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1. Em uma viagem de férias, Gabriela saiu para aprender a andar de patins em um parque da cidade 
que estava visitando. Logo no início, ela se desequilibrou e caiu no chão. Ao tentar se levantar, 
encostou a mão nos espinhos de uma roseira que estava perto, mas rapidamente teve o reflexo 
de tirar a mão. 

Que estrutura básica do sistema nervoso de Gabriela atuou para que ela se mantivesse em 
equilíbrio sobre os patins? E que estrutura básica atuou para que ela tivesse o ato reflexo de tirar 
a mão ao tocar os espinhos da roseira? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 
O estudante responde corretamente que a estrutura básica do sistema nervoso 
relacionada com o equilíbrio espacial é o cerebelo, que é o centro da coordenação 
motora; e que o ato reflexo é controlado pela medula espinal. 

50% 
O estudante responde corretamente apenas que o cerebelo é responsável pelo 
equilíbrio espacial ou que o ato reflexo é controlado pela medula espinal. 

0% 
O estudante não consegue identificar corretamente as estruturas básicas do sistema 
nervoso que atuam na coordenação do equilíbrio espacial e no controle dos atos reflexos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não sabem quais são as estruturas básicas 
do sistema nervoso e as respectivas funções dessas estruturas. Leve para a sala de aula figuras 
mostrando diferentes movimentos em que é necessário ter equilíbrio corporal (dançar, andar de 
bicicleta, andar de patins, etc.). Leve também imagens de situações em que ocorre o ato reflexo, 
por exemplo: retirar a mão rapidamente de objetos que estão quentes. Peça aos estudantes que 
identifiquem as estruturas do sistema nervoso que atuam diretamente na coordenação dos 
movimentos corporais que envolvem equilíbrio e em situações de atos reflexos.  

 

2. Os neurônios têm a função de conduzir impulsos nervosos para o corpo e se comunicam por meio 
de sinapses. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Representação esquemática de um neurônio. Cores fantasia. 
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a) Explique o processo que ocorre nas sinapses para a transmissão do impulso nervoso de um 

neurônio a outro. 

b) Identifique, na figura acima, as estruturas do neurônio que participam da sinapse e escreva  

o nome delas abaixo. 

c) Explique o que ocorre nas sinapses após a ingestão de drogas psicoativas.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que sinapse é o espaço entre os neurônios,  
por meio do qual eles se comunicam. Para isso eles produzem neurotransmissores, 
que são substâncias químicas responsáveis pela transmissão de informações.  
b) Os dendritos de um neurônio e as terminações nervosas de outro neurônio 
formam a sinapse. 
c) O estudante explica corretamente que as substâncias psicoativas impedem o 
retorno da dopamina – neurotransmissor responsável pela memória, pelo controle 
dos movimentos corporais e pela sensação de prazer – da sinapse para o interior do 
neurônio. Como a dopamina permanece na sinapse, os neurônios continuam a ser 
estimulados, o que prolonga a sensação de prazer no organismo.  

50% 
O estudante explica corretamente o que é sinapse, como ocorre a comunicação entre 
os neurônios e citam as estruturas que participam do processo; mas não explica 
como as substâncias psicoativas agem no corpo. Ou vice-versa. 

