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Órgãos dos sentidos  

 

Resumo 

 

Os sentidos permitem que tenhamos a capacidade de irritabilidade, ou excitabilidade, tornando possível 

interagir com os fatores do ecossistema. Órgãos e estruturas específicas são responsáveis por enviar e 

promover estímulos ao sistema nervoso, sendo as principais que reagem ao estímulo e iniciam o processo 

de sensação. Podem ser quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores e termorreceptores. Os 

cinco sentidos são: 

 
Visão 

 
É a capacidade de visualizar objetos e seres vivos. Nos humanos, o olho é a estrutura responsável por este 

sentido. A luz chega aos olhos que transformam esse estímulo em uma imagem ao serem transmitidas pelos 

nervos ópticos. A pupila aumenta ou diminui caso haja menor ou maior incidência luminosa, 

respectivamente.  Os receptores de intensidade luminosa são chamados de bastonetes, enquanto os cones 

são responsáveis por perceber as cores. 

 
Audição 

 
É a capacidade de reconhecer sons, identificando intensidade e orientação do sinal sonoro, como por 

exemplo, ouvindo um barulho mais alto do lado esquerdo, sabemos que a origem do som é deste mesmo 
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lado. A orelha externa forma um pavilhão auditivo, responsáveis por captar as ondas sonoras. Estas ondas 

seguem para o canal auditivo e vibram nas membranas chamadas de tímpano. A partir daí, os três ossículos 

(martelo, bigorna e estribo) irão servir para propagação do som em meio sólido. O ouvido interno, região que 

possui o caracol, recebe estas vibrações e as transmitem aos nervos auditivos. Nesta mesma estrutura 

temos canais semicirculares com líquidos que auxiliam a ter e sentir o equilíbrio. 

 

Tato 

 
É a percepção do toque, dor, temperaturas e diferentes pressões. Apresentamos mecanorreceptores, como 

os corpúsculos de Pacini (percepção de pressões fortes), corpúsculos de Meissner (percepção de pressões 

leves), corpúsculo de Ruffini e de Krause (percepção de calor e frio, respectivamente) e discos de Merkel 

(percepção de movimentos e pressões leves) e terminações nervosas que nos permite reconhecer dor, 

garantindo proteção (ao sentir dor, nos afastamos). 

 

Olfato 

 
É a percepção dos cheiros. As partículas de flores, alimentos, líquidos, etc. são inspiradas juntamente com 

o ar e se dissolvem no epitélio mucoso da cavidade nasal. Neste muco, as partículas são dissolvidas e 
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ativarão impulsos nervosos e neurotransmissores no cérebro. Quanto maior o estímulo olfativo, maior a 

intensidade de odor. Este sentido tem relação com memórias e emoções e com o sentido do paladar. 

 

Paladar 

 
É a percepção dos sabores. As diferentes regiões de nossa língua permitem com que as papilas gustativas 

conduzam a informação do que foi ingerido até o cérebro, para identificação do gosto. A dissolução dos 

alimentos na água e na saliva presente na nossa boca estimulam os receptores gustativos, facilitando a 

percepção de sabor. 
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Exercícios 

 

1. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de 

formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos 

celulares são cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais 

elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro.  
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado)  

 

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá  

a) comprometer a capacidade de visão em cores.  

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.  

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.  

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos. 

e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. 
 

 

2. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, 

o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros 

aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado 

aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é 

representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo.  

 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

a) íris.  

b) retina.  

c) pupila.  

d) córnea.  

e) cristalino. 
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3. Leia os textos a seguir: 

I. A labirintite é uma inflamação e um dos seus principais sintomas são distúrbios de equilíbrio 

como a tontura, que impede a pessoa de se locomover e até mesmo de se levantar.  

II. O ruído excessivo que atinge o auge em concertos de rock causa problemas auditivos. Quem 

ouve música alta, em fones de ouvido, também está sujeito a danos graves e irreversíveis, já que, 

uma vez lesadas, as células do ouvido não se regeneram. 

Adaptado de “Época”, 10 de agosto de 1998. 

a) Qual o nome da estruturada orelha afetada pela doença citada em I? 

b) O ouvido é constituído por três partes. Quais são essas partes? Em qual delas estão as células 

lesadas pelo excesso de ruído? 

 
 

4. Um cientista, procurando identificar que sentidos são usados por piranhas para reconhecer e atacar 

presas, montou um experimento em que preparou três aquários com esses peixes nas seguintes 

condições:  

− o aquário I foi mantido iluminado e nele se introduziram presas vivas;  

− o aquário II ficou em total escuridão e também recebeu presas vivas;  

− o aquário III, iluminado, recebeu presas vivas envoltas por um recipiente impermeável, 

transparente e incolor; 

a) Se a visão for o único sentido que faz a piranha reconhecer a presa, o que será observado nos três 
aquários?  

b) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer a presa? 

c) Se as piranhas não predarem no aquário III, o que você pode concluir? 

