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UNIDADE 01 : O CORPO HUMANO 

Observe a figura abaixo, mostrando dois corpos, um feminino e um masculino: 

 

Olhando para a imagem acima dos corpos masculino e feminino (lado externo), não imaginamos 

quanta coisa temos dentro dele. Em princípio, vemos uma organização externa bem simples: uma 

cabeça, um tronco e quatro membros. Não é isso? Mas quando estudamos o lado de dentro, 

ficamos surpresos. São muitos órgãos, tecidos e células que o formam. Tantos que, no início 

somos capazes até de nos confundir mesmo. Você saberia dizer, por exemplo, quantos órgãos 

diferentes temos dentro do nosso corpo? Complicada essa pergunta? Por isso, profissões como a 

medicina, a enfermagem, a odontologia e várias outras da área da saúde, precisam estudar por 

tantos anos o corpo humano. 

Independente do número de órgãos que compõem o corpo humano, uma coisa é certa: cada 

estrutura maior que forma o nosso corpo é formado de partes muito menores, as chamadas 

células. Os cientistas que estudam essas pequenas estruturas estimam que, no corpo de um 

adulto, temos cerca de 10 trilhões de células. Coisa pra caramba! Não é mesmo? Então você 

pode imaginar o tamanho que cada uma dessas células tem. São partes muito pequenas e, por 

esta razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Por termos muitas 

células no corpo, somos considerados seres pluricelulares (seres com muitas células). E o mais 

interessante é que dentro de cada uma dessas partes microscópicas, temos o DNA, que carrega 

todas as informações genéticas daquele corpo. Veja a imagem abaixo: 
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O nosso corpo humano é formado de muitas outras estruturas. São órgãos que se relacionam e 

que ajudam uns aos outros. É como se um fizesse uma coisa e o outro ajudasse. Mesmo que um 

esteja mais distante do outro, eles trabalham em equipe, pois se um órgão parar de funcionar, 

certamente uma função do corpo será perdida e os outros não conseguirão agir muito bem 

sozinhos. Todas as células que compõem os órgãos precisam de oxigênio e de nutrientes, como 

falamos anteriormente. Então dentro do nosso corpo não pode haver competição. Todos os órgão 

se ajudam para que todos possam receber o que precisam. Cada parte do corpo é importante e 

essencial a todas as outras. De uma forma ou de outra, todos os órgãos e estruturas são 

coordenadas pelo sistema nervoso e pelos hormônios, que estão espalhados por todo o corpo. 

Uma pessoa que tenha um problema grave no estômago devido ao uso prolongado de um 

medicamento (quando se usa por muitos anos, por exemplo), poderá apresentar problemas no 

fígado, nos rins e em outras partes do corpo. Uma pessoa muito estressada devido ao trabalho, se 

tornará cansada e apresentará dores musculares ou problemas de comportamento devido a isso. 

Isso quer dizer que todo o corpo trabalha em conjunto e buscando sempre o equilíbrio de todas as 

funções. A essa busca do equilíbrio através do trabalho em equipe de todas as partes do corpo 

chamamos de Homeostase. Assim, quando o corpo busca controlar a sua temperatura, regular a 

pressão nos vasos sanguíneos, remover as impurezas que estão no sangue e controlar a 

quantidade de açúcar, água e oxigênio para as células, temos exemplos simples de mecanismos 

de homeostase, ou seja, de ações que buscam um estado de equilíbrio orgânico. 

UNIDADE 02 :Os famosos hormônios 

Quando você se alimenta e obtém os nutrientes necessários, ainda assim isso não é necessário e não garante 
que a glicose (uma molécula muito importante de açúcar) entre em suas células. E se ela não entrar, vai ficar 
muito complicado para as suas células, a produção de energia. Por isso mesmo, o corpo sendo muito sábio 
e buscando o equilíbrio, permite que o seu pâncreas (que é um outro órgão localizado embaixo do seu 
estômago), produza uma substância que vai dar conta disso. O pâncreas é o responsável pela produção da 
insulina que ajudará na entrada da glicose para o interior das células de todo o corpo.  
Então, pensemos juntos: A glicose sozinha não entraria na célula. Não é? Mas, com a ajuda dessa substância 

