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Nós estudamos o Sistema Locomotor.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Sistema Locomotor.

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

ROTEIRO DA AULA DE HOJE



Divisão do Esqueleto

4



A cabeça apresenta duas áreas características:

crânio, que compreende oito ossos (um frontal, dois

parietais, um occipital, dois temporais, um etmóide

e um esfenóide); e face, com 14 ossos (dois nasais,

dois pômulos, um vômer, dois maxilares superiores e

um inferior, dois úngües, dois cornetos inferiores e

dois palatinos).

A Cabeça
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A coluna vertebral situa-se na parede dorsal do
tronco e é fundamental para a movimentação do corpo.
Possui 33 vértebras, ossos curtos distribuídos em cinco
regiões: (1) cervical, com sete peças ósseas, que
constitui a região do pescoço; (2) dorsal, na parte
torácica, onde se articulam as costelas, com 12
vértebras; (3) lombar, com cinco peças ósseas,
prolongamento da anterior; (4) sacral, com cinco vérte-
bras fundidas num único bloco chamado osso sacro; e
(5) coccígea, com quatro vértebras muito redu-
zidas, geralmente fundidas.

O Tronco
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São três regiões nos membros

superiores: braço, antebraço e mão. A

união dos membros superiores com o

tronco se dá na cintura escapular, formada

de duas clavículas e duas escápulas ou

omoplatas.

Os Membros

Membros Superiores
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Os Membros

Os membros inferiores se articulam com

o tronco pela cintura pélvica, que reúne três

ossos solidamente unidos: púbis, ísquio e

ílio. Como os superiores, dividem-se em três

regiões: coxa, perna e pé. Na articulação

dos joelhos há um osso chamado rótula.

Membros Inferiores
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QUESTÃO: 01

Gabarito – D

Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os

membros superiores (braços e antebraços).

a) Ulna, tíbia e fíbula.

b) Úmero, tíbia e fíbula.

c) Rádio, tíbia e ulna.

d) Úmero, rádio e ulna.

e) Clavícula, rádio e fíbula.
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QUESTÃO: 02

Gabarito – B

Considere os seguintes músculos:

I. lisos, responsáveis pelo peristaltismo;

II. estriados, responsáveis pelos movimentos do esqueleto;

III. cardíaco, responsável pelos movimentos de sístole e diástole.

Precisam estar dispostos em pares antagônicos para serem eficientes em sua função

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e III, somente.

d) II e III, somente.

e) I, II e III.
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QUESTÃO: 03

Gabarito – D

Denominamos de articulações os locais onde dois ossos encontram-se. As articulações

podem ser móveis ou não, sendo que, no primeiro caso, elas permitem o movimento dos

ossos. Esse movimento ocorre suavemente sem que ocorra o desgaste dos ossos graças à

presença de:

a) tecido muscular nas suas extremidades.

b) tecido nervoso nas suas extremidades.

c) tecido epitelial nas suas extremidades.

d) tecido cartilaginoso nas suas extremidades.

e) tecido adiposo nas suas extremidades.
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QUESTÃO: 04

Gabarito – D

Sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os movimentos

do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marque a alternativa incorreta.

a) Exercícios físicos estão relacionados com o aumento da massa muscular.

b) Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos pelos tendões.

c) De maneira geral, os músculos esqueléticos realizam movimentos antagônicos.

d) O músculo esquelético apresenta contração involuntária.

e) O músculo esquelético é constituído principalmente pelo miócito.
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QUESTÃO: 04

Gabarito – A

Uma pessoa adulta possui 206 ossos que, em conjunto, formam o esqueleto. Esses ossos podem

ser classificados, de acordo com seu formato, em longos, curtos, laminares, irregulares e

sesamoides.

Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um osso longo, um laminar e um

irregular, respectivamente.

a) Fíbula, ossos do crânio e vértebras.

b) Ossos do carpo, escápula e úmero.

c) Patela, úmero e ossos do crânio.

d) Rádio, vértebras e escápula.

e) Ossos do crânio, ossos do carpo e vértebras.
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✓Assistir ao vídeo no YouTube: Ossos do Corpo | Esqueleto Humano |
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=w52gYLgsPA4

✓Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ
do Racha Cuca 
LINK: https://rachacuca.com.br/quiz/66296/esqueletohumano-i/

https://www.youtube.com/watch?v=w52gYLgsPA4
https://rachacuca.com.br/quiz/66296/esqueletohumano-i/
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Nós vamos continuar estudando sobre  
a relação entre o sistema nervoso e 

locomotor.

NA PRÓXIMA AULA ...


