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ESTUDO DO MEIO
  COMO É O MEU CORPO?

O corpo humano é um organismo composto por sistemas, órgãos,  
tecidos e células. O corpo feminino é diferente do corpo masculino,  
e ambos sofrem transformações ao longo da vida.

Os cinco sentidos
O ser humano dispõe de cinco sentidos: visão, olfato, audição, pala-
dar e tato. Os cinco sentidos fazem parte do sistema sensorial, pois é 
através deles que recebemos a informação do meio que nos rodeia.  
O sistema sensorial envia a informação para o sistema nervoso central, 
que recebe e processa essa informação.

Corpo humano

Membros CabeçaTronco

Membros 
inferiores

Membros 
superiores BocaOuvidos Nariz Olhos

É através dos olhos 
que as imagens che-
gam ao cérebro.

É através dos ou-
vidos que os sons 
chegam ao cérebro. 

Visão Audição

É através do nariz que os cheiros 
ou odores agradáveis e desagra-
dáveis chegam ao cérebro.

É através da pele que recebe-
mos as sensações de toque 
que chegam ao cérebro.

Olfato Tato
Cérebro

É através da língua 
que os sabores che-
gam ao cérebro.

Paladar
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Os sistemas do corpo humano

O sistema digestivo

SISTEMA DIGESTIVO FUNÇÃO DIGESTIVA

O sistema digestivo transforma os alimentos em nutrientes, que vão 
ser absorvidos pelo corpo através do sangue, eliminando as substân-
cias que não são necessárias.
Na digestão, os alimentos entram para o corpo pela boca, onde são 
mastigados pelos dentes e misturados com a saliva pela língua,  
formando o bolo alimentar. Ao ser engolido, o bolo alimentar passa 
pela faringe e pelo esófago, até chegar ao estômago. Aí, mistura-se 
com o suco gástrico e forma o quimo. 
O quimo passa, então, para o intestino 
delgado, onde se vai transformar em 
quilo com a ação dos sucos digestivos 
que são produzidos pelo fígado e pelo 
pâncreas. O quilo é composto pelas 
substâncias necessárias ao organismo 
e são estas que passam para o sangue. 
As substâncias que não são necessá-
rias passam para o intestino grosso e 
vão ser expulsas para o exterior, sob a 
forma de fezes, através do ânus.

Sistema
digestivo

Sistema
respiratório

Sistema excretor

Sistema
circulatório

Sistema
reprodutor

Sistema esquelético Sistema muscular

Sistemas do corpo humano
São conjuntos de órgãos, tecidos e células do corpo humano  

que desenvolvem uma determinada função.

Boca
Glândulas 
salivares

Língua
Faringe

Esófago

Estômago
Fígado

Pâncreas
Intestino 
grosso

Intestino 
delgado

Reto
Ânus
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O sistema respiratório

SISTEMA RESPIRATÓRIO FUNÇÃO RESPIRATÓRIA

O sistema respiratório permite retirar o 
oxigénio do ar que inspiramos e libertar 
o dióxido de carbono quando expiramos. 
Na respiração, o ar entra para o corpo 
através das fossas nasais, que filtram o ar  
(movimento de inspiração). O ar passa 
pela faringe, laringe, traqueia, e chega  
aos pulmões através dos brônquios e 
bronquíolos. Nos pulmões dão-se trocas gasosas que permitem a 
passagem do oxigénio para o sangue, que o leva a todas as partes do 
nosso corpo. O dióxido de carbono, que é transportado pelo sangue 
para os pulmões, é, então, expelido para o exterior do corpo através do 
ar libertado pelo nariz e pela boca (movimento de expiração).

O sistema circulatório

SISTEMA CIRCULATÓRIO FUNÇÃO CIRCULATÓRIA

O sistema circulatório permite que o sangue leve nutrientes e oxigé-
nio a todas as partes do nosso corpo e que transporte as impurezas 
do organismo para serem libertadas. Na grande 
circulação (ou circulação sistémica), o sangue, 
bombeado pelo coração, sai do ventrículo es-
querdo e é transportado através das artérias, 
levando oxigénio e nutrientes a todas as partes 
do corpo. Depois, o sangue regressa à aurícula 
direita do coração através das veias, transpor-
tando as impurezas, que, ao passarem pelos 
rins, são filtradas. Na pequena circulação (ou 
circulação pulmonar), o sangue sai do coração 
pelo ventrículo direito e viaja até aos pulmões, 
onde vai ser oxigenado. Depois, regressa ao co-
ração pela aurícula esquerda. Estes movimen-
tos de circulação do sangue acontecem sempre 
que o coração bate, sendo o sangue bombeado 
através das artérias, veias e capilares. 

Fossas 
nasais

Boca
Faringe

Laringe Traqueia

Pulmão 
esquerdo

Pulmão 
direito

Brônquios

Capilares

Veia

Coração

Capilares

Artéria