chamada insulina, ela entra tranquilamente em seu interior. De forma geral, a insulina é produzida em uma 

parte do corpo (pâncreas) e é necessária para que as células de outras partes funcionem. Guarde bem esse 

exemplo! 
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No nosso corpo temos cálcio (um sal mineral contido no leite, ovos, queijos, etc.) nas células, no 

sangue e também nos ossos. Eles se acumulam nos ossos e dão uma grande resistência a essas 

estruturas. No entanto, tanto nos ossos, quanto no sangue, devemos ter quantidades adequadas 

de cálcio. Elas não podem ser muito altas e nem muito baixas. Um órgão chamado tireóide, produz 

uma substância que ajuda a regular a quantidade de cálcio e fosfato que circula no sangue. Graças 

a essa substância, chamada calcitonina, o sangue não fica sobrecarregado de cálcio. Ela é 

produzida na tireóide e vai para o sangue, permitindo a regulação da quantidade desse sal mineral. 

Observe bem a localização da glândula tireóide abaixo: 

 

O que então a insulina (produzida no pâncreas) e a calcitonina (na tireóide) têm em comum?  
Podemos dizer que tanto a insulina quanto a calcitonina são substâncias produzidas em um órgão 
e que atuam em outras regiões (outras células do corpo), ajudando a regular e controlar diferentes 
funções no corpo, sendo consideradas hormônios.  
A palavra hormônio é originária da palavra grega HORMAO, que significa estímulo, excitação 

(excitar quer dizer sensibilizar). Ou seja, essa substância é produzida em um órgão (chamado de 
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glândula) ou tecidos especializados para produzir estímulos, efeitos em outra parte do corpo. Eles 

regulam o crescimento, funções de vários tecidos, funções do sistema reprodutor, etc. 

Alguns hormônios são produzidos a partir do colesterol, que é um tipo de gordura encontrada nos 

alimentos. Por isso o colesterol é importante em nossa alimentação. No entanto, não podemos 

consumi-lo em excesso, pois como se trata de um tipo de gordura, pode facilitar o surgimento de 

doenças cardiovasculares (no coração e vasos sanguíneos), inclusive aumenta as chances de 

infarto. 

RESUMINDO: 

 O corpo humano é formado por órgãos que formam os sistemas do corpo; 

 As unidades menores que formam o corpo são chamadas células. A célula é a unidade 

estrutural dos seres vivos; 

 Somos seres pluricelulares, pois somos formados de muitas células, cerca de 10 trilhões; 

 Todos os órgãos e estruturas do corpo humano são coordenadas pelo sistema nervoso e 

por hormônios que são produzidos por glândulas. Os hormônios atuam em outros órgãos 

com o objetivo de regular e controlar funções do corpo; 

 A busca do equilíbrio que o corpo procura encontrar com o bom funcionamento dos órgãos 

e sistemas é chamado homeostase; 

 Alguns hormônios são produzidos a partir do colesterol (tipo de gordura encontrada nos 

alimentos); 

1 - A insulina e a calcitonina são dois hormônios importantes para as funções metabólicas no 
organismo. São produzidos, especificamente:  
(A) no pâncreas e nos ossos:  
(B) na tireóide e no pâncreas;  
(C) na tireóide e nos ossos;  
(D) no pâncreas e na tireóide. 

2- A unidade estrutura dos seres vivos é chamada: 

(a) Órgãos 

(b) Sistemas 

(c) Hormônios 

(d) Células 

3- A todo momento o corpo procura estabelecer um equilíbrio de suas funções. Por exemplo: 

quando comemos muito carboidrato, o açúcar encontra dificuldade de entrar nas células. Para 

facilitar sua entrada, o pâncreas produz a insulina. Essa busca do equilíbrio é chamada: 

(a) Homeostase 

(b) Hormônio 

(c) Colesterol 

(d) Homeotermo 

4- Quando consumimos muito colesterol podemos prejudicar o equilíbrio do corpo e apresentar 

algumas doenças do tipo: 

(a) Renais 

(b) Cardiovasculares 

(c) Nervosas 

(d) Digestivas 

CORREÇÃO 

1—D, 2—D, 3—A, 4—B 
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Obtendo o que o corpo necessita 

Você se alimenta para obter principalmente a glicose (entre outros nutrientes) e respira para obter 

o gás oxigênio. E basicamente a partir dessas duas substâncias, a sua célula é capaz de manter-

se viva. Ou seja, as moléculas de glicose e de oxigênio sofrem uma série de transformações no 

interior da célula e depois o resto da história você já sabe: o seu corpo obtém a energia para manter 

todos os órgãos funcionando e mantendo o equilíbrio entre todas as partes (homeostasia). 

