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AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 

 

1) Por quê podemos dizer que o nariz é um filtro? Justifique sua resposta. 

R.: Os pelos e o muco atuam como filtros capazes de reter micro-organismos e partículas sólidas 

diversas que penetram no nariz com o ar. 

 

2) Se a poluição exceder a capacidade de filtragem do nariz, quais órgãos serão 

prejudicados? 

R.: Os principais órgãos prejudicados são os pulmões. 

 

3) Qual é o gás mais importante para nosso organismo?  

R.: O gás mais importante para o nosso organismo é o oxigênio. 

 

4) Explique o que é inspiração e expiração. 

R.: A inspiração é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois liberá-lo fora 

do corpo através da expiração, realizando um ciclo respiratório.  

 

5) O que é que conduz o sangue ao coração? 

R.: As artérias conduzem o sangue ao coração. 

 

6) Qual órgão oxigena e renova o sangue? 

R.: O pulmão é o órgão responsável por essa função. 

 

7) Qual é o nome dado ao percurso do sangue do coração ao corpo e do corpo ao coração? 

R.: Este percurso é chamado de sistema circulatório. 

 

8) O que é requerido para ser doador de sangue? 
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R.: Ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 60 anos, pesar no mínimo 50 kg e estar 

descansado e alimentado. 

 

9) Qual é o órgão que armazena a urina? 

R.: O órgão que armazena a urina é a bexiga. 

 

10) Qual é o órgão que filtra o sangue? 

R.: O órgão responsável por limpar o sangue são os rins. 

 

11) Qual o nome do órgão que conduz a urina até a bexiga? 

R.: São os ureteres que levam a urina até a bexiga. 

 

12) Por quais órgãos os alimentos passam durante sua digestão? 

R.: Os órgãos em que os alimentos passam durante a digestão são a boca, a faringe, o esôfago, 

o intestino delgado e o intestino grosso. 