 

 

5. Sobre os órgãos dos sentidos 

a) compare a função do diafragma de uma máquina fotográfica com a íris do olho humano. 

b) diga quais as estruturas encontradas na pele que são responsáveis pela percepção dos estímulos 

de dor? 
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6. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais 

culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus 

foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda 

mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. 

Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 

I. captada na língua e direcionada ao cérebro. 

II. transmitida ao cérebro através dos neurônios. 

III. reconhecida na região do sistema nervoso periférico. 

IV. uma mistura de sensações do olfato e do paladar. 

Estão corretas 

a) apenas II e III. 

b) apenas I e IV. 

c) apenas I e II. 

d) apenas III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 
 

7. O sistema nervoso compreende uma rede de comunicações e controles que permite ao organismo 

interagir com o ambiente. Essa interação pode se dar através de estruturas chamadas de receptores 

sensoriais, as quais detectam diferentes formas de energia, como a térmica, representada na charge. 

Com relação ao sistema sensorial, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(   )  O sistema sensorial, por meio de seus receptores, leva informações da interação do corpo com o 
ambiente ao sistema nervoso central, na forma de impulsos nervosos. 

(   )  As sensações de dor e de temperatura apresentam os mesmos conjuntos de receptores e, por 
serem sensações distintas, são transportadas por diferentes tipos de fibras até o sistema nervoso 
central e, por diferentes vias, ao sistema nervoso periférico. 

(   )  Os corpúsculos de Meisnner, de Paccini, de Ruffini, de Merkel e de Krause são responsáveis por 
diferentes percepções sensoriais quando em contato da pele com diferentes objetos ou com o 
ambiente. 

(   )   Os bulbos terminais de Krause, por serem terminações livres, têm por função perceber variações 
de temperatura e, por isso, apresentam uma distribuição uniforme por todo o corpo. 

(   )   Na espécie humana, os receptores cutâneos estão presentes na pele da face, na palma das mãos 
e na ponta dos dedos, os quais se apresentam na forma de terminações nervosas livres, o que 
nos permite sentir a dor. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

a) V, V, F, V, F. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, V, V, F, F. 

d) F, V, F, F, V. 

e) F, F, V, V, V. 
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8. A audição e o equilíbrio estão relacionados a funções de estruturas anatômicas do sistema sensorial.  

Leia e analise as proposições abaixo.  

I. Na orelha interna (ouvido interno) estão localizados três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo.  

II. A cóclea está localizada na orelha média (ouvido médio) e é um dos órgãos responsáveis pelo 
equilíbrio.  

III. Os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo estão localizados na orelha interna (ouvido interno) 
e são estruturas envolvidas no equilíbrio do corpo e na orientação.  

IV. A tuba auditiva comunica a orelha média à faringe e tem a função de equilibrar as pressões da 
orelha e do meio externo.  

 

Assinale a alternativa que corresponde às proposições corretas. 

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
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Gabarito 

 

1. A 

A degeneração das células cônicas (cones), que são responsáveis pela identificação das cores, 

compromete a visão das cores. 

 

2. B 

A retina é a região na qual a luz projetada pelo cristalino é captada por células fotorreceptoras (cones e 

bastonetes). 

 

3. a) Canais semicirculares. 

b) Orelha externa, média e interna. As lesões mais graves ocorrem na orelha interna. 

 

4. a) Nos aquários I e III as piranhas devoram as presas. No aquário II as presas não serão devoradas.  

b) Nos aquários I e II as piranhas devoram as presas. No aquário III as presas não serão devoradas.  

c) Conclui-se que o olfato é o principal sentido da piranha. 

 

5. a) Tanto o diafragma quanto a íris controlam a quantidade de luz que entra na câmera fotográfica ou no 

olho. 

b) Terminações nervosas. 

 

6. E 

Todas as afirmativas estão corretas. O sabor é percebido pelo paladar, nas papilas gustativas da língua, 

que reconhecem sabores das partículas alimentares e enviam informações para o sistema nervoso 

através de neurônios. 

 

7. B 

A segunda afirmativa é falsa pois as sensações de dor são feitas por terminações nervosas enquanto a 

sensação de temperatura é feita pelos corpúsculos de Krause (frio) e Ruffini (calor); a quarta afirmativa 

é falsa pois. as terminações livres são as terminações nervosas que percebem dor, não os corpúsculos 

de Krause. 

 

8. C 

I está incorreto pois esses ossos fazem parte da orelha média; II está incorreto pois a cóclea está 

localizada no ouvido interno. 

 


