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CIÊNCIAS 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Ciências; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Ciências. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 8 

       Capítulo 8: A importância das plantas 

 As plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas usam luz, água e gás 

carbônico para produzir substâncias que as nutrem, em um processo conhecido 

como fotossíntese. 

 As plantas contribuem para a boa qualidade de vida no ambiente ao liberar gás oxigênio, 

no processo de fotossíntese, e vapor de água no ar, no processo de transpiração. O gás oxigênio 

é necessário para a respiração de muitos seres vivos, como os animais. Já o vapor de água 

refresca o ambiente e umidifica o ar. Assim, temperaturas muito altas podem se tornar mais 

amenas e agradáveis aos seres vivos em geral, e o aumento da umidade evita que o ar fique 

muito seco. 

 O ser humano usa plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas 

são cultivadas, isto é, são plantadas e colhidas pelos seres humanos. Outras são 

apenas coletadas diretamente de seu ambiente natural, onde nascem e crescem sem 

intervenção humana. 

 Existem também plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima.  

 Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são partes de plantas. As plantas 

também são usadas como ingrediente básico para a fabricação de alimentos industrializados, 

como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. 
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 Os tecidos de nossas roupas, como o algodão, o linho e a juta, são fabricados a partir de 

plantas. As fibras da juta também são usadas para produzir sacos, cordas, tapetes, entre outras 

mercadorias. 

 A madeira obtida dos troncos de árvores pode ser usada para fabricar móveis, brinquedos 

e muitos outros objetos, além de servir para construir casas e como lenha ou carvão.  

 O papel que usamos é feito principalmente da madeira do eucalipto.  

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 8 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências, não se esqueçam de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: A importância das plantas  

Data: Juiz de Fora, 11 de novembro de 2020. 

1) Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são partes de plantas. Indique os 

alimentos que consumimos as raízes. 

a) Beterraba, cenoura e mandioca. 

b) Batata, gengibre e alface. 

c) Couve, agrião e espinafre. 

d) Soja, tomate e ervilha. 

 

2) As plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas usam luz, água e gás 

carbônico para produzir substâncias que as nutrem. Qual o nome desse processo? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3)  Leia a frase abaixo:  

“Os tecidos das nossas roupas, como o algodão, o linho e a juta, são fabricados a partir de 

plásticos.” 

Na frase acima, há uma informação falsa. Reescreva a frase de maneira correta. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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REVISÃO - CAPÍTULO 9 

Capítulo 9: O corpo humano 

 

 O corpo humano é formado por diferentes partes. Cada uma delas tem um papel no 

funcionamento do organismo. Os órgãos, por exemplo, são algumas das partes que compõem o 

corpo humano. Eles podem estar dentro do corpo, como o cérebro, constituindo os órgãos 

internos, ou estar expostos, como a pele, constituindo os órgãos externos. 

 Dentro do corpo humano também existem ossos e músculos. 

 Os ossos são órgãos duros e resistentes. O conjunto de ossos é chamado esqueleto. O 

esqueleto sustenta o corpo, protege órgãos internos e possibilita a locomoção.  

 Os músculos também são órgãos ligados à locomoção e atuam nos diversos movimentos 

do corpo, tanto de órgãos internos quanto de externos, além de permitirem as expressões faciais. 

 Usando equipamentos especiais, os médicos conseguem observar como estão nossos 

órgãos internos. Assim, podemos saber como cuidar melhor da saúde do nosso corpo. 

 A radiografia, chamada popularmente “raio X”, permite que vejamos os ossos e alguns 

outros órgãos internos, como os pulmões.  

 Partes internas do corpo que não aparecem em radiografias podem ser vistas em 

uma ultrassonografia. Esse exame é usado, por exemplo, para observar o bebê dentro da barriga 

da mãe. 

 Há também exames que não mostram imagens do corpo, mas permitem saber o 

que acontece dentro dele. Por exemplo, a auscultação consiste em escutar os sons produzidos 

pelo coração, pelos pulmões e por outros órgãos internos. Para isso, usa-se um aparelho 

chamado estetoscópio. 

 A pele é o maior órgão do corpo humano. 

 A pele é uma barreira de proteção do corpo contra agentes externos, como os 

microrganismos que causam doenças. Ela também protege o corpo contra os raios ultravioleta, 

que são emitidos pelo Sol e podem causar danos à saúde. A pele ainda ajuda a manter a 

temperatura do corpo e está relacionada ao sentido do tato. 

 Na pele existe uma substância chamada melanina. Ela é muito importante, pois nos protege 

da ação dos raios ultravioleta. Quando uma pessoa se expõe ao sol, a produção de 

melanina aumenta, bronzeando a pele. 

 Cabelos, pelos e unhas são formados por uma substância chamada queratina, que dá 

resistência a essas estruturas. 
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 Na pele, existem estruturas chamadas glândulas. Algumas produzem substâncias que 

evitam o ressecamento da pele. Outras produzem o suor, um líquido que resfria o corpo. O suor sai 

do corpo pelos poros, pequenas aberturas que existem na superfície da pele. 

 
QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 9 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências, não se esqueçam de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: O corpo humano 

Data: Juiz de Fora, 11 de novembro de 2020. 

 

1) Indique o nome do órgão abaixo: 

a) Coordena o funcionamento dos outros órgãos: ______________________________________ 

b) Participam da respiração: _______________________________________________________ 

c) Filtram o sangue: _____________________________________________________________ 

 

2) Qual a função do esqueleto? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Complete as frases com as palavras em destaque: 

 

 

 

 

 

a) Consiste em escutar os sons produzidos pelo coração, pelos pulmões e por outros órgãos 

internos. _____________________________________ 

b) Permite que vejamos os ossos e alguns órgãos internos. __________________________ 

c) Permite observar o bebê dentro da barriga da mãe. ______________________________ 

 

 

Ultrassonografia          radiografia          auscultação 


