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I - Orientações gerais: 

• Para ter um bom desempenho no seu estudo, você precisa ter o material completo e 
organizado.  

• No caderno devem constar as aulas registradas com as suas anotações. 

• Procure ter em mãos o livro didático, as listas de exercícios, roteiros e relatórios das 
aulas práticas.  

• Depois do seu estudo, as dúvidas deverão ser sanadas durante a aula de revisão 
para prova. 

 
 
II - Conteúdo:  
 
Níveis de organização: 

• Como são os indivíduos quanto ao número de células. 

• Quais são os níveis de organização do corpo humano. 
 
Tecidos: 

• Tecido epitelial. 

• Tecido conjuntivo: cartilaginoso, adiposo, ósseo e sanguíneo. 

• Tecido muscular. 

• Tecido nervoso.  
 
O que você deve saber: 

• Saber identificar as principais características de cada tecido. 

• Dar exemplos de órgãos que são formados por cada tipo de tecido. 

• Diferenciar os diversos tipos de tecido animal pelas suas características. 

• Relacionar as funções das organelas celulares com as funções desempenhadas 
pelos diferentes tecidos. 

• Saber as funções realizadas pelas células sanguíneas e suas características. 

• Qual a importância das substâncias intercelulares do tecido ósseo e cartilaginoso. 

• Saber como o tecido adiposo funciona como reserva de energia e isolante térmico.   

• Saber descrever um neurônio.    
 
Alimentos: 

• Saber as funções dos carboidratos, proteínas e lipídeos no organismo humano. 

• Saber identificar alimentos ricos em carboidratos, lipídeos e proteínas. 

• Como ocorre o processo de digestão dos nutrientes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema digestório: 
• Saber quais são os órgãos que formam esse sistema e a localização. 

• Saber descrever a anatomia de cada órgão e quais as funções. 

• Como ocorre o processo de digestão dos alimentos ao longo do tubo digestório. 

• Sobre o processo digestivo: descrever todas as etapas da transformação que o 
alimento sofre da boca até o ânus. 

• Quais são as enzimas que atuam na digestão, onde são produzidas e como agem. 

• Qual o papel da bile no processo da digestão dos lipídios. 

• Quais são os fenômenos mecânicos (físicos) e químicos que ocorrem no processo 
digestivo. 

• O que são movimentos peristálticos e sua função.  

• Quais os principais problemas que ocorrem no aparelho digestivo e formas de 
tratamento ou prevenção.   

• Saber o que é prisão de ventre, como ocorre e sua prevenção. 

• Saber o que é diarreia, como ocorre e sua prevenção. 

• Quais são os órgãos anexos e as funções de cada um no processo da digestão. 

• Quais são os tipos de dentes e suas funções. 
 
 Sistema Respiratório:  

• Quais são os órgãos que formam esse sistema, onde estão localizados e quais as 
funções que desempenham. 

• Saber descrever como ocorre o movimento de inspiração e expiração. 

• Descrever como e onde ocorre o processo de hematose pulmonar e tecidual. 

• Saber o que é difusão e sua importância. 

• Saber como são controlados os movimentos respiratórios. 

• Quais as consequências da inalação do gás carbônico em grande quantidade. 

• Saber as causas e prevenções das doenças do sistema respiratório. 

• Saber o que ocorre com os indivíduos que vivem em grandes altitudes. 

• Saber quais são os sintomas dos indivíduos que vivem em altitudes menores e vão 
para regiões de maiores altitudes (mal da montanha).  

• Saber relacionar os sintomas do mal da montanha com a fisiologia do corpo humano 
em altitudes maiores. 

  
III - Fonte de estudo: 
 

• Livro didático: aula 1, 2, 3, 4 e 5 (página 67 até 53). 

• Apostila do conteúdo fornecida pela professora.  

• Caderno.  

• Listas de exercícios. 

• Prova parcial. 
 


