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Professora: Priscila    Etapa : 2°                  Ano:  5 º      Data:__/__/__  

 

“Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.” Is 43:11 

Questão 01                                                                                                                        

 

A) A importância da digestão para o nosso corpo 

é: 

a) ( ) desenvolver nosso organismo. 

b) ( ) ativar as glândulas anexas. 

c) ( ) transformar os alimentos em nutrientes e 
absorvê-los. 

d) ( ) transformar os nutrientes em alimentos 
para o corpo. 

B) As glândulas anexas ao tubo 

digestório são: 

a) ( ) glândulas salivares, fígado e 

estômago. 

b) ( ) glândulas salivares, pâncreas e 
esôfago. 

c) ( ) glândulas salivares, pâncreas e 
o fígado. 

d) ( ) boca, faringe e esôfago. 

C) A Digestão dos alimentos se inicia na: 
a) ( ) nas glândulas salivares. 

b) ( ) na boca. 

c) ( ) no esôfago. 

d) ( ) no estômago. 

D) A saliva que umedece os alimentos 
e ajuda na mastigação dos alimentos 
é produzida: 

a) ( ) na boca pelos lábios. 

b) ( ) na língua. 

c) ( ) nas glândulas salivares. 
d) ( ) na faringe. 

 

Questão 02                                                                                                                    

Qual o nome do Sistema onde ocorre a Digestão?   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

O Sistema Digestório é formado pelo tubo digestivo e sua glândula anexa tem como função retirar 

dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do 

organismo, isto é, o tubo digestivo tem a função de transformar alimento em nutrientes e absorvê-

lo. As estruturas anexas ao tubo digestivo são as glândulas salivares (produtoras de saliva), o 

fígado (produtor da bile) e o pâncreas (produtor de enzimas digestivas). O primeiro passo desse 

processo ocorre na boca, onde o alimento é triturado pelos dentes na mastigação e umedecido 

pela saliva. Nesta região se inicia a digestão do alimento, processo segue em movimentos 

peristálticos pelo esôfago, continua no estômago e termina no intestino delgado. No intestino 

grosso há a absorção de água e, consequentemente, as fezes tornam-se semi-sólidas e são 

eliminadas pelo ânus. 



Questão 03                                                                                                                               

 

Leia o texto abaixo. 
 

 
A) Como se designa a saída de ar pelos 
pulmões? 

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

 
a)( ) respiração 

 
a)( ) Oxigênio. 

b)( ) inspiração b)( ) Gás Carbônico. 

c)( ) ventilação c)( ) Nitrogênio. 

d)( ) expiração d)( ) Pulmão. 

 

Questão 04                                                                                                                                  

A respiração ocorre no Sistema Respiratório que é formado por alguns órgãos. 
Identifique-os e marque-os. 

    (    ) pulmões ( ) faringe 

( ) uretra ( ) brônquios 

( ) rins ( ) laringe 
( ) nariz ( ) traquéia 

 

 
Questão 05                                                                                                                                
 
A respiração ocorre no sistema respiratório. Durante a respiração pulmonar, ocorrem dois 
movimentos principais: a inspiração e a expiração. Observe os gráficos. Eles mostram a 
quantidade de gases em dois momentos da respiração.  

 

 

Qual dos gráficos representa o ar que sai do corpo na expiração?    ______________________ 

 

 
.  
 
 
 
 

O Sistema respiratório fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo,  auxiliando 
as  células no  metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema  
respiratório também  esta  envolvido  com  a  vocalização.  É  formado  pelo nariz,   cavidade   
nasal,   faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/oxigenio/
http://www.infoescola.com/biologia/sistema-respiratorio/
http://www.infoescola.com/biologia/sistema-respiratorio/
http://www.infoescola.com/sistema-respiratorio/laringe/
http://www.infoescola.com/sistema-respiratorio/bronquios/


Questão 06                                                                                                                                 
 
. A respiração é muito importante para oxigenar o sangue e também pra nos manter vivos. Leia 
as questões abaixo e complete corretamente utilizando as palavras do quadro: 
 

 

a) A entrada de ar em nosso corpo é chamada de  . 

b) A saída de ar de nosso corpo é chamada de  . 

c) O ar que respiramos contém gás  . 
d) Quando respiramos absorvemos oxigênio e liberamos gás  . 

 

Questão 07                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

A respiração pela boca é útil quando precisamos de mais oxigênio (durante um exercício físico, 

por exemplo), porém é muito melhor respirarmos pelo nariz. Por quê? 

 

 

 

 

Questã08                                                                                                                       

Um sistema é formado por órgãos que 
realizam funções complementares. 
Tudo o que comemos passa, por 
exemplo, por um grande circuito que é 
o sistema digestório. 

 Durante o percurso, o 

alimento faz paradas em 

alguns órgãos e passa direto 

por outros, recebendo 

algumas substâncias. 

Coloque os nomes nos devidos 
lugares:: 

*estômago,fígado,vesícula, 

Pâncreas,anus,intestino Del_ 

Gado,intestino 
grosso,faringe,boca,esôfago 

O ritmo respiratório 
 

Quando estamos sem fazer nada ou dormindo, nosso organismo precisa de pouca quantidade de 
oxigênio e de energia, o suficiente para manter os batimentos do coração ou concluir a digestão. Ao 
correr ou praticar algum esporte, a necessidade de oxigênio e energia aumenta. 
 
Em descanso: de 15 a 20 inspirações por minuto. 
Caminhando: de 20 a 30 inspirações por minuto. 
Correndo: de 50 a 60 inspirações por minuto. 
 

Gás Carbônico – Gás Oxigênio – Inspiração - Expiração 
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1) READ THE DESCRIPTION AND WRITE THE CORRECT NAME: 
 

                                                                                      
 

             EMILY                                           OLIVER            CHARLOTE 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2) COMPLETE THE SENTENCES AND MATCH THE TWO COLUMNS: 

        
   a) _______________ pencils? Yes, _____________ 
 
 

                                                          b) _____________ milk? No, It __________. It is coffee. 

          
 

                c) _____________ a singer? No, She ________ 
                        She is a dancer. 
 
 
 
  

   I am nineteen years 
old. My hair is short, 
spiky and black. I have 
a slim face a a small 
mouth. Who am I? 
 
__________________ 

  I am eight years old. I 
have a chubby face. 
My hair is short, spiky 
and blond. My eyes 
are not blue, they are 
green. Who am I? 
 
__________________ 
 

  I am fourteen years 
old. I have a long, 
straight and brown hair. 
I have big blue eyes. I 
am a beartiful girl. 
Who am I? 
 
__________________ 