A glicose é uma das substâncias básicas dos seres vivos, a principal fonte de energia (mesmo no 

feto no útero da mãe), e, para tudo que fazemos, há necessidade dela. A glicose é o combustível 

universal de nossas células. E mesmo que você queira colocar outra substância no lugar dela, não 

terá sucesso. As nossas células só usam glicose como fonte de energia. Se esta não for oferecida 

em quantidade suficiente, elas não vão funcionar direito. Abaixo a imagem 1, busca mostrar como 

é uma molécula de glicose: 

 

Imagem 1 – Composição da molécula de glicose - http://tinyurl.com/mdgw56a 

A molécula de glicose é formada de oxigênio, carbono e hidrogênio, materiais importantes da 
composição de outros nutrientes, substâncias e até mesmo da molécula de DNA.  
Para entender melhor nosso metabolismo, vamos conhecer os três tipos de nutrientes que nos 

abastecem: os carboidratos (fontes de energia), as proteínas (principais componentes estruturais 

do organismo) e lipídios ou gorduras (que são fontes de energia, mas também componentes 

estruturais). A personagem mais importante para a geração de energia é a glicose. Só ela consegue 

penetrar nas células. Porém, ela só chega no interior celular se houver uma substância facilitadora 

de sua entrada: a insulina. Como vimos antes, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. 

Ou seja, ela é a chave que abre as portas das células. Então, quando a produção de insulina sofre 

alteração, esse processo é atrapalhado, causando hiperglicemia ou hipoglicemia. 

Mas e o oxigênio? O que tem a ver ele nessa história? Bom... sem oxigênio, a maiorias dos seres 

vivos não consegue energia suficiente para se manter vivo. Nós seres humanos, por exemplo, não 

conseguimos. E isso ocorre, pois a glicose sozinha não é capaz de gerar energia dentro da célula. 

Ela precisa trabalhar em parceria com o oxigênio. O ar que respiramos através dos pulmões vai 

diretamente para o sangue e depois é levado para as células. Nas células, o gás oxigênio combina-

se com a glicose e libera energia, como mostra a imagem 2: 

http://tinyurl.com/mdgw56a


7 
 

 

UNIDADE 03 :ALIMENTAÇÃO HUMANA. 

Todos os seres vivos precisam alimentar-se. Os vegetais são os únicos que fabricam seu próprio 

alimento. Nós, os animais, não temos essa mesma capacidade que as plantas, nos alimentamos 

ingerindo outros seres vivos ou partes deles.  

Os alimentos que ingerimos contêm substâncias que, entrando em nosso organismo, são 

transformadas e utilizadas como fonte de energia, crescimento e renovação dos tecidos, e 

regulagem do funcionamento de diversos órgãos. O que comemos e bebemos todos os dias 

constitui nossa dieta. As dietas podem ser bem diferentes umas das outras, dependendo do lugar 

onde vivemos, da tradição familiar e do poder aquisitivo. Você já deve ter notado que pessoas de 

outras regiões, do Brasil têm hábitos alimentares diferentes do carioca. Em outros países, então, 

nem se fala! Já viu comida japonesa? É muito diferente da nossa, não é mesmo?  

Apesar dessa variedade de costumes alimentares dos humanos, as dietas geralmente incluem sete 

nutrientes básicos: água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e fibras.  

Destes nutrientes, a água, os sais minerais e as vitaminas, são absorvidos diretamente pelas 

paredes do intestino. Os outros nutrientes precisam sofrer uma redução do tamanho de suas 

moléculas, para que possam ser absorvidos e utilizados pelas células. Esse processo de “quebra” 

das partículas alimentares é chamado de digestão.  

