenado na memória. A processadora é uma organização que 

recolhe as solicitações de autenticação de crédito das lojas e oferece, 

para elas, uma garantia de pagamento. 

Adaptado de http://informatica.hsw.uol.com.br/tarja-magnetica1.htm 
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http://informatica.hsw.uol.com.br/questao503.htm 

http://informatica.hsw.uol.com.br/questao503.htm 
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A frente do cartão de crédito apresenta vários números. Observe o que 

eles podem representar. 

 

O cartão apresenta, no verso, uma tarja e, também, um espaço para a sua 

assinatura, o que é muito importante. 

 

OBSERVANDO A PRESENÇA DE FERRO NOS ALIMENTOS 

 

Procedimento 

 

2 - Despeje o líquido dentro do saco plástico e feche. 

 

1 - Coloque todo o conteúdo do cereal e bata com um pouco de água até 

dissolver, tornando-o líquido. 

 

3 - Com o ímã, faça movimentos num único sentido no saco plástico, por 

várias vezes, como se estivesse empurrando algo para baixo. Posicione o 

ímã embaixo do saco e observe atentamente. 

 

Escreva, aqui, o que você observou. Lembre-se de pedir auxílio ao seu 

Professor. _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/11/imagens/cienciashow3.jpg 

 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 
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ELETROMAGNETISMO A eletricidade e o magnetismo estão relacionados. 

Correntes elétricas criam campos magnéticos e causam correntes elétricas 

em corpos condutores. Numa onda eletromagnética, a energia se divide 

entre o campo elétrico e o magnético, permitindo sua propagação. 

Materiais magnéticos são amplamente utilizados em motores, 

transformadores, dínamos, bobinas, ou seja, em equipamentos elétricos. 

Uma aplicação do campo magnético, criado por uma corrente elétrica, são 

os eletroímãs. Eletroímãs são ímãs temporários, pois só atuam como ímã 

quando o circuito elétrico estiver fechado. São utilizados em telefones, 

computadores, alto-falantes e em guindastes utilizados na separação de 

sucatas metálicas em depósitos. 
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CAMPO MAGNÉTICO CRIADO POR CORRENTE ELÉTRICA NUM FIO RETILÍNEO 

 

Em 1820, o físico dinamarquês Hans C. Oersted (1777-1851) verificou, 

experimentalmente, que a corrente elétrica cria um campo magnético ao seu 

redor. O eletromagnetismo estuda o comportamento e o efeito produzido 

pela movimentação das cargas elétricas. É a partir desse estudo que fica 

possível entender como ocorrem as transmissões de rádio e televisão, bem 

como entender o que vem a ser campo magnético, força magnética e muito 

mais. 

 

http://www.smsucatas.com.br/equipamentos.html 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/eletroima/eletroima.php 
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Vale a pena assistir a esse vídeo, que fala sobre eletromagnetismo: 

www.youtube.com/watch?v=DJBu0WGPw4U 

 

CAMPO MAGNÉTICO A ideia de campo magnético pode ter surpreendido você, 

mas ele, definitivamente, existe em todos os fios que transportam 

eletricidade. Dá para provar isso com um experimento. Vamos verificar? 

MATERIAL • uma pilha AA, C ou D; • um pedaço de fio (se não tiver fio em 

casa, compre um carretel de fio de cobre fino isolado em uma loja de 

equipamentos eletrônicos ou de ferragens. Um fio, como o do telefone, é 

perfeito. Basta cortar a capa de plástico e irá encontrar 4 fios lá 

dentro); • uma bússola. PROCEDIMENTO Colocar a bússola sobre a mesa, 

posicionando-a de forma que fique paralela ao fio. Conectar, por alguns 

segundos, o fio entre as extremidades positiva e negativa da pilha. 

ciencia.hsw.uol.com.br 

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação 

deve contar com a participação do seu Professor ou de um adulto. 

 

+ 

 

Anote, aqui, o que foi observado. Lembre-se de pedir, como sempre, 

auxílio ao seu Professor. 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/eletroima/eletroima.php 
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