
Respostas CN 5ºB. Semana 18-22 maio. 

Estas tarefas non hai que entregalas. 

 

Tarefa 1 

Elabora unha táboa: na primeira columna, escribe as partes que forman o aparato 

dixestivo, e na segunda, a función que realizan. 

Partes do aparato dixestivo Función que realizan 

Boca Os dentes trituran os alimentos, 
mézclanse coa saliva e forman o bolo 
alimenticio   

Farinxe Conducto por onde pasa o bolo 
alimenticio 

Esófago Conducto por onde pasa o bolo 
alimenticio que comunica co estómago 

Estómago O bolo mestúrase cos zumes gástricos e 
forman unha papa. 

Intestino delgado A papa mestúrase cos zumes do 
páncreas, do fígado e do propio intestino 
e convértese nun líquido formado por 
nutrientes. 

Intestino  groso Os restos dos alimentos que non foron 
absorbidos convértense en feces. 

Ano Lugar por onde se expulsan as feces ao 
exterior. 

 

Tarefa 2 

Contesta as preguntas 

Que función ten o aparato dixestivo? 

A función do aparato dixestivo ten a función de realizar o proceso da dixestión dos alimentos, 

que é un  conxunto de procesos para conseguir a materia e a enerxía que necesitamos para 

vivir. 

Que dous órganos forman parte deste aparato pero non constitúen o tubo dixestivo? 

Que función realizan? 

O fígado e o páncreas. 

Teñen a función de segregar zumes no intestino delgado. 

 

 



Que é o tubo dixestivo? De que partes ou órganos está composto? 

O tubo dixestivo é a parte do corpo humano onde se produce a dixestión dos alimentos. 

O tubo dixestivo está formado polas seguintes partes: a boca, a farinxe, o esófago, o 

estómago, o intestino delgado, o intestino groso e o ano. 

Que zumes se incorporan ao proceso dixestivo? 

Zumes da bile e o zume pancreático 

 

 

Tarefa 3 

Fai un debuxo  como o da páxina 46 do sistema respiratorio.  

Tarefa persoal. 

Tarefa 4 

-Empregando os termos: osíxeno e dióxido de carbono, explica como se produce a 

respiración nos pulmóns. 

O osíxeno do aire pasa dos pulmóns ao sangue. Asemade, o dióxido de carbono do 

sangue pasa aos pulmóns e os pulmóns expúlsano ao exterior a través das vías 

respiratorias. 

- Empregando os termos: inspiración, expiraración e diafragma, explica cales son as fases 

dos movementos da respiración. 

A inspiración acontece cando tomamos aire polo nariz ou a boca grazas ao músculo 

chamado diafragma. 

Cando o diafragma baixa, permite que os pulmóns teñan máis espazo e poidan encherse 

de aire. 

A expiración sucede cando o diafragma sobe, os pulmóns encóllense e expulsan o aire 

polo nariz ou a boca. 

 

 