0% 
O estudante não explica corretamente o que é sinapse, como ocorre a comunicação 
entre os neurônios e nem como as substâncias psicoativas agem no corpo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não entendem como funciona o sistema 
nervoso – mais especificamente, como funciona a comunicação entre os neurônios. 
Também não compreendem como o uso de substâncias psicoativas afeta o funcionamento 
normal do sistema nervoso. Discuta com eles os principais assuntos envolvendo o 
funcionamento do sistema nervoso, as sinapses, utilizando figuras para este fim; depois, 
divida a turma em grupos de cinco estudantes e peça a cada grupo que pesquise os efeitos 
de alguma substância psicoativa e como ela atua nas sinapses. Procure sugerir substâncias 
distintas para os grupos com o objetivo de ampliar a pesquisa. Cada grupo deverá elaborar 
uma apresentação para a classe de modo que mostre como a substância escolhida atua nas 
sinapses. Logo após todas as apresentações, promova uma síntese do que foi discutido e 
amplie a discussão para os problemas sociais decorrentes do uso de substâncias psicoativas. 
Peça aos estudantes que confeccionem cartazes para a elaboração de uma campanha de 
conscientização contra o uso de drogas que porventura conteham essas substância; a 
campanha poderá ser compartilhada com a comunidade escolar. É importante destacar que, 
embora isso não seja cobrado na Educação Básica, há neurônios que se encostam durante  
a comunicação; porém, para fins didáticos, consideramos o modelo básico de transmissão  
da informação por neurotransmissores na fenda sináptica. 
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3. O ser humano, assim como muitos outros animais, utiliza seus sentidos para identificar alimentos. 
Se algo tem um cheiro bom, o próximo passo é verificar se o gosto também é bom. Por meio da 
associação entre o olfato e a gustação podemos classificar o que é apropriado ou não para se 
comer. Desse modo, quando encontramos novamente um alimento com um mesmo cheiro que  
já sentimos, lembramos imediatamente do sabor e das sensações que sentimos quando 
experimentamos aquele alimento anteriormente. Ainda empregamos esse recurso para saber se 
uma comida está estragada ou adequada para ser consumida. 

a) Explique como ocorre a captação de estímulos do meio pelos sentidos abordados no texto 

e como as informações percebidas são transmitidas ao cérebro. 

b) Qual é a importância da atuação integrada desses dois sentidos para a sobrevivência do ser 

humano? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que as células olfatórias, presentes na 
cavidade nasal, são capazes de perceber moléculas que estão no ar e se comunicam 
com o nervo olfatório, que encaminha o estímulo percebido ao cérebro, criando 
memórias sobre os diferentes tipos de cheiro. Além disso, existem receptores 
nervosos na superfície da língua, chamados de botões gustatórios, que são 
estimulados pela presença de substâncias encontradas nos alimentos. Os botões 
gustatórios encaminham os estímulos captados para os nervos gustatórios que,  
por sua vez, transmitem as informações percebidas ao cérebro.  
b) O estudante explica corretamente que a integração entre as informações olfativas  
e gustativas no cérebro é importante para evitar infecções e intoxicações alimentares, 
provenientes da ingestão de alimentos contaminados, estragados ou tóxicos.  

50% 

O estudante explica como ocorre a captação de estímulos do meio pelo olfato  
e pela gustação e como as informações percebidas são transmitidas ao cérebro, 
mas não explica a importância da atuação integrada desses dois sentidos para  
a sobrevivência do ser humano; ou vice-versa. 

0% 

O estudante não explica corretamente como ocorre a captação de estímulos  
do meio pelo olfato e pela gustação e como as informações percebidas são 
transmitidas ao cérebro, nem a importância da atuação integrada desses dois 
sentidos para a sobrevivência do ser humano. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem o funcionamento do olfato 
e da gustação, como ocorre a transmissão das informações percebidas por esses sentidos para  
o cérebro e qual é a importância desses sentidos para a sobrevivência do ser humano. Leve 
diferentes tipos de alimentos para a sala de aula. Coloque uma venda sobre os olhos de cada 
estudante e peça que utilizem o olfato para tentar adivinhar o nome dos alimentos. Em seguida, 
solicite que provem os alimentos e pergunte se a utilização conjunta do olfato e da gustação 
facilitou a identificação dos alimentos provados. Por fim, mostre imagens das estruturas 
sensoriais presentes nas cavidades nasais e na língua, as quais são responsáveis por esses 
sentidos, e, por meio de uma aula dialogada, retome o tema com toda a turma.   
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4. Guilherme estava em seu quarto com as luzes acesas lendo um livro antes de dormir. De repente, 
ouviu um barulho na rua e todas as luzes se apagaram. 

a) Explique o ajuste que ocorreu nos olhos de Guilherme quando ele ficou no escuro. 

b) Antes de as luzes se apagarem, e sabendo que o papel de que é feito o livro não tem luz 

própria, ao contrário da tela de um computador, por exemplo, explique como Guilherme 

consegue enxergar o livro. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que a pupila dos olhos de Guilherme dilatou 
quando as luzes se apagaram.  
b) O estudante explica corretamente que a luz do quarto incide sobre o livro, que a 
reflete, permitindo que Guilherme enxergue o papel. 

