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Jaime Martins é professor de

Ciências, marido da Carolina e pai

da Malu. Gosta da família, dos

amigos, da sua gata Marri e de

fazer trilha de bicicleta.

Ava Melillo nasceu em 2004 e

com 1 ano já desenhava nas

paredes de casa. Com pais

artistas, sempre teve incentivo.

Atualmente divide seu tempo

entre os estudos e as ilustrações.

Luciana Hoffert é professora,

mãe da Clara e do Daniel. 

Ela adora saber sobre o corpo

humano. Na verdade, ela gosta

mesmo é das pessoas, dos alunos.

jgomartins@gmail.com
luhoffert@gmail.com

avamelillo@gmail.com



Este livro é sobre 
perguntas que me 
fizeram sobre o 
corpo humano.

Oi pessoal!
Sou uma caixa de 

perguntas!



E eu sou a Carol!

Vamos juntos responder as perguntas 

minhas e as dos meus coleguinhas!

Vamos descobrir muitas coisas legais e pensar 

outras que ainda não tínhamos pensado!

Vou te ajudar dando dicas também!

Vamos lá?



Qual é o menor osso do corpo humano?

Qual é o músculo mais potente do corpo?

Qual é o nome do maior osso do corpo?

Quantos ossos tem o corpo humano?

Pra que serve o diafragma?

Qual é o nome dos músculos do braço?

Por que soluçamos?
Como o corpo consegue se mover?

Como o cabelo e as unhas crescem?

Por que nós temos pintas?
Por que os idosos têm rugas?





Esqueleto humano



Nosso corpo é formado

por mais de 200 ossos na

fase adulta. Quando

somos crianças, esse

número é ainda maior,

pois, ao crescemos, alguns

ossos se fundem.

Assim como a armação que

sustenta um prédio, o esqueleto

é a nossa estrutura interna.



A nossa mão, por exemplo, é

uma das regiões com maior

número de ossos, 27!

Os dentes não são

considerados ossos, mas

também compõem  o

esqueleto. Temos 20 dentes

quando somos crianças e 32

quando chegamos à fase

adulta. Claro, se não

retirarmos os sisos!

Dentes não são ossos? 

Então o que são ?

Nomes das 

articulações :

Interfalângicas

Metacarpofalângicas

Carpometacarpais



Nosso esqueleto cresce graças a

alguns alimentos e bebidas que

ingerimos e a alguns hábitos que

temos no dia a dia.

São nos ossos longos, em suas

extremidades, onde ocorre o

maior crescimento ósseo.

Esse é o fêmur : o maior osso do

corpo humano. 

Os ossos que têm o comprimento

maior que a largura são

chamados ossos longos.

O estribo é o menor osso do corpo,

com 0,25cm de comprimento. Ele

fica dentro do nosso ouvido.



São as juntas ou dobras que

possuímos em vários pontos

do esqueleto, conforme

mostra a figura.

Com a idade, parte das

articulações, dos ossos e dos

discos que ficam entre as

vértebras da coluna se

desgastam, mas nosso corpo

não consegue repor tão bem.

Isso nos faz diminuir a altura.

Permitem vários

movimentos ao

corpo.

Articulações

Que discos 

são esses?



Observe :



Explique as relações que você entendeu 

entre o esqueleto humano e as imagens :

Dúvidas?

Pesquise sobre o esqueleto 

e suas funções.



Existem animais que não têm esqueleto.

Quais as vantagens e desvantagens disso?



E nos animais que têm esqueleto? Ele tem a mesma função do esqueleto humano?



Por que mostram esqueletos em 

 filmes de terror ?

Você tem medo de esqueleto? Por quê?

Faz sentido ter medo de esqueleto?

Agora pense e reflita :



Músculos



Quando pensamos em movimento do corpo, muitas vezes 

pensamos somente no esqueleto. Mas não podemos

esquecer dos músculos. São eles quem movem os ossos do

esqueleto em várias direções diferentes.

Outra questão : Temos que pensar antes de mexermos. 

