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1. O organismo humano é formado por diversas substâncias, como podes ver no

gráfico seguinte.

1.1. Qual a proveniência dessas substâncias presentes no organismo?

2. Qual a diferença entre alimento e nutriente?

3. Indica seis nutrientes estudados nas aulas de Ciências.

4. Indica um alimento rico em:

a) proteínas; b) lípidos; c) vitaminas.

5. Lê, com atenção, o texto seguinte e completa os respectivos espaços.

De acordo com a função desempenhada no organismo, os nutrientes são classifi-

cados em três tipos. Assim, existem nutrientes plásticos, nutrientes 

e nutrientes .

5.1. Diz qual o papel desempenhado pelos nutrientes plásticos no organismo hu-

mano.

6. Observa a figura seguinte.

6.1. O que representa a figura?

6.2. Que informações nos dá a

figura relativamente à nossa

alimentação?

6.3. O que entendes por alimen-

tação equilibrada?

7. Quais as funções dos aditi-

vos alimentares?
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Prótidos

Glícidos

Construção e energética

8. O quadro seguinte representa os diferentes grupos de nutrientes e as respecti-

vas funções. Completa-o.

9. Indica duas actividades que exijam um maior consumo de alimentos ricos em

nutrientes energéticos.

10. Indica se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.

a) Devemos dar preferência aos alimentos fritos e evitar alimentos cozidos e

grelhados.

b) Os legumes e as frutas devem ser bem lavados antes de os comermos crus

ou cozinhados.

c) Sempre que possível, devemos consumir alimentos frescos.

d) Os sumos naturais e as saladas devem ser consumidos várias horas após a

sua preparação para que não haja perda de vitaminas.
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I

1. São os alimentos que fornecem ao organismo as substâncias que este necessita

– os nutrientes.

1.1. Indica os principais nutrientes que nos são fornecidos pelos alimentos.

1.2. Dá exemplos de alimentos ricos para cada um dos nutrientes referidos na ques-

tão anterior.

1.3. Dá um exemplo de nutrientes com função:

a) energética; b) reguladora; c) plástica.

2. Porque é que um empregado de escritório tem necessidades alimentares dife-

rentes das de um futebolista profissional?

3. Das frases seguintes, transcreve aquelas que representam regras para uma ali-

mentação equilibrada.

a) Consumir alimentos cozidos, grelhados e guisados.

b) Ingerir bebidas alcoólicas.

c) Evitar comer alimentos muito salgados, gordurosos ou muito açucarados.

d) Fazer intervalos superiores a 3 horas entre as refeições.

e) Comer, frequentemente, frutas e legumes.

f ) Reduzir o consumo de alimentos ricos em vitaminas.

II

1. Como sabes, os alimentos são ingeridos e transformados pelo aparelho diges-

tivo. Observa, com atenção, a figura seguinte, que representa o aparelho diges-

tivo humano.

1.1. Faz a legenda da figura.
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2. O órgão onde se inicia a digestão é a boca. Um dos componentes da boca são

os dentes. As figuras seguintes representam os vários tipos de dentes e a cons-

tituição de um dente.

2.1. Faz a legenda das figuras.

2.2. Indica a função de cada um dos tipos de dentes (assinalados com os algarismos

1, 2, 3 e 4).

III

1. O conjunto de transformações por que passam os alimentos ao longo do tubo

digestivo constitui a digestão. A figura seguinte pretende representar a diges-

tão dos alimentos no Homem.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Das frases seguintes, indica as verdadeiras e corrige as falsas.

a) A passagem do bolo ali-

mentar pelo esófago faz-

-se devido à contracção

dos músculos deste ór-

gão.

b) O bolo alimentar é forte-

mente agitado no estô-

mago e sofre a acção do

suco gástrico, transfor-

mando-o em quilo.

c) O quimo é transformado

em quilo devido à acção

da bílis, do suco pancreá-

tico e da saliva.
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1. Observa, atentamente, a figura.

1.1. Como se designa o conjunto dos órgãos

do corpo humano representado na fi-

gura?