50% 
O estudante explica corretamente que a pupila se dilata quando ficamos no escuro, 
mas não consegue explicar que o livro reflete a luz do quarto para que Guilherme  
o possa enxergar; ou vice-versa. 

0% 
O estudante não explica corretamente que a pupila se dilata quando ficamos no 
escuro e não consegue explicar que o livro reflete a luz do quarto para que 
Guilherme o possa enxergar. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem que, quando estamos 
em um ambiente com bastante luz, a pupila se contrai; por outro lado, quando há pouca 
luminosidade, a pupila se dilata. Foi isso que aconteceu com Guilherme: quando as luzes se 
apagaram, a pupila dele se dilatou imediatamente. Com relação ao item b), sabemos que 
todos os corpos refletem luz de alguma maneira, mesmo não produzindo luz própria. É 
assim que podemos enxergar os objetos, uma vez que temos fotorreceptores nos olhos que 
captam essa luz, seja a refletida dos objetos ou a que chega a nós de forma direta. Consiga 
objetos que produzam  luz própria e que não a tenham, para que os estudantes percebam 
que os objetos que têm luz própria podem ser vistos mesmo no escuro, ao passo que os 
objetos sem luz própria necessitam de uma fonte de luz para que sejam vistos. Além disso, 
faça uma atividade com os estudantes em que as luzes do ambiente sejam reduzidas e peça 
que observem o que ocorre com a pupila dos olhos de um colega da sala. É esperado que 
eles verifiquem que, assim que as luzes são reduzidas, a pupila dilata. Com a luz reduzida, 
fica difícil enxergar qualquer coisa; contudo, depois de certo tempo, podemos enxergar os 
objetos, desde que não haja escuridão total, o que é muito difícil ocorrer. 
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5. Sabrina estava com dificuldade para enxergar e foi a um médico oftalmologista. Ele a informou de 
que ela estava com um problema de visão denominado hipermetropia, por isso ela deveria usar 
lentes corretivas. 

a) Cite uma dificuldade encontrada por Sabrina em sala de aula decorrente de seu problema 

de visão. 

b) Que tipo de lente corretiva o médico indicou para Sabrina? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Lentes corretivas 

Habilidade 
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na 
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 4 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante menciona corretamente que, por causa da hipermetropia, Sabrina 
tem dificuldade para enxergar com nitidez objetos que estão perto dela. 
b) O estudante cita corretamente o uso de lentes convergentes para Sabrina. 

50% 
O estudante cita corretamente que, por causa da hipermetropia, Sabrina tem 
dificuldade para enxergar com nitidez objetos que estão perto dela, mas não 
identifica o tipo de lente corretiva adequado para a hipermetropia; ou vice-versa. 

0% 
O estudante não cita corretamente que, por causa da hipermetropia, Sabrina tem 
dificuldade para enxergar com nitidez objetos que estão perto dela e não identifica 
o tipo de lente corretiva adequado à hipermetropia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem o que é hipermetropia 
e que tipo de lente é o mais adequado para corrigir esse problema de visão. Leve para a sala 
de aula lentes convergente e lentes divergentes para que eles possam manuseá-las e 
perceber a convergência ou a divergência dos raios de luz. Em seguida, mostre figuras do 
olho normal e do olho hipermetrope para que entendam onde ocorre a formação da 
imagem dos objetos nos dois casos. Depois, peça que expliquem qual dessas lentes é capaz 
de corrigir a hipermetropia e por quê. Amplie a discussão para o olho míope utilizando 
esquemas de olho míope e onde ocorre a formação de imagens nesse caso.  

 

6. Durante um passeio em um sítio, Cláudio mergulhou de cabeça em um rio e não sabia que ele  
era raso. Com isso, bateu a cabeça e lesionou a região representada pelo número 1 na imagem 
a seguir.  

