
Ficha de Trabalho de Ciências da Natureza 
Sistema circulatório, respiração celular e sistema excretor 

 

Nome:_________________________________________ Ano: _____N º___ Turma____  

   

 Data: _____/______/______    

 

 

 

1- O sangue é indispensável à vida. A figura 1 representa a observação 

microscópica de uma pequena gota de sangue. 

 

1.1- Legenda a figura fazendo corresponder a cada  termos um 

número da figura : 

 

 __  Plaquetas                                       __ Glóbulos vermelhos                   

 

 __ Glóbulos brancos                            __ Plasma. 
 

 

 

  

   1.2 – assinala com uma cruz (X ) de modo a obteres correspondências 

certas entre os constituintes do sangue e as suas respectivas funções. 

 

        
             Funções 
 

Constituinte 

do sangue 

        
Transportam 

oxigénio                         

 
Param as 

hemorragias 

 
Defendem o 

organismos  

 
Transportam os 

nutrientes e 

resíduos 

Plasma      
Glóbulos vermelhos     
Glóbulos brancos     
plaquetas  X   

 2 - Lê com atenção as seguintes afirmações. 

4 

 



 

  2.1- Assinala com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 

 

___ As células realizam trocas com o sangue através dos capilares. 

 

          ___ As veias  são vasos sanguíneos que transportam o sangue do 

coração a todo o corpo. 

 

        ___ As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue de todo 

o corpo até o coração. 

 

       ___ O sangue venoso é o que transporta grande percentagem de dióxido 

de carbono. 

 

 2.2- Corrige as afirmações falsas . 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3-  Observa a figura , onde está representado um corte do coração. 

  

3.1- Faz corresponder a cada um dos termos que se seguem um 

número do esquema de modo a obteres uma legenda correcta. 

 

 Ventrículo esquerdo  

 Aurícula direita 

 Artéria aorta 

 Veias pulmonar 

 Artéria pulmonar 

 Veia cava 

 

 

 3.2- Qual a função do coração na circulação sanguínea? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4- Na figura 3 está representado a circulação sanguínea pelo organismo. 

 

 

 

 

 



  4.1- Para cada caso, abaixo mencionados, coloca o número da figura que 

indica o vaso sanguíneo que conduz o sangue: 

 

___ - Do coração às células; 

___ - Dos pulmões ao coração; 

___ - Do coração aos pulmões; 

___ - Das células ao coração. 

 

 

   4.2- Que tipo de sangue circula do lado direito do coração? 

_____________________________________________________________ 

  

   4.3 – Faz corresponder às letra A e B os termos Pequena circulação e 

Grande circulação. 

 

A- O sangue arterial vai do coração  às diferentes partes do corpo e regressa, 

de novo, ao coração, sangue venoso. ________________________________ 

B- O sangue venoso sai do coração até aos pulmões para se purificar e volta, 

ao coração, agora como sangue arterial.______________________________ 

 

 

5- A figura 4  representa um fenómeno, indispensável à vida, que se realiza 

nas células vivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1- Complete a legenda da figura. 

 

1-_______________________                  3 - _________________________ 

2- _______________________                  4- _________________________ 

 

 5.2- Como se designa este  fenómeno representado pelo esquema? 

 

_____________________________________________________________  

Observa a figura que representa o sistema excretor humano. 

 

 

 
 



1.1- Legenda o sistema urinário. 

 

1.2- Estabelece as ligações de forma correcta. 

 

  

 

 

 

 

 Bexiga  

 Rins 

 ureteres 

 uretra 

 

Os rins                     * 

 

A bexiga                  * 

 

A uretra                   * 

 

A ureteres                * 

 

*     armazena a urina. 

 

*      Filtram o sangue 

 

*     Conduz a urina para o exterior. 

 

*     Conduz a urina para a bexiga 


