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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
ITEM 1 
Todos seres vivos são formados por célula, mas eles 
não são todos iguais. Veja o exemplo: 

 

 
Paramécio Violetas  

 
Disponível em: <http://facilitamos.catedu.es/previo/primariaco 

nocimientodelmedio/CONO3c_U1_1_seresvivosZIP/173347_jpg_1.jpg
>. Acesso em: 18 maio 2017 (adaptado).  

 
O protozoário paramécio é um ser vivo formado por 
uma única célula e a planta é formada por muitas 
células.   
Os seres vivos que são formados por várias células são 
   
(A) acelulares. 
(B) bicelulares. 
(C) unicelulares. 
(D) pluricelulares. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Complete as afirmativas: 
Os seres vivos são organismos formados por células. 
Bactérias, protozoários e algumas espécies de algas são 
exemplos de seres vivos 
___________________________. Cachorros, gatos, 
peixes, laranjeiras, roseiras, samambaias são exemplos 
de organismos ______________________.  
 
2. As células são as estruturas básicas que compõem os 
seres vivos. Os seres vivos constituídos por uma única 
célula são classificados de unicelulares (uni=uma). Os 
pluricelulares (pluri=mais de uma) são seres 
constituídos por mais de uma célula. 
 
Relacione corretamente: 
 

 
(1) UNICELULARES 
 
(2) PLURICELULARES 
 
 

(   ) homem 
(   ) champgnon  
(   ) ameba 
(   ) capim 
(   ) formiga 
(   ) paramécio 

3. Existem seres vivos que possuem todo o corpo 
formado por uma célula apenas. Também, há seres 
vivos mais complexos formado por mais de uma célula.  
Os protozoários são seres vivos 
 
(A) acelulares. 
(B) bicelulares. 
(C) unicelulares. 
(D) pluricelulares. 
 
ITEM 2 
 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://www.joseeduardomattos.com.br/o%20ser 

%20humano%20simbiotico.html>. Acesso em: 07 jun. 2017.  

 
O corpo humano é formado por milhares de estruturas, 
consideradas unidades básicas chamadas de  
 
(A) órgão.  
(B) célula. 
(C) tecido. 
(D) sistema. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. A menor parte do nosso organismo que é capaz de 
nutrir-se e realizar outras funções para manter a vida é  
 
(A) o tecido. 
(B) a célula. 
(C) o sistema. 
(D) o órgão. 
 
2. A célula é formada por estruturas que realizam 
diferentes funções para mantê-la viva.  
Observe a imagem e identifique as partes de acordo 
com os numerais.  
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(   ) membrana plasmática. 
(   ) núcleo. 
(   ) citoplasma. 
(   ) organelas.  
 
3. Nosso corpo apresenta uma complexa organização. 
Ele é formado por diferentes células que realizam 
funções variadas.  
 

  
Disponível em: <http://docplayer.com.br/docs-

images/40/11783479/images/page_1.jpg>. Acesso em: 11 jul. 2017. 
 

Um conjunto de células semelhantes que 
desempenham a mesma função forma um  
 
(A) sistema.  
(B) tecido. 
(C) célula. 
(D) órgão. 
 
ITEM 3 
Observe a imagem: 
 

 
Disponível em: <http://silviarpc.blogspot.com.br/2011/03/ciencias-

corpo-humano.html>. Acesso em: 23 maio 2017 (adaptado).  

 

A imagem representa um conjunto de células 
semelhantes que realizam determinada função, 
formando um   
 
 
(A) órgão.  

(B) tecido.  
(C) sistema.  
(D) organismo. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. As células são unidades fundamentais dos seres 
vivos. Observe a imagem e responda: 

 

 
Disponível em: <http://cienciasedemais.blogspot.com.br/2015/01 
 /corpohumano-um-corpo-formado-por-partes.html>.  Acesso em: 

11 jul.  2017. 

 
Qual é o tipo de célula indicada pela seta? 
 
2. Observe a imagem dos níveis de organização do 
corpo.  

 
Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAgRJOAG 
-2.jpg>. Acesso em: 17 jul. 2017 (adaptado).  

