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Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) – 2 aulas. 
 

Conteúdo: Fisiologia humana 

Unidade 3 - Sistema Sensorial (Apostila - Páginas 46 a 48.) 

• Assistir a vídeoaula do link abaixo: 

https://youtu.be/HBt80bLBcL0  acesso dia 14/04/2020 

 

 

• Atividades: Assistir a videoaula, referente ao conteúdo das páginas 46 a 48. 

• Leitura das páginas 46 a 48. 

• Resolver os exercícios da apostila – página: 48. 

 

Correção da atividade de biologia referente ao dia 13/04 
 

Conteúdo: Fisiologia humana – Unidade 3 

 

Apostila – Página: 45 

 
Exercício 1 

Cérebro – corresponde à região anterior do encéfalo. É mais desenvolvido nos seres humanos. Apresenta dois 

hemisférios, cada qual com áreas especializadas em diversas funções, como memória, visão, fala e audição. 

Cerebelo – controla a atividade motora e o equilíbrio do corpo. Uma lesão impede a coordenação do indivíduo. 

Tálamo – conduz os estímulos captados pelos órgãos sensoriais do corpo para as regiões do cérebro, onde são 

processados. 

Hipotálamo – o hipotálamo controla apetite, balanço hídrico, pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura do 

corpo. 

 

Exercício 2 

Transmitir ordens do cérebro para o corpo, transmitir sensações e estímulos do corpo para o cérebro e participar dos 
atos reflexos simples. 

 

Exercício 3 

O sistema nervoso periférico somático, ou voluntario, inerva os músculos estriados esqueléticos. Sua ação depende 

da vontade da pessoa, por isso é chamado de sistema voluntário. As principais ações são andar, falar, nadar, entre 

outras. 

 

Exercício 4 

As ações do sistema nervoso periférico autônomo, ou involuntário, não dependem da vontade. Seus nervos motores 

controlam os movimentos dos músculos lisos e cardíacos, das glândulas, o sistema digestório, excretor e dos demais 

órgãos. As principais ações são: controlar a pressão arterial, controlar os movimentos peristálticos do intestino, a 

contração ou dilatação da pupila, a sudorese e a temperatura corporal, entre outros. 

 

 

 

 

https://youtu.be/HBt80bLBcL0

