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ASSUNTO: 9º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01. A audição é um sentido ligado à percepção dos sons e está relacionada diretamente com o 

funcionamento adequado da orelha. Sobre esse sentido e o órgão responsável por ele, marque a 
alternativa incorreta: 
a) A orelha é dividida em orelha externa, média e interna. 
b) A orelha externa capta as ondas sonoras. 
c) O nervo auditivo está localizado na orelha média. 
d) Na orelha média encontra-se a membrana do tímpano. 
d) A cóclea contém células responsáveis por captar sons. 

 
02. No interior da cóclea, uma estrutura que lembra uma concha de molusco, são encontradas células 

sensoriais capazes de perceber o som. O local onde estão localizadas essas células é chamado de: 
a) órgão espiral. 
b) cones. 
c) canais semicirculares. 
d) tímpano. 
e) janela oval. 

 
03. A orelha externa capta os sons do ambiente e direciona as ondas vibratórias para o tímpano, que vibra 

e movimenta três ossículos localizados na orelha média, que são: 
a) cóclea, martelo e estribo. 
b) bigorna, machado e estribo. 
c) bigorna, martelo e cóclea. 
d) bigorna, martelo e estribo. 
e) cóclea, machado e bigorna. 

 
04. Marque a alternativa incorreta: 

a) A orelha média se comunica com a garganta e, consequentemente, com o exterior através da tuba 
auditiva, que antes era chamada de trompa de Eustáquio. 

b) Os canais semicirculares, o utrículo e o sáculo formam o aparelho vestibular, também conhecido 
como labirinto. 

c) O tímpano ou membrana timpânica é uma membrana encontrada na orelha externa. 
d) A vibração do tímpano é transmitida por três pequenos ossos para o órgão de Corti, também 

chamado de órgão espiral. 
e) No utrículo e no sáculo, encontrados no aparelho vestibular, existe uma substância gelatinosa com 

otólitos, pequenos grãos de carbonato de cálcio. 
 
05. A cóclea é um órgão sensitivo responsável por: 

a) Audição; 
b) Visão; 
c) Tato; 
d) Gustação; 
e) Olfato. 


