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Atividades de revisão- 7ª série (Células e tecidos) 

 
 
Texto jornalístico 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 4. 
 
Fila que mata 
“O Brasil é o segundo país em transplantes de órgãos do mundo e financia 92% das operações, 
mas apesar desses números animadores ainda há cerca de 65 mil pessoas esperando na fila 
para esse procedimento. Dependendo do tipo de transplante, o tempo de espera pode variar 
de um ano (para coração) a 11 anos ( para rim). Muitos pacientes morrem antes de 
conseguirem o órgão. Na fila para receber o fígado – espera média de 4,5 anos – a taxa de 
mortalidade é de aproximadamente 55%. “  
(Revista Ciência Hoje, abr. 2007,p. 53) 
 
1- Além dos 3 exemplos citados no texto, dê mais 5 exemplos de órgãos. 
2- Os órgãos são um dos 4 níveis de organização do corpo humano. 
3- Quais níveis de organização são mais simples do que os órgãos? 
4- Como se chama o nível de organização do corpo humano que é formado por órgãos? 
5- Como se chama o sistema do corpo humano que, mediante o recebimento e envio de 
informações (pelos neurônios), coordena a atuação dos demais sistemas do corpo humano? 
6- Emita sua opinião sobre a doação de órgãos. 

Atividades Complementares - 7ª Série 

 
Faça o estudo dirigido  
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Complemente com as questões abaixo; 

 

Questão 01- Defina o que são: 

* Alimentos energéticos  

* Alimentos construtores 

* Alimentos reguladores 

Quais são os nutrientes mais comuns em cada grupo alimentar citado acima? Cite 5 

exemplos de cada grupo alimentar. 

 

Questão 02- Descreva sintomas e carências nutricionais observadas nas doenças abaixo 

elencadas: 

* Bócio endêmico 

* Osteoporose 

* Anemia 

* Béri-béri 

* Escorbuto 

* Cegueira noturna 

 * Micro-hemorragias generalizadas 

* Raquitismo 

 

Questão 03- Descreva alimentos ou comportamentos para a obtenção ou produção das 

vitaminas; 

Vitamina A 

Vitaminas do complexo B 

Vitamina C (ácido ascórbico) 

Vitamina D 

Vitamina E 

Vitamina K 

Quais vitaminas são lipossolúveis e quais são hidrossolúveis? 

 

Questão 04- O que é polímero, dímero e monômero na descrição de nutrientes? Dê 

exemplos de monômeros, dímeros (se possível) e polímeros de: 

* Carboidratos 

* Lipídeos 

* Peptídeos (proteínas) 

* Ácidos nucléicos 

Questão 05- Qual é a relação entre os conceitos de digestão, polímero e monômero? 

Relacione polissacarídeos e monossacarídeos aos conceitos nesta questão discutidos. 

 

Boa Sorte! 
 