[Nunca se deve mergulhar em locais cuja profundidade é desconhecida ou onde não se sabe se há 
pedras no fundo. Mesmo em piscinas temos de tomar cuidado com a profundidade, pois acidentes 
como o descrito aqui também podem ocorrer.]   
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Representação esquemática da coluna vertebral em seres humanos. Cores fantasia. 

Após ter lesionado a região do corpo mostrada na imagem, Cláudio perdeu a capacidade de  
movimentar o tronco, os braços e as pernas. 

a) Explique por que isso aconteceu. 

b) Como é denominada essa condição de paralisia do tronco e dos membros? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam 
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 
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Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que a fratura nas vértebras cervicais interrompe a 
transmissão dos impulsos nervosos entre o sistema muscular e o sistema nervoso, o que 
ocasiona a impossibilidade de movimentação do tronco e dos membros do corpo. 
b) O estudante responde que essa condição de paralisia do tronco e dos membros 
é denominada tetraplegia. 

50% 
O estudante explica corretamente por que a fratura nas vértebras cervicais 
impossibilita a movimentação do tronco e dos membros do corpo, mas não explica 
como é denominado esse tipo de condição de paralisia; ou vice-versa. 

0% 
O estudante não explica corretamente por que a fratura nas vértebras cervicais 
impossibilita a movimentação do tronco e dos membros do corpo e não explica 
como é denominado esse tipo de condição de paralisia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem como ocorre a 
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Peça a eles que pesquisem sobre as 
consequências de fraturas em diferentes regiões da coluna vertebral para a movimentação 
do corpo, fazendo uma associação entre a medula e os nervos que dela partem. Com os 
resultados da pesquisa, solicite que os apresentem para toda a sala utilizando esquemas que 
mostrem a coluna vertebral, os nervos que dela partem e o local da lesão na coluna. Associe 
isso aos músculos que estão inervados pelos nervos espinais. Caso na sala de aula tenha 
algum estudante tetraplégico ou com qualquer outro tipo de paralisia, peça a ele que 
explique como lida com a dificuldade de movimentos e quais são as necessidades que ele 
tem e que a escola contempla ou não. Juntos, promovam uma campanha de esclarecimento 
na escola abordando o tema da inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção.  

 

7. O sistema sensorial faz a captação dos estímulos do ambiente externo, e as informações 
percebidas são enviadas ao cérebro, que as interpreta. Pessoas com alterações em algum sentido, 
como as que podem provocar a cegueira total, costumam desenvolver mais os outros sentidos. 

Assinale a alternativa correta no tocante a pessoas com o tipo de problema citado no texto. Nessas 
pessoas, 

a) os neurônios não processam nenhum tipo de estímulo. 

b) o nervo olfatório está impedido de transmitir estímulos ao cérebro. 

c) as áreas do cérebro que processam estímulos do tato não funcionam bem. 

d) a capacidade de percepção e processamento de estímulos auditivos aumenta. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, quando a visão é 
perdida, os neurônios atuam processando estímulos recebidos por outros sentidos  
do corpo.  

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, em pessoas com 
cegueira total, não há impedimento do nervo olfatório em transmitir estímulos ao 
cérebro. Este nervo se relaciona ao olfato e não à visão. 
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c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, em pessoas com 
cegueira total, outros sentidos são mais desenvolvidos, como o tato e a audição.  

d 
Pessoas com cegueira total, em especial as que já nasceram com tal condição, 
apresentam maior capacidade de perceber e processar estímulos auditivos em razão 
do desenvolvimento de conexões entre os centros sensoriais do cérebro.   