1.2. Faz a legenda da figura.

1.3. Indica o nome das glândulas anexas.

2. Completa o seguinte texto.

A boca é o local onde se inicia a digestão dos alimentos. Os dentes são responsáveis

por uma acção , enquanto que a saliva tem uma acção química.

A saliva é um suco digestivo produzido pelas .

Após a mastigação e ensalivação, o alimento passa a designar-se 

, que desce ao longo do , chegando ao estô-

mago.

Aí sofre a acção dos movimentos e do 

, transformando-se em .

3. Que suco digestivo é produzido:

a) pelas paredes do intestino?

b) pelo fígado?

c) pelo pâncreas?

4. Em que local do tubo digestivo é lançada a secreção produzida:

a) pelo fígado?

b) pelo pâncreas?

5. Diz o que entendes por:

a) digestão;

b) absorção intestinal.

6. A figura seguinte representa o aparelho digestivo de um grupo de animais, es-

tudado nas aulas de Ciências.

6.1. Como se designam os animais que apre-

sentam este tipo de aparelho digestivo?

6.2. Que fenómenos importantes ocorrem

ao nível da moela?
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3
7. A figura seguinte representa um outro tipo de aparelho digestivo.

7.1. Como se designam os animais que apresentam este tipo de aparelho digestivo?

7.2. O estômago destes animais é considerado simples ou composto? Justifica a tua

resposta.

7.3. Explica, de forma sucinta, o funcionamento deste aparelho digestivo.

II

1. Observa,atentamente,a figura seguinte.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Como se designam os movimentos que permitem as trocas gasosas?

1.3. Em que consiste a:

a) inspiração? b) expiração?

1.4. Como se designa a troca de gases ocorrida ao nível dos alvéolos pulmonares?

1.5. Que gases são trocados entre o sangue e os alvéolos pulmonares?

Esófago

Pança
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4
I

1. A maioria dos vertebrados tem um sistema digestivo semelhante ao do Ho-

mem, embora com algumas adaptações ao seu regime alimentar. A figura se-

guinte representa o sistema digestivo de uma ave granívora (galinha).

1.1. Completa a legenda da figura.

1.2. Sabendo que a moela é um órgão de paredes espessas e musculosas, indica  a

sua função.

2. Completa o texto seguinte.

Também os herbívoros apresentam um sistema digestivo diferente,

como acontece com o boi, a ovelha e o gnu. Apresentam um estômago

, formado por , barrete, e coalheira.

Estes engolem o alimento e engolem sem mastigar, seguindo os alimentos para a

. Depois, em local calmo, repousam e começam a ruminar. Os alimentos

que estavam na pança voltam à , onde são mastigados e ensalivados.

Depois, são engolidos, indo, desta vez, para o folhoso e deste para a coalheira, onde

sofrem a acção dos digestivos, seguindo, finalmente, para o

delgado.

II

1. Durante a ventilação pulmonar ocorrem movimentos de inspiração e de expira-

ção. Observa a figura seguinte.

1

2
3

Esófago
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1.1. Como se designa o conjunto de órgãos representados na figura?

1.2. Faz a legenda da figura.

1.3. Por meio de setas, indica, na figura, o percurso seguido pelo ar até aos pulmões.

2. Nos mamíferos existem dois tipos de movimentos respiratórios: a inspiração e a

expiração. As figuras seguintes representam esses movimentos.

2.1. Identifica os movimentos representados:

a) na figura A; b) na figura B.

2.2. Durante a inspiração…

a) os músculos intercostais e o diafragma relaxam.

b) aumenta o volume da caixa torácica.

c) os pulmões esvaziam-se de ar.

d) as costelas são projectadas para cima.

e) o diafragma e os músculos intercostais contraem-se.

f ) as costelas baixam.

(Selecciona as opções correctas.)

3. Nos mamíferos, as trocas gasosas entre o exterior e o organismo ocorrem na

caixa torácica, ao nível dos pulmões. A figura seguinte representa essas trocas

gasosas.

3.1. Completa a legenda da figura.
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3.2. Das afirmações seguintes, indica as verdadeiras e as falsas.

a) O ar inspirado tem menos oxigénio do que o ar expirado.

b) O ar que contém mais dióxido de carbono é o ar expirado.

c) É ao nível dos alvéolos pulmonares que ocorre a hematose pulmonar.

d) Em ambientes fechados, onde está muita gente, verifica-se o embacia-

mento das janelas porque o ar inspirado está saturado de vapor de água e

condensa, em contacto com uma superfície fria.

