
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 06/07/2020. 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO      

ALUNO (A): ________________________________________________ 

2ª ETAPA  
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 
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 OSSOS E MÚSCULOS DO CORPO HUMANO 

O corpo humano é uma das máquinas mais complexas da natureza. É constituído pelos 

ossos, músculos, tendões e ligamentos, os quais são responsáveis por dar sustentação ao 

corpo e permitir com que cada movimento seja realizado. 

1) De acordo com tudo o que estudamos sobre o corpo humano, complete as frases a 

seguir com muita atenção. 

a) O esqueleto nos permite realizar muitos _________________________.  

(resposta com 10 letras) 

b) O corpo humano pode ser dividido em cabeça, tronco e _________________________. 

(resposta com 7 letras) 

c) Um dos exemplos de músculos do nosso corpo encontrado na região do quadril é o 

músculo _________________________.  

(resposta com 6 letras) 

2) Os ossos variam no tamanho e na forma. Complete corretamente cada frase com a 

palavra correspondente do quadro. 

 

 

 

 

a)  Você pode dobrar a perna ou o antebraço porque no cotovelo e no joelho 

encontramos uma _________________________. 

b) Um exemplo de osso longo pode ser o _________________________. 

c) Sem os _________________________, o osso ficaria flexível como uma borracha.  

d) Podemos dividir o corpo humano em três partes. Que são _________________________, 

_________________________ e _________________________. 

e) A coluna vertebral é formada por uma pilha de pequenos ossos chamados de 

_________________________.  

 

MEMBROS – SAIS MINERAIS – CABEÇA - FÊMUR 

ARTICULAÇÃO – TRONCO - VÉRTEBRAS 
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 RELIGIÕES DO MUNDO 
 

Grande parte dos conflitos mundiais tem origem a partir de questões religiosas. É bom 

ressaltar que existem fatores de caráter político, econômico, territorial, geopolítico, entre 

outros. Atualmente existem inúmeras religiões sendo praticadas no mundo. 

 

1) Descubra abaixo o nome das 5 religiões predominantes no mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

CRISTIANISMO – JUDAÍSMO – BUDISMO – ISLAMISMO - HINDUÍSMO 