Como acontece a digestão dos alimentos? 

Nosso sistema digestório é constituído pelos seguintes órgãos: 1-boca; 2-glândulas salivares; 3-

esôfago; 5-estômago e duodeno; 4-fígado e vesícula biliar; 6-pâncreas; 8-intestino delgado; 7-

intestino grosso; 9-apêndice; 10-reto e 11-ânus. 

Vamos acompanhar o trajeto do alimento em nosso sistema digestivo para entender seu 

funcionamento:  

• Na boca - a digestão se inicia na boca através da trituração do alimento e seu amolecimento pela 

saliva. Na saliva existe uma enzima, a amilase salivar ou ptialina, que inicia a quebra das moléculas 

de carboidratos.  

• No esôfago - sendo engolido, o alimento é empurrado pelos músculos existentes no esôfago, 

chegando ao estômago. Esse movimento muscular que empurra o alimento é chamado de 

movimentos peristálticos, e é provocado pelas contrações sincronizadas de músculos lisos, ou seja, 

involuntários.  
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• No estômago - ao chegar ao estômago o alimento é esmagado e misturado às secreções aí 

produzidas, o suco gástrico. Esse suco possui: ácido clorídrico, que facilita a digestão e mata 

germes perigosos; enzima pepsina, que atua sobre as moléculas de proteína; a enzima lipase que 

quebra os lipídios e a enzimaquimosina que serve para coagular o leite, tornando-o mais facilmente 

digerível.  

Após quatro horas, aproximadamente, o alimento virou uma massa ácida branca e passa a ser 

chamado quimo.  

O ácido clorídrico presente no suco gástrico é tão forte, que poderia destruir as próprias células 

que forram o estômago. Um dado interessante é que essas mesmas células produzem o suco 

gástrico e também produzem um muco que adere às paredes internas do estômago, protegendo-a 

e impedindo que este órgão corroa a si mesmo.  

• No intestino delgado - do estômago, o quimo segue em direção ao intestino delgado, através do 

duodeno. Aí receberá várias secreções:  

• O suco entérico, produzido nas paredes do intestino, que age sobre as proteínas, gorduras e 

açúcares;  

• O suco pancreático, produzido no pâncreas, que age sobre as proteínas, gorduras e amido;  

• A bile, produzida na vesícula biliar (fígado), atua como uma espécie de detergente emulsionando 

a gordura, isto é, transformando as gotas de gordura em gotículas microscópicas.  

Ao longo do intestino delgado essa massa alimentar, que passa a receber o nome de quilo, é 

formada por nutrientes já reduzidos a tamanhos microscópicos, que já podem ser absorvidos e 

transportados pela corrente sangüínea até as demais células do corpo. 

• No intestino grosso - como nem todo alimento ingerido é aproveitado pelo organismo, é necessário 

eliminar a sobra. Chegando ao intestino grosso, esta sobra constitui uma mistura com grande 

quantidade de água e sais minerais que serão reabsorvidos. Os resíduos finais são compactados 

e expelidos, constituindo as fezes. 

UNIDADE 04 :CONHECENDO OS PRINCIPAIS NUTRIENTES 

Se a dieta de um indivíduo incluir alimentos variados, certamente ele estará adquirindo os nutrientes 

necessários ao seu equilíbrio orgânico. Cada nutriente desempenha uma função no organismo:  

1) ÁGUA  

A água não é propriamente um nutriente, no entanto é fundamental à vida. Ela é ingerida 

diretamente ou indiretamente fazendo parte da composição de todos os alimentos e, dentro do 

organismo, ela participa de todos os processos vitais.  

2) SAIS MINERAIS  

Os sais minerais são nutrientes inorgânicos que nos fornecem elementos químicos, que ajudam a 

regular as funções do corpo e a compor nossa estrutura. Podemos citar entre os mais importantes:  

Sais/Funções no organismo:  

• Cálcio - Forma ossos e dentes atua na contração muscular e na coagulação do sangue.  

• Fosfato - Entra na constituição de ossos e dentes, na transferência de energia dentro das células 

e ainda compõe os ácidos nucléicos (DNA). 
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• Sódio, cloro e potássio - Controlam a entrada e saída de água das células e agem na condução 

do impulso nervoso.  