III

1. O sistema respiratório da maioria dos peixes e de outros animais aquáticos é di-

ferente da dos mamíferos terrestres. Observa a figura seguinte.

1.1. Completa a legenda da figura.

2. A hematose dos peixes realiza-se ao nível das brânquias, que se encontram em

ambos os lados da cabeça. Observa a figura seguinte.

2.1. Explica, por palavras tuas e com auxílio dos esquemas anteriores, o percurso da

água no corpo do peixe durante a respiração.

2.2. Por que razão se deve mudar, frequentemente, a água de um aquário?

2.3. Como se designa a hematose que os peixes realizam?

62

TESTES DE AVALIAÇÃO CIÊNCIAS DA NATUREZA 6 | CADERNO DE APOIO AO PROFESSOR

4

Câmara branquial

2

1

3

BA

Brânquia Opérculo

5.

6.



I

1. Os nutrientes acumulam-se no intestino delgado e são depois absorvidos para o

sangue, que os transporta para todas as partes do corpo. A figura seguinte re-

presenta uma observação microscópica do sangue humano.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Com o auxílio da figura, indica duas diferenças entre as células 1 e 2.

2. O quadro seguinte representa os resultados de uma análise feita ao sangue de

um indivíduo.

2.1. Formula uma explicação provável para a existência de um elevado número de

leucócitos no sangue deste indivíduo.

2.2. O que acontecerá a este indivíduo se sofrer uma hemorragia?

2.2.1. Justifica a tua resposta.

II

1. A distribuição do sangue por todo o organismo é possível devido à existência

de uma rede de vasos e ao trabalho desenvolvido por um órgão musculoso – o

coração.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Com que cavidade do coração comunicam as

veias pulmonares?

1.3. Qual é a função do coração?

1.4. Representa, por meio de setas na figura, o per-

curso do sangue no coração.

Componentes do sangue
Quantidade de células por ml de sangue

Valores da análise Valores normais

Hemácias 4 a 5 milhões 4 a 5 milhões

Leucócitos 15 000 5000 a 10 000

Plaquetas 50 000 1250 000 a 350 000
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2. Das frases seguintes, indica as verdadeiras e as falsas.

a) As artérias são vasos sanguíneos de paredes elásticas que transportam o san-

gue para fora do coração.

b) Os vasos capilares são vasos muito largos que ligam as artérias às veias.

c) O miocárdio é o músculo que constitui o coração.

d) As aurículas são cavidades de paredes mais espessas que os ventrículos.

e) É nos alvéolos pulmonares que ocorre a hematose; nestas estruturas, o san-

gue passa de venoso a arterial.

f ) A artéria aorta envia o sangue do ventrículo direito para todas as partes do

corpo.

2.1. Corrige as afirmações falsas.

3. Das seguintes afirmações, transcreve aquela(as) que refere(em) atitudes que

podem contribuir para o bom funcionamento do coração.

a) Prática de uma alimentação excessivamente rica em gorduras, açúcar e sal.

b) Prática regular de exercício físico.

c) Consumir bebidas alcoólicas e tabaco.

4. Explica a seguinte afirmação: “Dar sangue é dar vida.”

5. Impulsionado pelo bater do coração, o sangue percorre o organismo dentro de

vasos sanguíneos num circuito fechado (circulação). A figura 3 representa o sis-

tema circulatório do Homem. Representa na figura, por meio de setas, o per-

curso do sangue no organismo humano.
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I

1. Observa a figura seguinte que representa, esque-

maticamente, o percurso da água durante os mo-

vimentos respiratórios de um peixe.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Como se designam as trocas gasosas realizadas

pelos peixes?

1.3. Qual a função dos opérculos?

1.4. O que entendes por “câmaras branquiais”?

II

1. A figura seguinte representa um capilar sanguíneo.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Indica as funções dos componentes do sangue assinalados por:

a) A; b) B; c) C.