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem que o sistema 
nervoso atua na coordenação dos diferentes sentidos do corpo humano. Coloque uma 
venda sobre os olhos de cada estudante e reproduza sons de diferentes intensidades, em 
variados locais da sala de aula, e peça a eles que tentem perceber de onde o som está 
vindo e se eles conseguem identificar sons mais altos e mais baixos. Dialogue com eles de 
modo que notem que, sem a visão, a audição não é afetada. Depois, ainda com os olhos 
vendados, ofereça a eles objetos de formas e texturas diferentes para que os 
identifiquem pelo tato. Converse com eles para que percebam que, sem a visão, o tato 
não é afetado. Para finalizar, dialogue com os estudantes a fim de que percebam a 
importância dos outros sentidos para as pessoas cegas. Caso tenha estudantes cegos na 
sala de aula, eis um excelente momento para que eles falem das habilidades que têm e 
como lidam com a cegueira no dia a dia. Propicie um momento para que os estudantes 
cegos possam explicar as dificuldades de locomoção que existem na escola, de maneira a 
possibilitar uma reflexão sobre propostas de inclusão.  

 

8. O crack é uma droga que contém substâncias psicoativas com efeito estimulante. Esse efeito dura 
pouco tempo, o que leva o usuário a querer fazer uso da droga em quantidade ou frequência cada 
vez maiores.  

Assinale a alternativa que melhor explica a ação do crack no sistema nervoso humano. 

a) A atuação do crack está relacionada à parte central do sistema nervoso, onde promove 

inversão no sentido de transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. 

b) O crack atua nas sinapses, impedindo o retorno do neurotransmissor dopamina para o 

interior do neurônio. 

c) O crack atua no dendrito do neurônio, reduzindo a liberação de dopamina na sinapse. 

d) O crack inativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando menos dopamina. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o crack não ocasiona 
a inversão no sentido de transmissão dos impulsos nervosos nos neurônios. 

b 
Substâncias psicoativas de drogas como o crack impedem o retorno da dopamina da 
sinapse para o interior dos neurônios; portanto, esse neurotransmissor permanece 
mais tempo na sinapse, prolongando assim a sensação de prazer do usuário.  

 c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o crack não reduz a 
liberação de dopamina pelos neurônios. O que ocorre é que ele impede o retorno da 
dopamina da sinapse para o interior dos neurônios e, portanto, esse neurotransmissor 
permanece mais tempo na sinapse, prolongando assim a sensação de prazer do usuário. 
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d 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o crack não inativa o 
sistema de recompensa no cérebro. Ao contrário, ele impede o retorno da dopamina da 
sinapse para o interior dos neurônios, fazendo com que esse neurotransmissor permaneça 
mais tempo na sinapse, prolongando assim a sensação de prazer do usuário. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem como substâncias 
psicoativas, como as contidas no crack, afetam o funcionamento normal do sistema 
nervoso. Em sala de aula, retome com os estudantes a atuação normal dos 
neurotransmissores, quais são os neurotransmissores e o papel de cada um deles nas 
sinapses. Peça que simulem, por meio de esquemas, o que acontece com a dopamina nas 
sinapses, evidenciando que ela deixa de retornar para o neurônio e como isso interfere na 
transmissão do impulso nervoso. Em seguida, divida a turma em grupos e solicite que 
montem modelos de dois neurônios utilizando massa de modelar ou qualquer outro 
material, como pequenas peças de encaixe, para explicar a ação da dopamina em situações 
normais e da dopamina em pessoas que usam crack. Cada grupo deve exibir o modelo 
produzido e a respectiva explicação para os demais estudantes e discutir as dúvidas que 
eventualmente surjam de modo coletivo. Em sala de aula, exiba documentários que 
abordem os efeitos das drogas em usuários e discuta com eles a importância desses 
conhecimentos na vida de todos para orientar melhor as escolhas de cada um. Analise 
também o que leva uma pessoa a usar drogas com substâncias psicoativas e, se possível, 
convide um profissional da área da saúde (médico ou psicólogo, por exemplo) para 
conversar com a turma e dirimir possíveis dúvidas.  

 

9. Após a realização de exames oftalmológicos, Mário descobriu que as imagens dos objetos são 
formadas à frente de sua retina, e Rafaela descobriu que as imagens se formam depois de sua 
retina. Para corrigir esses problemas de visão, Mário e Rafaela deveriam usar lentes corretivas. As 
opções de lentes estão esquematizadas a seguir.  
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Representação esquemática dos dois tipos de lentes comumente utilizados para a correção de problemas  

de visão, mostrando como os raios de luz são refletidos por elas. Cores fantasia. 