• Iodo - Entra na constituição dos hormônios da tireóide.  

• Ferro - Forma a hemoglobina.  

3) PROTEÍNAS  

As proteínas são nutrientes orgânicos que têm as seguintes funções em nosso organismo:  

• formar músculos e ossos;  

• atuar como enzimas, que são substâncias que controlam as transformações químicas necessárias 

para manter o corpo funcionando;  

• atuar como anticorpos que nos protegem de infecções;  

• atuar no transporte de oxigênio pelo sangue (hemoglobina);  

• constituir os hormônios que controlam diversas funções no organismo.  

São exemplos de alimentos ricos em proteínas: carnes, queijos, leite, manteiga, feijão, ervilhas. 

4) CARBOIDRATOS OU AÇÚCARES  

Os carboidratos, ou açúcares, são nutrientes orgânicos energéticos. Quando ingerimos qualquer 

tipo de carboidrato, ele é quebrado em moléculas de açúcar menores, chamadas de glicose. Dentro 

do nosso organismo elas se reúnem e formam o glicogênio, um açúcar bem maior, que fica 

armazenado no fígado e nos músculos, constituindo nossa reserva energética.  

São exemplos de alimentos ricos em carboidratos: mel, frutas, cana-de-açúcar, leite, batata, aipim, 

trigo, arroz.  

 

5) LIPÍDIOS OU GORDURAS  

Os lipídios, ou gorduras, são também nutrientes orgânicos energéticos. Sob a nossa pele, o 

excesso de gordura e carboidrato que ingerimos se acumula, formando um ‘acolchoado” de reserva 

energética e nos protegendo contra o frio e amortecendo pancadas.  

São exemplos de alimentos ricos em gorduras: leite, manteiga, coco, amendoim, azeite, castanha 

de caiu, ovos, carnes gordas.  

6) VITAMINAS  

As vitaminas são nutrientes orgânicos reguladores, porque juntamente com as enzimas (proteínas), 

controlam as reações químicas do corpo. Quando alguma vitamina deixaingerida, sua falta no 

organismo logo compromete o funcionamento de algum órgão. 

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

1) Numere os parênteses indicando a seqüência correta do trajeto dos alimentos em nosso sistema 

digestivo:  

( ) esôfago  ( ) intestino delgado  ( ) ânus   ( ) duodeno  

( ) intestino grosso  ( ) reto  ( ) boca  ( ) estômago  
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2) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o termo ao seu significado:  

A – Suco gástrico   ( ) suco digestivo produzido no pâncreas  

B – Quimo    ( ) nome que recebe a massa alimentar no estômago  

C – Suco entérico   ( ) nome que recebe a massa alimentar no intestino delgado  

D – Suco pancreático   ( ) suco digestivo produzido no estômago  

E – Bile     ( ) suco digestivo produzido nas paredes intestinais  

F – Quilo    ( ) suco digestivo produzido na vesícula biliar  

 

3) Responda às questões usando apenas uma palavra:  

a) Quais são os nutrientes inorgânicos que nos fornecem os elementos químicos que regulam as 

funções do corpo e que compõem nossa estrutura?  

 

b) Que tipo de nutrientes atua como enzima, controlando as transformações químicas do que ocorre 

no nosso corpo?  

 

c) Quais os nutrientes são conhecidos como açúcares?  

 

d) A cegueira noturna é uma doença nutricional causada pela carência de qual nutriente?  

 

 

 

CHAVE DE CORREÇÃO  

 

1) 2; 6; 8; 1; 4; 3; 5; 7.  

2) D; B; F; A; C; E  

3) a) Sais minerais  

b) Proteínas  

c) Carboidratos  

d) Vitamina A. 

UNIDADE 05 : A RESPIRAÇÃO 



11 
 

 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/rgaos-aparelho-respiratorio-1319137797.jpg 

Através do sistema respiratório o organismo humano realiza as trocas gasosas, eliminando o gás 

carbônico e absorvendo o oxigênio. Esse processo envolve diversas estruturas, sendo: o nariz (as 

narinas), a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares. 