Então, de qual outra parte os movimentos dependem, 

além de músculos e ossos?



Mas será que nós controlamos todos os músculos do nosso corpo?

Você sabia que nossos órgãos internos são feitos de músculos

também?

Um exemplo de órgão importantíssimo que temos é o diafragma .

Você o conhece? Vou apresentá-lo a você!

O diafragma é um músculo achatado como um tapete. 

Ele fica logo abaixo dos pulmões, apoiando-os, mas

também ajudando-os nos movimentos de encher e esvaziar

de ar.

Ele se movimenta no ritmo da respiração. Quando

comemos rápido e respiramos junto, por exemplo, mudamos

o seu ritmo normal - daí começamos a soluçar! Basta

prendermos a respiração por alguns segundos que tudo

volta ao normal!



Vamos conhecer alguns músculos do corpo humano?

Bíceps
Tríceps

Peitoral

Quadríceps - o maior e

mais potente conjunto

de músculos do corpo

humano.

Gastrocnêmio

Reto abdominal



Agora observe os 2 grupos de

pessoas a seguir.

Fique atento às diferenças entre

as pessoas.



�upo 1



�upo 2



Compare as pessoas do grupo 1 com as pessoas do grupo 2. 

Qual é a principal diferença entre os 2 grupos?

Observe os corpos das pessoas dos 2 grupos. 

Agora tente responder : Para que servem os músculos?

Lembre-se que os órgãos internos também têm músculos.

�upo 1 �upo 2



Agora pense :

A carne que comemos é qual parte do animal?

A carne que você come se transforma em que no seu organismo?

E quem é vegetariano? Há problemas em não se comer carne?



Pele



A cor da pele interfere no funcionamento do corpo?

Por que algumas pessoas tratam outras mal, por causa da cor da pele?



As pintas são vários tipos

de marcas na pele. 

A maioria é inofensiva,

mas uma opinião médica

é sempre importante. 

Elas surgem de células

que dão coloração à pele,

os melanócitos, quando

estes funcionam de modo

anormal.

As sardas também têm

semelhança com as

pintas, tendo a mesma

origem. Porém, nesse

caso, a exposição à luz

solar aumenta a

produção destas

manchas.



Já as rugas são pequenas

ondulações que surgem na

pele, principalmente

devido ao envelhecimento.

Com o tempo as células da

pele vão perdendo a

elasticidade, e isso gera o

que chamamos de rugas.

Os raios solares são

fatores que ajudam o

surgimento de rugas!



Os pelos são filamentos muito finos e flexíveis que

crescem na pele dos mamíferos. Assim como os chifres e

as  unhas, os pelos são feitos de uma proteína chamada

queratina. Eles têm uma raiz, que cresce no bulbo capilar,

e fica dentro da pele. Ali as células se multipicam e

empurram as camadas superiores cheias de queratina - a

parte do pelo que vemos acima da pele, que é morta.



Pelos e unhas são anexos da pele. Os

pelos auxiliam na manutenção da

temperatura do corpo. Nos outros

mamíferos também ajudam no tato,

camuflagem e até atração do parceiro

para  acasalar.



Unhas também são feitas de queratina, como os

pelos e chifres. E também nascem como os pelos,

de uma raiz que fica debaixo da pele. Células

dessa raiz vão de se proliferando e são

empurradas pra fora, se enchendo de queratina e

morrendo. Então, as camadas mais externas não

são vivas, pois não recebem nutrientes nem nervos,

por isso não sentimos dor quando as cortamos.



Explique as funções da pele :



Dica :

Pesquise sobre os benefícios de 

se tomar banho de sol e do 

leite na nossa alimentação.

Pesquise sobre o enigma abaixo :



Será que é importante cada animal ter um tipo de pele diferente?



Gostou desse livro? 

Ele te fez pensar coisas novas sobre o corpo humano? 

Pesquise na internet sobre as coisas 

que você ainda naõ entendeu direito! 

Tenho uma sugestão de site para você pesquisar, 

você vai adorar :

www.universidadedascriancas.org 

  Tchauzinho!!!