2. Diz o que é a hemoglobina, referindo as suas funções.

3. Quais as funções do plasma?

4. Distingue sangue arterial de sangue venoso.

III

1. No Homem, a circulação é feita através de vasos sanguíneos. Observa, atenta-

mente, a figura seguinte, que representa a estrutura de três vasos sanguíneos.

1.1. Indica o tipo de vasos indicados por:

a) A; b) B; c) C.

A B C

Válvula

A B C
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2. A figura seguinte representa um esquema do coração humano.

2.1. Faz a legenda da figura.

2.2. Que tipo de sangue (venoso ou arterial) circula em:

a) 2?

b) 5?

c) 10?

3. Distingue pequena circulação de grande circulação.

IV

1. O esquema seguinte traduz, de forma simplificada, a respiração celular.

Nutrientes energéticos + > Dióxido de carbono + Água + 

1.1. Completa o esquema.

1.2. Que relação existe entre a respiração celular e a hematose pulmonar?

V

1. Diz que formas o organismo humano utiliza para excretar as substâncias tóxicas.

2. Descreve a constituição e o funcionamento do sistema urinário.

BA 
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I

1. Os sistemas digestivo, respiratório e circulatório estão ao serviço das células,

permitindo que estas obtenham energia através de um processo chamado res-

piração celular. A figura seguinte representa a respiração celular.

1.1. Completa a legenda da figura.

1.2. Explica a seguinte afirmação: “Uma desportista de alta competição precisa co-

mer mais glícidos do que uma professora”.

2. Da actividade das células (respiração celular) resultam substâncias desnecessá-

rias ou tóxicas que têm que ser eliminadas para o exterior, isto é, têm que ser

excretadas. A figura seguinte representa o sistema urinário, que tem como fun-

ção eliminar algumas dessas substâncias, sob a forma de urina.

2.1. Faz a legenda da figura.

2.2. Completa o quadro seguinte, substituindo as letras A, B, C e D pelas

palavras  ou frases mais convenientes.

Função Órgão

Acumulação de urina A

B Rim

C Uretra

Transporte de urina do rim para o órgão onde é
acumulada

D

1

2

3

4

5

6

Célula

Núcleo

1 2

3 4

5
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2.3. Completa o texto seguinte.

A pele é um órgão de protecção, mas também participa na . O dióxido

de carbono é um de . O suor é formado por

e por . O dióxido de carbono é excretado

pelo sistema . O constituinte mais abundante da

urina é a .

3. Das frases seguintes, transcreve a(s) que traduz(em) cuidados a ter com a pele.

a) Lavar as mãos e a cara frequentemente.

b) Comer de 3 em 3 horas.

c) Evitar exposição exagerada ao Sol.

II

1. As plantas devem ser regadas regularmente. Observa a figura seguinte que re-

presenta uma planta.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. Representa na figura, por meio de setas, o percurso da água com sais minerais

dentro da planta.

1.3. Como se designa o conjunto da água e de sais minerais que entra na planta?

1

2

3
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2. A água absorvida pela planta na raiz vai ser, posteriormente, transformada no

alimento da planta. A figura seguinte representa uma planta e os factores inter-

venientes na actividade fotossintética.

2.1. Faz a legenda da figura.

2.2. Como se designa esta transformação que ocorre nas folhas e permite à planta

produzir o seu próprio alimento?

2.3. Qual a função da luz?

2.4. Explica por que razão as plantas são capazes de melhorar a qualidade do ar.

3. Como sabes, o Homem, além de utilizar as plantas como alimento, utiliza outros

derivados das plantas para fins medicinais e industriais.

3.1. Indica três produtos alimentares de origem vegetal utilizados pelo Homem na

sua alimentação.

3.2. Indica um exemplo de uma matéria-prima proveniente das plantas utilizada

pelo Homem:

a) na construção de casas;

b) no vestuário;

c) para fins medicinais.

A

D

C

B
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I

1. A reprodução é uma característica comum a todos os seres vivos e é através

deste fenómeno que os seres vivos dão origem a seres semelhantes. As figuras

seguintes representam os sistemas reprodutores masculino e feminino, respec-

tivamente.

