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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 27 à 01 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências 

Ensino Fundamental, 8º Ano 

 

A organização do corpo humano, enfatizando 

a célula como a unidade básica de sua organização 

 

 
 

A Terra abriga mais de 6 milhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente 
de todos ou outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o 

corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos 
influenciados pelo ambiente em que vivemos. 

 

 

Outro ponto importante é que não somos apenas um conjunto de estruturas biológicas que 
funcionam de maneira integrada. O corpo humano é mais complexo e mais amplo que nosso 



organismo. Ele é mais que uma caixa em que são abrigados as emoções e pensamentos. Ele 
reflete a história de vida da pessoa e desenvolve-se sofrendo influências. 

 
 

De onde vieram todas as células de seu corpo?  

Hoje são trilhões. Um dia, quando houve o encontro entre o espermatozoide e o óvulo era apenas 
uma. 

1-O que aconteceu com essa célula? 

  A primeira célula de seu corpo, célula ovo ou zigoto, sofreu uma divisão e se transformou em 
duas células-filhas. Cada uma dessas células repetiu a divisão, e as células seguintes 
continuaram a fazê-lo. Algumas células migraram, outras morreram, as sobreviventes 
continuaram a se dividir, e assim, de acordo com a forma que  assumiram e as funções que iriam 
desempenhar, foram constituindo os tecidos. 

O ser humano  tem seu corpo composto por um número muito grande de células, todas com 
organização semelhante. Há muitos tipos diferentes de células, que se encontram associadas 
no organismo formando os órgãos. 

 

CONCEITO DE CÉLULA 

 

A célula é a unidade básica dos seres vivos. Há seres vivos que apresentam uma só célula; 
são unicelulares. É o caso dos seres pertencentes aos reinos Monera e Protista. As plantas e os 
animais são constituídos de numerosas células, são pluricelulares. 

 

DEFINIÇÃO DE TECIDO 

Um grupo de células diferenciadas e dotadas de propriedades semelhantes constituem os 
tecidos. No organismo humano, distinguem-se quatro tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, 
tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Os tecidos são formados por células e por 
material extracelular produzidos por elas. Esse material é abundante em alguns tecidos, mas 
chega a ser praticamente inexistente em outros. 

 

 
 



TECIDO ADIPOSO 

É formado por células que armazenam gordura. Atua como reserva de energia, uma vez que a 
gordura armazenada pode ser usada pelo organismo com fonte de energia. 

 

TECIDO ÓSSEO 

 

Um dos tecidos que formam o esqueleto de nosso corpo. Sua substância intercelular, chamada 
matriz óssea, é sólida, dura e resistente. 

 

 

TECIDO CARTILAGINOSO 

 

Constitui a cartilagem e está presente em várias partes de nosso corpo: no nariz, na orelha e na 
traqueia. Ajuda a  dar forma e sustentação a essas estruturas. Apresenta células ovaladas, 
mergulhadas num líquido viscoso. 

 

TECIDO EPITELIAL 

 

Pode ser encontrado fazendo o revestimento interno e externo de órgãos formando as glândulas. 
Todas as células que  agrupam sem deixar espaços entre si como  função de revestir o corpo e 
os órgãos, interna e externamente, constituem o tecido epitelial.  

 

TECIDO CONJUNTIVO 

 

É o mais abundante no organismo. Suas células encontram-se separadas uma das outras por 
material intercelular sintetizado por elas. A riqueza em material intercelular é uma das mais 
importantes características desse tipo de tecido. A substância extracelular é constituída de duas 
partes: as fibras do tecido conjuntivo e a matriz extracelular, também chamada substância 
fundamental. 

 

TECIDO MUSCULAR 

 

É formado por células alongadas com capacidade de contração e subsequente relaxamento. 
Essa capacidade proporciona os movimentos do corpo. 

 

TECIDO NERVOSO 

 

As células do tecido nervoso são denominadas neurônios, que são capazes de receber estímulos 
e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. 

 Os neurônios têm forma estrelada e são células especializadas. Além deles, o tecido nervoso 
também apresenta outros tipos de células, como as células da glia, cuja função é nutrir, sustentar 
e proteger os neurônios. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso como o cérebro 
e a medula espinhal. 

 

CÉLULA DO TECIDO NERVOSO 

Os neurônios são células com prolongamentos especializadas em receber, gerar e transmitir os 
impulsos nervosos. 



 
 

ÓRGÃOS 

Os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecidos que interage 
forma um órgão. 

O estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano. Nele podemos reconhecer presença do 
tecido epitelial e do muscular, entre outros. 

 

SISTEMAS 

Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando determinada função no organismo. 
Esse conjunto de órgãos associados forma um sistema. 

 

DA CÉLULA  AO ORGANISMO 

 

Conjunto de sistema que funciona,  harmonicamente, para manter a sobrevivência do organismo. 

 

 
 

 



FUNÇÕES NO ORGANISMO 

 

• Os sistemas exercem funções específicas que podem ser reunidas em 4 tipos: 

• A- Nutrição -incluem a digestão, a respiração, a circulação, a excreção e a defesa do 
organismo; 

• B- Relação- compreendem a locomoção, os sentidos e a fonação; 

• C-Coordenação - referem-se ao sistema nervoso e a glândulas endócrinas; 

• D- Reprodução - relacionam-se com a conservação da espécie. 

 

ATIVIDADES 

 

1-  Copiar no caderno conteúdo acima ou imprimir, não esqueça de colocar a data. 
 

2-  Copiar no caderno a pirâmide invertida abaixo e escrever a definição de cada um. 
 

DO ORGANISMO  À BIOSFERA 

 

 
 

3- No nosso corpo, é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos 
processos vitais. Podemos resumir essa organização por meio do seguinte esquema: 

 
4-  Depois de assistir a vídeo aula sobre o Tecido CONJUNTIVO, em uma folha sulfite construa 

um mapa mental sobre o assunto, lembre-se de usar bastante cores. 


