
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - Ciências 

Conteúdo: 
Movimento e sustentação 
Ossos , Músculos e Atividades físicas e saúde 
Coordenação e controle do corpo 
Sistema nervoso , sentidos e sistema endócrino. 
 

 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO- 3º 

BIMESTRE – CIÊNCIAS 

1) Escreva dois cuidados que uma pessoa deve ter com seu Sistema Locomotor. 

2) Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna, baseando-se na função de 

cada um destes órgãos. 

 ( 1 ) ossos ( 2 ) músculos ( 3 ) articulações 

(  ) União dos ossos. Podem ser móveis, semimóveis e fixas.  

(  ) Estão presos aos ossos, ao contrair e relaxar, permitem os movimentos. 

(  ) Sustentam o corpo. 

3)  Explique a importância do sistema locomotor. 

4)  Qual a importância dos discos intervertebrais? 

5)  Diferencie medula óssea de medula vermelha. 

6)  Relacione as funções da articulação do crânio e da articulação do joelho. 

7)  Explique como ocorrem os desvios posturais ocasionando: lordose, cifose e 

escoliose. 

8)  Quais as funções dos músculos? 

9)  Quais as causas de uma cãibra? 

10) Diferencie os três tipos de músculos, quanto as suas funções e movimentos. 

11) Quais as funções desenvolvidas pelo encéfalo? 

12) Qual o nome das três meninges que auxiliam a caixa craniana? 

13) Qual a relação entre o cerebelo e as ações cognitivas? 

14) Descreva o processo da sinapse 
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15) Qual o nome das células nervosas. 

16) Como o sistema periférico é dividido? Quais suas funções? 

17) O que se entende por ato reflexo? 

18) Qual o caminho percorrido pelo som até chegar à orelha interna? 

19) Quais as funções da pupila e da retina? 

20) Por que a hipófise é considerada a principal glândula de todo o sistema 

endócrino? Quais os hormônios secretados por ela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO – 3º BIMESTRE 
1)  Alimentação saudável incluindo leite por ser rico em cálcio. 

     Procurar permanecer no período manhã em contato com o sol, para obter vitamina D, 

auxiliando na formação óssea. 

2)  1,3,2 

3)  Manter postura corporal além dos músculos e demais sistemas interligados permitirem 

movimentação e proteção de órgãos vitais. 

4)  Auxiliar contra impactos na coluna vertebral. 

5)  Medula óssea vermelha produz células sanguíneas enquanto a medula amarela atua como 

reserva de gordura. 

6) A do crânio é uma articulação chamada imóvel enquanto a articulação do joelho é móvel. 

7)  Lordose – aumento excessivo da coluna lombar ocasionado uma acentuação da lordose 

lombar normal. 

      Cifose – aumento da concavidade posterior da coluna vertebral. 

      Escoliose – alteração na curvatura lateral da coluna vertebral. 

 8) Sustentação, movimentação e produção de calor. 

 9)  Escassez de oxigênio na circulação, atividade física muito intensificada, má alimentação. 

10)  Músculo estriado esquelético – associam-se aos ossos e seu movimento é voluntário 

        Músculo estriado cardíaco – é o miocárdio cuja função está associada ao pulsar 

sanguíneo e seu movimento é involuntário. 

        Músculo liso – presente em muitos órgãos do nosso corpo. Seu movimento é 

involuntário. 

11) É responsável por diversas funções entre elas receber estímulos, interpretá-los, provocar 

sensações como frio, calor sede. Aprendizado de memória, controle da temperatura corporal 

e emocional. 

12) Dura-máter, aracnoide e pia-máter. 

13) Possui importância na capacidade de aprendizado, interação com o meio, raciocínio, 

juízo, pensamento e memória. 

14) Sinápse é a comunicação de um neurônio com outro. Os impulsos nervosos chegam ao 

axônio liberando substâncias químicas (neurotransmissores) que permitem que o impulso 

chegue até o dendrito de outro neurônio. 

15) Neurônios e glias. 

16) Em somático ou voluntário – responsável pela reação aos estímulos externos mediante a 

nossa vontade. 



      Autônomo ou involuntário – independente de nossa vontade. Controla musculatura lisa e 

atividades do miocárdio. 

17) É um processo que permite ao nosso organismo respostas rápidas diante de situações 

que possam trazer perigos. 

18) Orelha externa – meato acústico – tímpano – glândulas (cerúmen) – Orelha média – 

martelo – bigorna – estribo – canais semicirculares -  cóclea – cérebro. 

19) Pupila – é onde a luz entra no olho (atua como uma lente de uma máquina fotográfica). 

      Retina – camada mais interna dos olhos, com células especializadas na captura de luz 

que formará a imagem. 

20) Porque controla e regula as demais glândulas e órgãos. 

       Hormônio do crescimento, prolactina e ocitocina. 

 

Bom estudo. 

 

 

 

 

 

 

 