1.1. Faz a legenda da figura.

1.2. O que são espermatozóides?

2. Faz corresponder os termos da coluna I às expressões da coluna II.

3. Para que se produza um novo ser é necessário que haja união entre um esper-

matozóide e um óvulo. A figura seguinte representa esse fenómeno.

3.1. Como se designa este fenómeno?

Coluna I Coluna II

A. Óvulo
1. Órgãos em forma de amêndoa onde são

produzidos os óvulos

B. Útero 2. Célula reprodutora feminina

C. Testículos
3. Líquido constituído pelos espermatozóides e

pelos líquidos produzidos pela próstata e pela
vesícula seminal

D. Ovários
4. Órgão de paredes elásticas, em forma de pêra e

onde se fixa o embrião

E. Esperma
5. Órgãos de forma oval, situados na bolsa escrotal

que produzem os espermatozóides

4

5

6
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3.2. Explica, por palavras tuas e utilizando a figura, como e onde vai ocorrer a união

do espermatozóide com o óvulo.

4. Das afirmações seguintes, indica as verdadeiras (V) e as falsas (F).

a) Para que haja fecundação, basta que um espermatozóide penetre num óvulo.

b) O ovo resulta da união de um espermatozóide com o óvulo.

c) A fecundação ocorre, normalmente, no útero.

d) O ovo, após a fecundação, começa imediatamente a dividir-se.

e) O embrião fixa-se e desenvolve-se, normalmente, numa das trompas de Falópio.

f ) A partir do 1.º mês, o embrião passa a chamar-se feto.

5. Ao terceiro mês, todos os órgãos estão formados e o feto tem já uma silhueta

humana. A figura seguinte representa um feto humano.

5.1. Faz a legenda da figura.

5.2. Indica o número correspondente ao órgão que:

a) permite as trocas gasosas entre o feto e a mãe;

b) protege o feto de choques e mudanças de temperatura.

II

1. As plantas são seres vivos que vivem, normalmente, fixos ao solo ou às rochas. A

figura seguinte representa uma estrutura responsável pela reprodução de mui-

tas plantas – a flor.

1
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1.1. Faz a legenda da figura.

2. As figuras seguintes representam os dois órgãos reprodutores das plantas com

flor.

2.1. Faz a legenda das figuras.

3. Quando chega a Primavera, as anteras libertam os grãos de pólen.

3.1. Como se faz o transporte dos grãos de pólen até ao estigma?

3.2. Como se designa este fenómeno de libertação e transporte do pólen para o es-

tigma?

4. Ao atingirem o estigma, os grãos de pó-

len aderem a um líquido viscoso e co-

meçam a desenvolver um tubo em di-

recção ao óvulo (observa a figura

seguinte).

4.1. Completa a legenda da figura.

4.2. Em que local da flor vai ocorrer a fecun-

dação?

4.3. Explica, por palavras tuas, como ocorre a

fecundação.

1

4

5

2

3 6

5.1. Faz a legenda da figura.

5.2. De que resultam as sementes?

5.3. O que é necessário acontecer ao fruto

para que as sementes sejam libertadas?
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1 Estigma

2

3

2

1

5.

6.

5. Após a fecundação, as sépalas e as péta-

las caem e forma-se o fruto. A figura se-

guinte representa um fruto – a cereja.

7.
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I

1. Distingue caracteres sexuais primários de caracteres sexuais secundários.

2. Indica o nome das células reprodutoras:

a) masculinas;

b) femininas.

3. Faz corresponder os elementos da coluna I aos elementos da coluna II.

4. Diz em que consiste a fecundação.

5. As figuras seguintes representam, respectivamente um embrião (A) e um feto

(B).

5.1. Distingue embrião de feto.

Coluna I Coluna II

1. Adolescência
A. Período, geralmente indefinido, que vai desde a
puberdade até que o indivíduo é considerado
adulto

2. Puberdade
B. Líquido formado por espermatozóides e
substâncias produzidas pelas vesículas seminais e
próstata

3. Ovário

C. Período da vida que corresponde à entrada em
actividade das glândulas sexuais e em que
ocorrem transformações físicas que marcam o
início do amadurecimento dos órgãos sexuais

4. Útero D. Local onde, normalmente, ocorre a fecundação

5. Próstata E. Local onde se desenvolve o embrião

6. Testículos
F. Glândula produtora de um líquido que entra na
constituição do esperma

7. Trompas de Falópio G. Órgão produtor de óvulos

8. Esperma H. Órgão produtor de espermatozóides

A B1.



