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         FIQUE DE  
 
 
 

Os olhos nos permitem enxergar o mundo à nossa volta. Vamos saber mais sobre eles? 

 

       Num piscar de olhos 

  

 

 

 
Ler no escuro e ver TV de perto... 

  

 

 
Os cegos de nascença sonham? 

  

 
 
 
 

O guia dos curiosos, de Marcelo Duarte. São Paulo: Panda Books, 2010.p.165 e 168. 
 

3º ano 

Um adulto pisca os olhos 24 vezes por minuto. 

Entre os 5 e os 10 anos, esse número é quatro 

vezes menor. Os cachorros e gatos piscam 

apenas duas vezes por minuto. As pálpebras 

funcionam como limpadores de para-brisas. O 

piscar lava os olhos, espalha e mistura o líquido 

lacrimal. 

Essas atitudes não chegam a causar problemas de visão, mas exigem um esforço visual 

muito grande e não são nada confortáveis. Esse desconforto pode acarretar dores de 

cabeça e ardor nos olhos. Nessas situações de esforço visual, a concentração e a 

capacidade de se manter em atividade diminuem, já que a pessoa se cansa rapidamente. 

Eles sonham, mas de uma maneira diferente. 

Em vez de “ver” imagens, os cegos sonham com 

sensações, sons e cheiros – sentidos que 

compõem o seu dia a dia. 
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1. De acordo com os textos, responda às questões a seguir. 

 

a) Os textos falam de qual órgão do sentido? A qual sentido ele está relacionado? 

_____________________________________________________________________________ 
 
b) Um adulto pisca os olhos 24 vezes por minuto. Quantas piscadas um adulto dará em 2 

minutos? 

______________________________________________________________________________ 
 
c) Escreva dois problemas que ler no escuro e ver TV de perto podem causar. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

d) Explique de que forma os cegos sonham. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

e) Pinte, no texto, o trecho que indica a função das pálpebras. 

 

2. Em relação aos sentidos, marque um "X" na(s) afirmativa(s) correta(s). Depois, reescreva 

a(s) frase(s) errada(s), corrigindo-a(s). 

 

(    ) Por meio dos órgãos dos sentidos percebemos o ambiente. 

(    ) O nariz é o órgão do tato. 

(    ) Com a língua, podemos sentir os sabores dos alimentos. 

(    ) O órgão do olfato é o nariz.  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Descreva uma situação em que você utiliza os sentidos indicados a seguir. 
 

 Audição: __________________________________________________________________ 

 Tato: ____________________________________________________________________ 

 Gustação: ________________________________________________________________ 

 Paladar: __________________________________________________________________ 

 Olfato: ___________________________________________________________________ 
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4. Complete o texto a seguir. 

 

A todo instante, usamos os órgãos dos sentidos. 

Ao sentir cheiros, usamos o _______________________; quando sentimos calor, frio e as 

texturas dos objetos, usamos o ____________________; quando percebemos o sabor dos 

alimentos, usamos o sentido da _____________________; ao ouvir os sons, usamos o sentido da 

_______________________; já quando vemos o que há ao nosso redor, usamos o sentido da 

___________________________. 

 

5.  Através do contato com a língua, nosso paladar nos ajuda a distinguir os sabores. Quais são os 

quatro sabores básicos que a nossa língua pode identificar? 

_____________________________                  __________________________ 

 

____________________________                   ____________________________ 

 
6. Devemos estar atentos à saúde dos ouvidos para não prejudicar a capacidade de ouvir o 

mundo ao nosso redor. Cite dois cuidados que devemos ter para preservar a saúde auditiva. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Renato e André estão fazendo a lição de casa sobre os órgãos dos sentidos. Veja o que André 

disse. 

 

 

Renato não concorda totalmente com André, mas também não sabe o que está errado. Vamos 

ajudá-lo? Escreva qual seria a resposta correta de Renato. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                           Sucesso em seus estudos!  