 
A célula é a unidade básica, pois é a partir dela que o 
organismo se forma.  
Complete.  
A) Um conjunto de células forma um: ____________ 
B) Um conjunto de órgãos forma um: ____________ 
C) Um conjunto de tecidos forma um: ____________  
D) Um conjunto de sistemas forma um: __________  
 
3. A  imagem a seguir representa uma bactéria. 
  

 
Disponível em: <http://www.aquaflux.com.br/conteudo/artigos/a-

quimica-do-aquario-ciclo-biogeoquimico-do-nitrogenio.php>. Acesso 
em: 17 jul. 2017. 

http://cienciasedemais.blogspot.com.br/2015/01/corpohumano-um-corpo-formado-por-partes.html%3e
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Esse é um exemplo de ser vivo formado por 
 
(A) vários órgãos. 
(B) uma única celula. 
(C) um único tipo de tecido. 
(D) diferentes tipo de celulas. 
 
 
ITEM 4 
Observe a imagem: 
 

 
 

Disponível em: <http://www.anatomiadocorpo.com/sistema-
respiratorio/>. Acesso em: 25 maio 2017. 

O órgão do sistema respiratório responsável pela 
condução do ar das fossas nasais até os pulmões é 
 
(A) a boca. 
(B) o nariz. 
(C) o pulmão. 
(D) a traqueia. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1.Observe a imagem: 
 

 
Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/54/07/ 

540759a3340e6-sistema-respiratorio-large.jpg>. Acesso em: 17 jul. 
2017.  

Qual dos órgãos, representados na imagem, é comum 
ao sistema respiratório e digestivo?  
 
(A) Brônquios 
(B) Faringe 
(C) Pulmão 
(D) Esôfago 
 
2. Pelas vias respiratórias, o ar rico em oxigênio é 
absorvido e o gás carbônico eliminado do organismo. 
Essas trocas de gases ocorrem  
 
(A) na laringe. 
(B) no esôfago. 
(C) na traqueia. 
(D) nos pulmões. 
 
3. O sistema respiratório humano é formado por 
pulmões, fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, 
brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. 
Observe a imagem a seguir e responda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/trabalho/sistema-
respiratorio>. Acesso em: 11 jul. 2017. 

 
a) Qual é o nome do órgão indicado pela seta?  
 
b) Qual é a função desse órgão? 
 
 
ITEM 5 
O órgão do corpo humano que funciona como uma 
bomba, impulsionando o sangue que será distribuído 
para as diversas partes do corpo é o  
 
(A) cérebro. 
(B) pulmão. 
(C) coração. 
(D) rim. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Qual a função do coração? 
 
 
2. A imagem a seguir representa o sistema circulatório 
humano. 

http://www.anatomiadocorpo.com/sistema-respiratorio/
http://www.anatomiadocorpo.com/sistema-respiratorio/
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Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/trabalho/sistema-

circulatorio>. Acesso em: 11 jul. 2017. 

 
O transporte de sangue dos capilares para o coração é 
realizado 
 
(A) pela traqueia. 
(B) pelo pulmão. 
(C) pelo coração. 
(D) pelas veias.  
 
3. O coração e vasos sanguíneos formam o sistema 
circulatório. Os vasos sanguíneos que carregam sangue 
do coração para todas as partes do nosso corpo são 
 
(A) as veias. 
(B) as artérias. 
(C) os capilares. 
(D) os alvéolos. 
 
ITEM 6 
O aparelho ou sistema urinário é um conjunto de 
órgãos envolvidos com a formação, depósito e 
eliminação da urina de nosso corpo. 
 
Observe a imagem:  
 

 
 

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/08/exer 
cicios-sistema-urinario-7-ano-e-8.html>. Acesso em: 07 jun. 2017. 

 
O órgão representado pela letra “C” é 
 
 

(A) o rim. 
(B) o ureter.  
(C) a bexiga. 
(D) a uretra. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe o sistema urinário humano: 
 

 
Disponível em: <https://melhorcomsaude.com/wp-

content/uploads/2014/07/rins-500x375.jpg>. Acesso em: 11 jun. 
2017. 

O sistema urinário é composto pelos rins; ureteres, 
bexiga e uretra. A função da bexiga é 
 
(A) produzir a urina. 
(B) armazenar a urina. 
(C) conduzir a urina para o meio externo. 
(D) conduzir a urina até o órgão armazenador. 
 
2. O sistema urinário é responsável por filtrar o sangue 
e produzir a urina.  
A estrutura que libera a urina para o meio externo é  
 
(A) o rim.  
(B) o ureter. 
(C) a uretra. 
(D) a bexiga. 
 
3. O sistema urinário tem como principal função filtrar 
o sangue e eliminar a urina do corpo. A função de 
filtragem é realizada  
 
(A) pelos rins. 
(B) pela uretra. 
(C) pela bexiga. 
(D) pelos ureteres. 
 
