
 

 
 
 
 
 
 

  Estudo dirigido pp. 106 a 111 
 
1. Quais são os níveis de organização do corpo humano? 
 
2. Fale sobre: 

 

a) Células 
b) Órgãos  
c) Os sistemas 
 
3. Relacione: 
 

(a) Tecido epitelial 
(b) Tecido conjuntivo 
(c) Tecido nervoso 
(d) Tecido muscular 
 
(      )  Responsável pela recepção, transmissão e interpretação de estímulos nervosos e pela 

coordenação das diversões funções do corpo. 
(      )  Apresenta células bastante próximas umas das outras e entre elas há pouca matriz 

extracelular. 
(      )  Atua na movimentação do corpo. Apresentam células alongadas, especializadas em fazer 

contração. 
(      )  Formado por grande quantidade de matriz extracelular entre as células. Quando presente entre 

outros tecidos, proporciona troca de nutrientes, proteção e armazenamento. 
 
4. Diante às características apresentadas abaixo, complete com: 
 
 
 
 
a) Está presente nos vasos sanguíneos e em órgãos internos, como intestino e estômago 
_______________________________. 
 

b) Células especializadas no armazenamento de gordura __________________________. 
 

 

c) Compõem as glândulas ____________________________. 
 

 

d) Glândulas que liberam o suor __________________________. 
 

 

Tecido epitelial, Tecido Nervoso, Tecido Glandular, Tecido ósseo, Tecido Muscular liso, 

Tecido conjuntivo, Glândulas sudoríferas, Células adipócitos, Tecido Muscular esquelético 
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e) É um tipo de tecido conjuntivo que apresenta a matriz extracelular rígida ____________________. 
 

f)  Forma o músculo do corpo, cujo o movimento é voluntário, ou seja, que pode ser controlado. 
________________ 
 
5. Sobre os sistemas, cite a função de cada um e os órgão que os compõem: 
 

a) Sistema digestório; 

b) Sistema respiratório; 

c) Sistema cardiovascular; 

d) Sistema urinário; 

e) Sistema nervoso; 

f)  Sistema esquelético; 

g) Sistema muscular; 

h) Sistema endócrino; 

i)  Sistema genital; 

 
6. O tecido conjuntivo é abundante no corpo humano, tendo vários tipos e funções. Sobre esse tecido, 
assinale a alternativa correta. 
 

a) As células se econtgram muito próximas umas das outras, quase sem espaço entre elas. 
b) O tecido adiposo acumula gordura e facilita a perda de calor entre o corpo e o ambiente. 
c) Na cartilagem, a matriz extaacelular é sólida e sem flexibilidade. 
d) Nos ossos, a matriz extracelular é rígida e resistente. 
 
7. As células musculares possuem uma característica que as diferencia das outras e está relacionada 
à capacidade de produzir movimentos. Qual é essa característica?^ 
 
8. O corpo humano possui a organização típica da vida. Sobre essa organização, marque a 
alternativa correta: 

 

 

a) Existem diferentes níveis de organização, sendo o nível “sistema” o mais abrangente. 
b) Òrgão são formados por células. 
c) Tecidos são formados por órgãos. 
d) O organismo é aa unidade básica e estrutural do corpo humano. 
 
9. Entre as células que compõem um tecido, existe a matriz extracelular que pode desempenhar 
fnções como:  
a) Realizar respiração celular, que fornece energia às atividades do tecido; 
b) Formar uma rede que une e cola as células uma das outras. 
c) Promover digestão intracelular. 
d) Secretar colágeno e outras proteínas. 
 

BOM TRABALHO!! 