De acordo com a situação apresentada, quais são, respectivamente, os tipos de lentes corretivas 
que Mário e Rafaela devem usar? 

a) Divergente e convergente. 

b) Divergente e divergente. 

c) Convergente e divergente. 

d) Convergente e convergente. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Lentes corretivas 

Habilidade 
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na 
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 4 

Justificativas 

a 
De acordo com o diagnóstico, Mário tem miopia, e a correção para esse problema é 
feita com lentes divergentes. Rafaela tem hipermetropia, pois não consegue enxergar 
objetos próximos; neste caso, a correção é feita com lentes convergentes. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que Rafaela tem 
hipermetropia, sendo necessário o uso de lentes convergentes para a correção desse 
problema de visão. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que Mário tem miopia e 
Rafaela hipermetropia, sendo necessário o uso de lentes divergentes e convergentes, 
respectivamente, para a correção desses problemas de visão.  

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, no caso de Mário,  
as lentes corretivas recomendas são as divergentes, pois ele tem miopia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem o funcionamento do 
olho humano, nem como ocorrem os problemas de visão e quais são os tipos de lentes que 
podem ser utilizadas para corrigir esses problemas. Inicie uma discussão em sala de aula 
perguntando aos estudantes o que eles sabem sobre os problemas de visão (miopia, 
hipermetropia). Pergunte se alguém apresenta um desses problemas e peça que conte 
como enxerga os objetos quando não está usando lentes de correção. Em seguida, mostre 
esquemas que ilustram como enxergam as pessoas com visão normal e com os problemas 
citados. Apresente à turma também como funcionam as lentes de correção para cada um 
desses problemas de visão. 

 

10. Observe a imagem a seguir. 
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Um cachorro correndo movimenta todo o corpo. 
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Para se locomover, um cachorro necessita que um impulso elétrico ative os músculos, que, por sua 
vez, movem os ossos. Assim, fica evidente que os sistemas ____________ e ______________ 
trabalham em conjunto, sendo controlados pelo sistema ______________. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase acima. 

a) respiratório; muscular; esquelético 

b) muscular; esquelético; nervoso 

c) nervoso; muscular; esquelético 

d) muscular; esquelético; respiratório 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Habilidade 
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam 
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a locomoção é 
resultado da ação integrada entre os sistemas muscular e esquelético, sendo sua 
atividade controlada pelo sistema nervoso.  

b 
A locomoção ocorre pela interação entre diferentes sistemas que atuam juntos: o 
sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema nervoso, que envia os estímulos 
necessários para a ação.  

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o sistema nervoso  
é que controla os sistemas muscular e esquelético. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a atividade do 
sistema locomotor é controlada pelo sistema nervoso e não pelo sistema circulatório. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem que a interação entre 
os sistemas muscular, esquelético e nervoso possibilita a locomoção. Divida os estudantes 
em grupos e peça a cada grupo que monte um modelo dos ossos do braço humano de modo 
simplificado, evidenciando a articulação entre braço e antebraço em duas partes – uma para 
o antebraço e outra para o braço, unidas por uma dobradiça. O modelo pode ser feito com 
madeira ou outro material mais duro. Peça que pensem em como representar o bíceps e o 
tríceps no modelo, o que pode ser feito com dois elásticos presos a ganchos. Com os 
modelos prontos, solicite que expliquem a atuação conjunta da musculatura (os dois 
elásticos) com o esqueleto (partes duras do modelo) no movimento de dobrar o antebraço 
sobre o braço e de abaixar o antebraço. Os estudantes podem representar também o 
estímulo nervoso que comanda a contração do bíceps que, por sua vez, promove o 
dobramento do antebraço sobre o braço.  O tríceps atua em antagonismo com o bíceps: 
quando o bíceps contrai, o tríceps relaxa; e vice-versa. Os modelos que cada grupo montou 
podem ser utilizados em algum evento na escola, caso se pense em uma exposição dos 
trabalhos escolares elaborados no ano letivo.  

 


