
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - Ciências 

Conteúdo: 
Água, resíduos e controle da temperatura 

Sistema urinário. 

A perpetuação da vida 

Sistema genital; Reprodução humana; DST’s 

 

 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO- 4º 

BIMESTRE – CIÊNCIAS 
1) Qual a relação existente entre os sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor. 

2) Como o sistema urinário é formado? 

3) Qual o papel atribuído aos rins? 

4) Qual a relação entre os ureteres, bexiga e uretra. 

5) O que são néfrons? 

6) Como são constituídos os néfrons? 

7) Explique o processo de filtração sanguínea. 

8) Quais as consequências trazidas pelos excessos de ureia, ácido úrico, cloreto de sódio e 

glicose. 

9)  Cite duas variações na composição da urina? 

10) Em que consiste a diálise? 

11) O que homeostasia? 

12) Quais os nomes dos hormônios masculino e feminino? 

13) Faça um esquema do sistema genital masculino. 

14) Faça um esquema do sistema genital feminino. 

15) Qual a importância da ovulação para a vida da mulher? 

16) Qual a responsabilidade da progesterona durante o período fértil? 

17) O que entende-se por endométrio? 
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18) Quais são os anexos embrionários? 

19) O que são métodos contraceptivos? Cite os mais seguros. 

20) Quais são os agentes causadores da Gonorreia, Candidíase, HPV,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO - 4º BIMESTRE 
1)  Todos estão relacionados. Mas o respiratório pega o O2 que é levado pelo cardiovascular a 

todas as células. O digestório nutre as células com o O2 e os resíduos desses processos serão 

conduzidos pelo sangue até o sistema urinário para sua eliminação. 

2) Pelos rins e vias urinárias (ureteres, bexiga e uretra). 

3) Filtração sanguínea, retenção de resíduos e eliminação dos excretas pela urina. 

4) Os ureteres conduzem a urina formada nos rins até a bexiga. A bexiga armazena 

temporariamente a urina. A uretra conduz para o meio externo a urina e seus excretas. 

5) São unidades filtradoras. 

6) São formados por conjuntos de túbulos chamados de glomérulos. 

7) Néfrons – glomérulo – capilares sanguíneos – Cápsula de Bowman – plasma –atravessa os 

capilares – passa para a cápsula – algumas substâncias poderão ser reabsorvidas (água, 

glicose sódio) – ureia – ácido úrico – são substâncias tóxicas – eliminados – ducto coletor – 

formação da urina. 

8) Sódio : aumento da pressão arterial 

    Ureia : consequências renais. 

    Ácido Úrico : cristalização nas articulações (gota), cálculos renais. 

    Glicose : diabetes 

9)   – estado nutricional 

      _ atividade renal 

10)  Uma máquina que faz a função renal, filtrando e retirando os resíduos tóxicos. 

11) Equilíbrio das condições internas corporais. 

12) Masculino: testosterona 

      Feminino: Progestenona e Estrogênio 

13) Escroto – testículos – epidídimo – ductos deferentes – próstata – vesícula seminal e 

sêmem. 

14)  Vulva – vagina – clitóris – hímem – útero – ovários – tuba uterina. 

15) É o marco fértil da vida da mulher, mostrando a disponibilidades em ser fecundada. 

16) É responsável em deixar o endométrio íntegro para uma possível gravidez. Na ausência de 

fecundação seus níveis caem dando lugar a menstruação. 

17) Camada que reveste o útero. 

18) Placenta , Líquido Amniótico e Cordão Umbilical. 

19) São métodos utilizados para evitar a gravidez. Pílula e os métodos definitivos (laqueadura e 

deferentectomia). 



20) Gonorreia – bactéria 

      Candidíase – fungo 

      HPV – vírus. 

 

Bom estudo. 

 

 

 