Cada uma dessas estruturas possui especializações relacionadas à função que desempenham, por 

exemplo: no interior das narinas é secretado um muco polissacarídeo que, associado à presença 

de pelos, auxiliam na defesa do organismo, impedindo a entrada de impurezas (filtrando o ar), 

retendo partículas indesejáveis e micro-organismos patogênicos. 

Após inspirado, entrando pelas narinas (cavidade nasal), o ar passa para a faringe, uma região que 

comunica o sistema digestório ao respiratório através de uma válvula denominada epiglote. A 

cavidade nasal possuem células epiteliais que a revestem e protegem. Essas células produzem 

muco que umedece as vias respiratórias e retém partículas sólidas e bactérias presentes no ar que 

inspiramos como se fosse um filtro. Portanto, é nas cavidades nasais que o ar que inspiramos é 

filtrado, umedecido e aquecido. 

Durante o processo respiratório, a epiglote permite a passagem de ar de forma a não fechar a 

abertura de acesso à laringe em relação à glote. Em seguida, o ar inspirado atinge então a região 

da laringe (estrutura formada por cartilagem), local onde se encontra as cordas vocais que 

proporcionam a voz, a partir da emissão de uma corrente de ar que vibra as pregas vocais 

produzindo o som. 

Imediatamente o ar percorre a traqueia, que se divide (bifurca) em dois ramos chamados brônquios, 

um em direção ao pulmão direito (que contém três lóbulos) e o outro para o pulmão esquerdo (com 

dois lóbulos). Dos brônquios partem numerosos canalículos (os bronquíolos), e em suas 

terminações encontram-se os alvéolos. 

Nos alvéolos ocorrem as hematoses, processo em que os gases se difundem de acordo com o 

gradiente de concentração (do meio de maior concentração para o de menor concentração), ou 

seja: o maior teor de gás carbônico presente no sangue venoso se difunde dos capilares 

pulmonares para o interior dos alvéolos; e o maior teor de oxigênio no interior dos alvéolos se 

difunde para os capilares pulmonares, onde o O2 é assimilado pelos íons ferro presentes na 

molécula de hemoglobina contida nas hemácias. 

 

A concentração do gás carbônico é maior dentro das células, e o gás passa dos tecidos para o 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/rgaos-aparelho-respiratorio-1319137797.jpg
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sangue. A maior parte do gás carbônico reage com água no interior das hemácias formando o ácido 

carbônico (H2CO3) que se dissocia em íons H+ e íons bicarbonato. Os íons H+ se ligam a 

moléculas de hemoglobina, enquanto que os íons bicarbonato (HCO3-) vão para o plasma 

sanguíneo. Cerca de 23% do gás carbônico liberado pelos tecidos associam à hemoglobina e 

formam a carboemoglobina. 

Os íons bicarbonato, ao passar pelos alvéolos entram nas hemácias e se reassociam aos íons H+. 

Dessa forma tem-se novamente ácido carbônico que se transforma em água e gás carbônico que 

será difundido para os alvéolos, sendo então eliminado na expiração. 

  

 

O gás carbônico é eliminado por meio da expiração, efetuando o percurso inverso ao da inspiração: 

alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal, narinas e meio externo. 

Todo esse processo ocorre em consequência ao movimento periódico da musculatura do diafragma 

e também de músculos que, interligados às costelas (músculos intercostais), harmonizam uma 

alteração do volume torácico: 

- Na situação de contração do diafragma (deslocando-se para baixo) e relaxamento dos músculos 

intercostais (expansão das costelas), a cavidade torácica tem seu volume aumentado, 

proporcionando uma baixa pressão no interior do pulmão, o que resulta na entrada de ar (rico em 

oxigênio); 

- Na situação de relaxamento do diafragma (deslocamento para cima) e contração dos músculos 

intercostais (retração das costelas), a cavidade torácica tem seu volume diminuído, proporcionando 

uma alta pressão no interior do pulmão, resultando na saída de ar (rico em gás carbônico). 
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UNIDADE 06 :CIRCULAÇÃO DO SANGUE 

Na aula anterior, vimos que para gerar energia as células precisam basicamente de glicose e 

oxigênio. Você lembra? Então para que a glicose e o oxigênio atinjam diferentes pontos do corpo, 

é necessário que o sangue percorra o corpo inteiro e não se concentre apenas em um lugar. Veja 

na imagem 1 abaixo, como os vasos sanguíneos se espalham por todo o corpo, apresentando 

vasos maiores e vasos cada vez menores. 

