
 
 

                                                                                            

                                                           5º Ano Data: ______/______/______ 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

 

 

                                          REVISÃO DE CIÊNCIAS 
 

1 - De acordo com a imagem ao lado, o percurso do alimento é: 
 
 
 
 
 
(      ) boca, faringe, fígado, estômago, intestino delgado, intestino grosso, 
reto. 
 
(      ) boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 
grosso, reto. 
 
(      ) boca, faringe, laringe, estômago, fígado, intestino grosso, reto. 

 
 
 

 
 
2 - Os nutrientes obtidos pela digestão precisam chegar a todas as células do corpo. Os materiais 
que entram e saem das células são transportados pelo sangue. Esse transporte refere-se a um 
processo do sistema  
 
(A) digestório. (B) circulatório. (C) muscular. (D) nervoso. 
 
 
 
3 - Marque o órgão destacado na figura do Sistema Digestório: 

 
 
 

 (A) esôfago. 

 (B) intestino delgado.  

 (C) estômago.  

 (D) intestino grosso.       

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
4 - Observe o diálogo entre o médico e o paciente e faça o que se pede. 
 
 
 
 

 
 
Por que será que o médico deu esse conselho a Heitor? Será que é mais 
importante a inspiração ou a expiração pelo nariz?  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5 - Por que uma pessoa gripada, com o nariz entupido, não consegue respirar livremente?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
6- As figuras abaixo representam a inspiração e a expiração.  
    Observe as figuras e complete os textos . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Quando _____________, o ______________ desce e os nossos ______________ se enchem de 
______. 
 
b) Quando ______________, o ______________ sobe e os nossos _______________ se esvaziam 
de _________. 
 
 
 
 
 
 
 

 
inspiramos – expiramos – diafragma –                           
pulmões – ar 

Heitor, é importante você se 
acostumar a respirar pelo 
nariz e não pela boca. 

 



 
7 -  Que órgão faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8 - A figura ao lado mostra uma estrutura muito importante do sistema 
respiratório.  

   Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o 
nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela 
ocorrem. 

a) A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar 
o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. 

b) A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar 
inspirado. 

c) A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a 
passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. 

 
9 - Cite a sequência correta e ordenada das estruturas do sistema digestório humano por onde passa 
o alimento, desde sua entrada no organismo até a eliminação das fezes. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 
10 - Observe o esquema do sistema respiratório ao lado e imagine o caminho do 
ar durante a inspiração. 
a) Ordene os órgãos de acordo com o caminho do ar, numerando-os. (0,6) 

 

 pulmões nariz traqueia 

 

 

 laringe brônquios faringe 

 

11 - Observe o esquema. Depois, seguindo a numeração, responda às 
questões.  
 

a) Qual o nome das estruturas indicadas por 1, 2, 3 e 4? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Em que parte o sangue é filtrado? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) Explique onde a urina é armazenada antes de ser eliminada do corpo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d) Escreva qual é a parte responsável pela condução da urina ao meio externo. 

_________________________________________________________________________________ 

 

12 - O sangue que circula pelo corpo passa muitas vezes pelos tecidos. Estes, por sua vez, 
produzem algumas substâncias químicas que precisam ser expelidas do corpo, como o gás 
carbônico, que é expelido pelos pulmões por meio da respiração. Outras substâncias, porém, 
necessitam de vias diferentes para que isso aconteça.  
 

a) Qual o sistema responsável pela eliminação dessas outras substâncias? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Que elementos formam a urina? Qual é o órgão responsável pela sua produção? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

13 -  Imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos 
ureteres. Até serem eliminados, esses cálculos passarão por quais partes do sistema urinário?  

a) Rim e bexiga. 

b) Bexiga e uretra. 

c) Rim, bexiga e uretra. 

d) Ureter e uretra. 
 
 
14 - Escreva  V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.  

 
         O coração é o centro do sistema cardiovascular. Ele é um órgão composto por tecido muscular       
         que contrai e relaxa involuntariamente. 
 
         Os vasos sanguíneos encontram-se interligados e distribuídos por todo o corpo. São eles:   
          boca, intestino grosso e cavidades nasais. 
 
         O suco produzido pelo pâncreas é chamado de suco pancreático. 
 
 
         O suco produzido pelas paredes do intestino é chamado de suco entérico. 
 
         A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Ao engolirmos um  
         alimento, a epiglote, estrutura localizada entre a laringe e a faringe, evita a entrada de  
         obstáculos nas vias respiratórias. 
 
 
         O órgão onde é formado o bolo alimentar é o fígado. 
 
        O nome do primeiro órgão pelo qual passa o bolo alimentar depois de engolido é o intestino  
         delgado. 
 
 
15 - O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser estudada em diferentes 
níveis.  
       Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a sequência dos níveis 
de organização do corpo humano: 
 

a) célula → sistemas → tecidos → órgãos → organismo 

b) célula → tecidos → órgãos → sistemas → organismo 

c) célula → órgãos → tecidos → sistemas → organismo 

d) tecidos → órgãos → sistemas → célula → organismo 

e) tecidos → órgãos → célula → sistemas → organismo 
 
 
 
 
 
 



 
16 - Desenhe, a seguir, alguns tipos de célula do nosso corpo. 

 
17 - O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos 

sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em três tipos distintos: artérias, veias e capilares.          

      De acordo com o que estudamos, escreva a seguir sobre a função de cada um. 

a) Artérias: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Veias: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) Vasos capilares: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
18 - De acordo com o movimento que realizam, os músculos podem ser voluntários ou involuntários. 
      O coração é um músculo voluntário ou involuntário? Justifique sua resposta. (0,8) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
CÉLULA NERVOSA 

 
CÉLULA DO SANGUE 

 
CÉLULA MUSCULAR 



 
19 - Leia a tirinha e responda às questões. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Por que Pedro tem a sensação de que o coração dele vai sair pela boca?  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
b) Amanda estava correta quando disse: “sem coração você não vive!”?  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
c) Explique por que o coração de Pedro está batendo de modo mais rápido que o normal.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Bom trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


