
Ciencias Naturais. A nutrición humana 
 

1. Agrupa estes órganos cos aparatos dos que forman parte: traquea, riles, uretra, larinxe, 

uréteres, pulmóns, corazón, bronquios, vasos sanguíneos, fosas nasais e farinxe.  

 

Aparato respiratorio Aparato circulatorio Aparato excretor 

Traquea 

Larinxe 

Pulmóns 

Bronquios 

Fosas nasais 

Farinxe  

Corazón 

Vasos sanguíneos  

Riles 

Uretra 

Uréteres 

 

 

 

 

 

 

2. Completa as seguintes frases sobre o aparato repiratorio e a respiración. 

 

Aparato 
respiratorio 

Diafragma Dióxido 
de 

carbono 

Expiración Osíxeno Alvéolos Inspiración 

 

 

a) O aparato respiratorio é a parte do noso corpo que toma do aire o osíxeno que necesitamos e que 

expulsa ao aire refugallo: o dióxido de carbono 

 

b) A respiración é a entrada do aire nos pulmóns e prodúcese debido á contracción dos músculos 

respiratorios. O principal músculo é o diafragma 

 

c) O intercambio de gases prodúcese nos alvéolos . O osíxeno do aire que entrou pasa ao sangue e  

o dióxido de carbono pasa do sangue ao aire do interior de alvéolo.  

 

d) A expiraicón é a saída do aire ao exterior. Prodúcese cando os músculores respiratorios se relaxan 

e fai que os pulmóns se desinchen.  
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3. Localiza consellos saudables para a nosa nutrición.  

 

Beber auga dabondo Inspirar aire pola boca 

Facer esforzos ao practicar deporte Tomar moito sal nas comidas 

Seguir unha dieta saudable Lavarse a diario 

Vixiar os aimentos que tomas Non airear as estancias 

 

4. Elixe a opción axeitada. 

 

1. Órgano encargado de impulsar o sangue polos vasos sanguíneos aos que está conectado e que 

realiza dous movementos  

a) Corazón 

b) Pulmóns 

c) Vasos sanguíneos 

 

2. As arterias, as veos e os capilares son... 

a) Órganos do aparato circulatorio 

b) Cavidades do corazón 

c) Vasos sanguíneos 

 

3. Vías respiratorias que forman o conducto que parte das fosas nasais, percorre o ointerior do colo 

e intérnase no tórax 

a) Farinxe, larinxe e traquea. 

b) Bronquios e alvéolos. 

 

4. Como é unha dieta saudable? 

a) Contén só alimentos reguladores 

b) Contén a cantidade de alimentos e auga que unha persoa toma ao día 

c) Contén a cantidade suficinte de todos os nutrientes e de auga. 

 

5. Os capilares... 

a) Levan o sangue desde os órganos ata o corazón 

b) Levan o sangue desde o corazón ata os órganos 

c) Son as ramificacións máis finas das arterias e das veas.  



Ciencias Naturais. A nutrición humana 
 

6. A parte de alimentos, que outras cousas debemos consumir? 

a) Bolos e lambetadas 

b) Auga e fibra 

c) Verdura e froitas 

 

7. A través de qué conduto se expulsan os ouriños ao exterior? 

a) A través das glándulas sudoríparas 

b) A través da uretra 

c) A través dos uréteres. 

 

8. Os alimentos clasifícanse en función dos nutrientes que conteñen. Cales son os grupos de 

alimentos? 

a) Graxos, proteínicos e vitamínicos 

b) Enerxéticos, construtivos e reguladores 

c) Hidratos de carbono, grazas e proteínas. 
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Apéndice 