 

Dali, o sangue se espalha de novo para todas as partes do corpo, seguindo para artérias menores 

e depois para as bem fininhas (chamadas capilares), para atingir as menores partes do corpo como 

os dedos, as unhas, a pele, etc. E depois de se espalhar e deixar nutrientes e oxigênio pelo corpo 

inteiro, a viagem recomeça. Esse movimento do sangue por todo o corpo chama-se circulação. 

No sangue existem  outras células que ajudam o sangue a realizar suas funções. No sangue existe 
uma parte líquida, chamada plasma e uma parte mais sólida, formada por outras células.  
Basicamente, falamos de três tipos de células: As células vermelhas (ou glóbulos vermelhos), as 

células brancas (ou glóbulos brancos) e as plaquetas. Mas qual o papel de cada uma delas? 

As células vermelhas, por exemplo, auxiliam no transporte do gás oxigênio no sangue. Há a 

necessidade de fazê-lo ficar dissolvido no sangue, para que ele atinja diferentes partes do corpo. 

É como se esse glóbulo vermelho prendesse o oxigênio dentro dela, permitindo que o gás fique 

mais tempo no sangue e conseguindo atingir mais regiões. Mas ela só consegue fazer isso porque 

tem uma substância dentro dela chamada hemoglobina (hemo significa sangue), um pigmento de 

cor avermelhada, que apresenta moléculas de ferro, e atrai o oxigênio para o seu interior. 

A hemoglobina apresenta moléculas de ferro e por isso você sente esse gosto quando coloca 

alguma região ferida (com sangue) na boca. 

 A célula vermelha, também chamada de hemácia é tão especializada em transportar gases que, 

ela é capaz de perder o seu núcleo, para ficar um pouco mais vazia dentro dela e conseguir carregar 

mais e mais moléculas de oxigênio.  

O sangue circula em um "circuito fechado". Ele circula no corpo 

inteiro e dentro do coração. Quando ele está com pouco oxigênio 

(pois já cedeu esse gás para as células), ele é chamado sangue 

venoso. Depois, quando ele passa pelo coração e se enche de 

oxigênio, ele fica bastante oxigenado é chamado de sangue arterial. 

Quando ele sai do coração, para seguir o seu trajeto para todo o 

corpo, ele sai com uma pressão bem forte, por uma artéria bem 

resistente para dar conta desse sangue rico em oxigênio e com muita 

pressão. Essa artéria onde o sangue sai do coração e depois é 

distribuída para as outras partes é chamada artéria aorta. 

A medida da pressão arterial de uma pessoa é muito 

importante, pois ela permite que o médico avalie as 

condições de saúde do aparelho circulatório. 
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http://tinyurl.com/kxzf8oj 

Um outro tipo de célula, os glóbulos brancos ou leucócitos (leuco significa branco) são responsáveis 

pela defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos (vírus, bactérias, protozoários, etc.) e 

substâncias estranhas.  

Por último temos as plaquetas, que na verdade não são células e sim fragmentos de células. As 

plaquetas estão relacionadas a coagulação do sangue e possuem uma proteína importante, o 

fibrinogênio. 

 

 

UNIDADE 07: SISTEMA URINÁRIO 

 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/os-rins-sao-os-responsaveis-por-filtrar-sangue-reabsorver-agua-outras-moleculas-uteis-ao-nosso-

organismo-1319541458.jpg 

O sistema urinário é o responsável por filtrar e eliminar a ureia e outras substâncias consideradas 

tóxicas para o nosso organismo. 

http://tinyurl.com/kxzf8oj
http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/os-rins-sao-os-responsaveis-por-filtrar-sangue-reabsorver-agua-outras-moleculas-uteis-ao-nosso-organismo-1319541458.jpg
http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/os-rins-sao-os-responsaveis-por-filtrar-sangue-reabsorver-agua-outras-moleculas-uteis-ao-nosso-organismo-1319541458.jpg
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Em nosso sistema urinário há um par de rins que recebe o sangue através das artérias renais. 