ITEM 7 
O sistema respiratório é responsável pela absorção do 
oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico.  
São órgãos que fazem parte desse sistema  
 
(A) ureteres, bexiga e rins. 
(B) artérias, veias e coração. 
(C) boca, esôfago e intestino. 
(D) pulmões, traqueia e brônquios. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. O sistema respiratório é responsavel pela entrada de 
gás oxigênio e a saída de gás carbônico do nosso corpo.  

 

 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-respiratorio.htm/>. 
Acesso em: 11 jun. 2017. 

 
Escreva o nome das estruturas marcadas 1, 2 e 3: 
 
2. Os alvéolos se localizam no interior dos pulmões e 
estão cercados por capilares que transportam sangue.  
A função dos alvéolos é 
 
(A) realizar as trocas gasosas. 
(B) realizar a filtragem do sangue. 
(C) realizar o armazenamento de gazes. 
(D) transporte de nutrientes para as células do corpo. 
 
3. A faringe consiste num órgão indispensável a dois 
sistemas do corpo humano. Quais são eles? 
 
(A) Digestório e urinário. 
(B) Urinário e circulatório. 
(C) Digestório e o respiratório. 
(D) Circulatório e respiratório. 
 
ITEM 8 
O sangue circula por todo o corpo, impulsionado pelo 
coração que trabalha sem parar. Todas as células do 
nosso corpo têm contato com o sangue. A circulação 
constante do sangue é importante, pois  
 
(A) refresca o corpo.   
(B) mantém as células úmidas. 
(C) realiza a digestão de alimentos. 
(D) transporta e distribui nutrientes e oxigênio. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. O sistema circulatório é composto por 
  
(A) coração, rins, pulmões e sangue. 
(B) sangue, ureteres, veias e coração.  
(C) vasos capilares, rins, veias e artérias. 
(D) coração, veias, artérias e capilares. 

2. O coração é o órgão responsável por bombear o 
sangue pelo nosso corpo.  
O vaso sanguíneo que traz o sangue de volta do corpo 
para o coração é conhecido por 
 
(A) veia. 
(B) artéria. 
(C) capilar. 
(D) arteríolas. 
 
3. O sistema cardiovascular humano é formado pelos  
 
(A) rins e bexiga. 
(B) ureteres e uretra. 
(C) pulmões e brônquios. 
(D) vasos sanguíneos e coração. 
 
ITEM 9   
O sistema urinário humano tem como principal função 
eliminar substâncias que são tóxicas para o corpo. 
Esse sistema é formado pelos seguintes órgãos  
 
(A) rins, fígado, bexiga e veias. 
(B) rins, bexiga, testículos e pênis.  
(C) rins, ureteres, bexiga e uretra. 
(D) rins, tubas uterinas, bexiga e vagina. 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Faça um desenho representando do sistema urinário 

e escreva os nomes dos órgãos  

 
 

Disponível em: <https://oitavoanob.files.wordpress.com/2010/08/ 
sistema-urinario-e1283120999763.jpg?w=419>. Acesso em: 18 jul. 

2017.  
 
2. Escreva a função dos órgãos do sistema urinário. 
 
a) Rins:  
b) Ureteres: 
c) Bexiga:  
d) Uretra:  
 

3. Muitas pessoas que apresentam problemas nos rins 
precisam passar por um tratamento no qual são 
utilizados aparelhos que atuam como rins artificiais. 
Qual a função desses aparelhos?  
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ITEM 10 
O organismo humano é formado por sistemas, que 
devem atuar juntos para garantir a manutenção da 
vida. O sistema circulatório é responsável por 
transportar o sangue por todo organismo. 
 
O sistema responsável por filtrar o sangue é o  
 
(A) urinário. 
(B) nervoso. 
(C) digestório. 
(D) respiratório.  

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. O sistema respiratório é responsável por realizar as 
trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.  O sistema 
responsável por distribuir o gás oxigênio a todas as 
células é o 
 
(A) urinário. 
(B) excretor. 
(C) circulatório. 
(D) digestório. 
 
2. Para que nosso corpo se mantenha saudável, é 
necessário que as células recebam gás oxigênio e 
nutrientes.  
O sistema responsável pelo processo de nutrição do 
organismo é o 
 
(A) urinário. 
(B) digestório. 
(C) circulatório. 
(D) respiratório. 
 
3. A respiração é composta pelos movimentos de 
inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e 
a saída de ar das vias respiratórias.  
Qual a função do músculo diafragma nesse processo?  
 