II

1. Para que nas plantas ocorra fecundação, é necessário que primeiro ocorra a po-

linização. Em que consiste a polinização?

2. Existem, fundamentalmente, três tipos de polinização. Indica-os.

3. Assinala as frases com verdadeiro (V) ou falso (F).

a) A antera é a parte do estame que suporta o filete.

b) O estigma é a parte do carpelo que fica na extremidade do estilete.

c) O filete é parte do carpelo.

d) Os grãos de pólen são formados no filete.

e) Os óvulos encontram-se no ovário.

f ) O tubo polínico desce ao longo do estilete.

g) O ovo resulta da fecundação.

h) O carpelo é formado pelo filete e pela antera.

i) A germinação da semente conduz à formação de uma nova planta.

j) Os ovários são locais de armazenamento de grãos de pólen.

k) O protalo resulta da germinação dos esporos.

l) As plantas sem flor não se reproduzem.

m) O tegumento é a parte da semente onde se acumulam as reservas.

n) As gémulas de um embrião originam as folhas.

o) As sementes das plantas formam-se nas anteras.

4. Distingue esporo de semente.

5. Dá dois exemplos de plantas que se reproduzam sem sementes.

6. Faz a legenda da figura seguinte.

1

5

2

3

4
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I

1. Diz o que entendes por micróbios.

2. Estabelece a correspondência correcta entre as afirmações da coluna I e os ter-

mos da coluna II.

3. “Os micróbios podem ser benéficos para o Homem.” Justifica a afirmação ante-

rior, utilizando exemplos.

4. Das frases a seguir indicadas, transcreve a que explica a acção da vacina contra

a hepatite B.

A. A vacinação cura a hepatite B.

B. As vacinas desenvolvem, no organismo, a formação de anticorpos que impe-

dem a multiplicação do micróbio invasor causador da hepatite B.

C. A vacinação impede o contágio da hepatite B.

II

1. Lê, com atenção, a seguinte notícia.

1.1. Refere uma razão que leva as pessoas, apesar de conhecerem os riscos que cor-

rem, a continuar a fumar.

1.2. Menciona um risco a que as pessoas com este tipo de comportamento estão

sujeitas.

Tabaco mata uma pessoa em cada dez segundos 

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial Sem Tabaco.

Os malefícios do cigarro são conhecidos; a opção de fumar é in-

dividual, mas os fumadores passivos são “alvos fáceis” do fumo.

O tabaco mata quatro milhões de pessoas por ano em todo

o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

[…]
TSF, 31 de Maio 2004

COLUNA I COLUNA II

A. Vírus 1. O agente causador da SIDA é deste tipo.

B. Bactérias
2. O pé-de-atleta é originado por um micróbio

deste tipo.

C. Fungos
3. A malária é provocada por um ser vivo deste

tipo.

D. Protozoários
4. A tuberculose é causada por um ser vivo deste

grupo.
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2. Lê, com atenção, a seguinte notícia.

2.1. Refere consequências do alcoolismo.

3. Lê, com atenção, a seguinte notícia.

3.1. O que é a toxicodependência?

3.2. Refere um procedimento para evitar a propagação da SIDA entre os toxicode-

pendentes.

III

1. Diz o que entendes por higiene.

2. Menciona quatro exemplos de regras de higiene.

Portugal à frente nos casos de SIDA

Portugal continua a ser o país da União Europeia

(UE) com maior percentagem de SIDA entre os toxico-

dependentes, apesar da descida de casos no último

ano. A conclusão é do Observatório Europeu da

Droga.
TSF, 25 de Novembro 2004

Segundo os dados dos Alcoólicos Anónimos,

quase metade da população portuguesa é directa-

mente afectada pelo alcoolismo, estimando-se que

exista, em Portugal, um milhão de pessoas com esse

problema.
TSF, 25 de Março 2002