Essas artérias se ramificam em várias artérias menores, chamadas de arteríolas aferentes. Cada 

uma dessas arteríolas se conecta a um néfron e se ramifica, formando um novelo chamado de 

glomérulo renal. 

O sangue chega até os rins pelas artérias renais e entra nas arteríolas do glomérulo renal em alta 

pressão, forçando o líquido constituído de água e pequenas moléculas como ureia, glicose, 

aminoácidos e sais a saírem para a cápsula renal. A cápsula renal é a estrutura em forma de taça 

situada na extremidade do néfron. Em seu interior encontramos o glomérulo renal.  

Esse líquido que sai do sangue é conhecido como filtrado glomerular ou urina inicial. Esse filtrado 

sai da cápsula renal e vai para o túbulo renal ou néfrico. O túbulo renal é uma das estruturas que 

compõem o néfron, e é composto por três regiões: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica ou 

túbulo reto, e o túbulo contorcido distal. É no túbulo proximal que ocorre, por meio de transporte 

ativo, a reabsorção de moléculas úteis ao organismo, como glicose, aminoácidos e sais. 

Após o túbulo contorcido proximal, encontra-se a alça néfrica. Na alça néfrica há dois ramos, um 

ascendente e outro descendente. No ramo descendente, a reabsorção de água por osmose 

continua; e no ramo ascendente, os sais são reabsorvidos. 

Depois do ramo ascendente, encontra-se a parte final do túbulo contorcido distal. As paredes desse 

túbulo têm permeabilidade variável com relação à água, pois se o corpo precisar de água, as 

paredes do túbulo se tornam mais permeáveis, saindo mais água para o sangue por osmose. Mas 

se o corpo não precisar reter água, as paredes ficam menos permeáveis. Nas paredes desse túbulo 

há células que absorvem dos capilares substâncias indesejáveis, como ácido úrico e amônia, e as 

lançam na urina em formação. 

Ao sair do túbulo do néfron, o filtrado glomerular se transformou em urina, um líquido de cor 

amarelada composto por ureia e amônia, ácido úrico e sais em menores quantidades.  

Nos rins de uma pessoa são produzidos diariamente 160 L de filtrado glomerular, mas graças à 

reabsorção da água pelo túbulo do néfron, forma-se apenas 1,5 L de urina. 

Depois de formada, a urina sai dos rins pelos ureteres. Os ureteres são tubos que conduzem a 

urina até a bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa com parede muscular que se localiza na 

pelve. É na bexiga que a urina se acumula e é lançada para fora através de um tubo chamado de 

uretra. Em um adulto, a bexiga tem capacidade para acumular até 300 mL de urina. 

 

ATIVIDADE 

1Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? 

a. Rim, ureter, útero e bexiga. 

b. Rim, ureter, bexiga e intestino delgado. 

c. Rim, fígado, bexiga e uretra. 

d. Rim, ureter, bexiga e vagina. 

e. Rim, ureter, bexiga e uretra. 

2- A filtragem do sangue ocorre: 

(a) Nos rins 

(b) Nos ureteres 

(c) Na bexiga 

(d) Na uretra 
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3- O processo de eliminação de substâncias prejudiciais ou em excesso no organismo recebe o nome de: 

(a) Digestão 

(b) Excreção 

(c) Secreção 

(d) Circulação 

4- Complete o texto com as palavras adequadas: 

a) O ______________________________ é uma bomba formada de tecido _________________ 

b) Internamente o coração é constituído de quatro cavidades: dois __________________________ e dois 

_________________________; 

c) O ______________________________________ transporta gases e nutrientes para todas as partes do 

corpo através dos _____________________________sanguíneos 

5- Durante a inspiração, o diafragma: 

(a) Se contrai e o ar enche os pulmões 

(b) Relaxa e o ar enche os pulmões 

(c) Expulsa o ar residual dos pulmões 

(d) Não deixa o ar entrar nos pulmões 

6- Nos alvéolos pulmonares ocorrem: 

(a) A troca gasosa 

(b) A umidificação do ar 

(c) A absorção de nutrientes 

(d) A absorção de gases 
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