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A orelha externa é a nossa orelha, que capta o som que 

passa pelo canal auditivo até chegar ao tímpano, onde 

começa a orelha média. Em nossa orelha externa, há 

glândulas sebáceas responsáveis pela secreção de cera. A 

função da cera é proteger nossas orelhas média e interna 

de micro-organismos e poeira que podem causar infecções, 

prejudicando nossa audição.

A orelha média tem início no tímpano, e, quando 

o som chega a essa estrutura, ela imediatamente transfere 

esse estímulo aos ossículos que fazem parte dela: 

o martelo, a bigorna e o estribo. Também na orelha média 

há um canal flexível chamado de tuba auditiva, que permite 

a comunicação com a garganta. É nesse canal que ocorre a 

regulação da pressão em nosso ouvido. 

A orelha interna se encontra no osso temporal, em nosso 

crânio. A cóclea e o nervo coclear também fazem parte da 

orelha interna.

Cóclea, um órgão cheio de líquido que lembra a concha de um caracol. No interior da cóclea, além do líquido, há 

uma membrana repleta de células sensoriais ciliadas que se agrupam no órgão de Corti. Ao estimular os cílios, gera-

se um impulso nervoso que é transmitido ao nervo auditivo e consequentemente ao centro da audição no córtex 

cerebral.



•Pavilhão Auricular: parte mais externa da orelha, formada por 

cartilagens, por onde as ondas sonoras entram no canal auditivo.

•Canal Auditivo: faz a ligação entre a orelha média e o exterior.

•Martelo: pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado ao tímpano e em outra, à 

bigorna. Recebe a vibração sonora e a transmite à orelha interna.

•Bigorna: pequeno osso localizado na orelha média que em uma extremidade está ligado ao martelo e em outra, ao 

estribo.

•Estribo: pequeno osso localizado na orelha média, que em uma extremidade está ligado à bigorna e em outra à 

janela oval.

•Tímpano: membrana extremamente fina que separa a orelha externa da orelha média. Transmite a vibração das 

ondas sonoras aos pequenos ossos localizados na orelha média (bigorna, estribo e martelo).

•Cóclea: também chamada de “caracol”, está localizada na orelha interna. É um órgão receptor sensível às diferentes 

alturas de som. É responsável por converter a vibração das ondas sonoras em impulsos elétricos.

•Janela Oval: abertura que liga a orelha média à orelha interna.

•Nervo Auditivo: transmite informações ao cérebro que depois de interpretadas permitem a percepção do som.

•Doenças do Labirinto: geralmente chamamos tudo labirintite, mas existe também a doença 

de Ménière e outros tipos de vertigem. Causam tontura, dor de cabeça, desequilíbrio e mal-estar;

•Otite: infecção do ouvido médio com inflamação e acúmulo de líquidos. Causa muitas dores e se 

forem frequentes podem levar à surdez;

•Presbiacusia: perda auditiva relacionada com o envelhecimento;



Implante Coclear

1. O processador sonoro capta e digitaliza o som.

2. A antena está conectada magneticamente à pele e transmite o som digitalizado do processador sonoro ao 

receptor do implante.

3. O receptor do implante é colocado sob a pele diretamente sob a antena. Ele transforma a informação digital em 

um sinal elétrico enviado para a cóclea.

4. O feixe de eletrodos é inserido na cóclea. Cada eletrodo no feixe corresponde a uma frequência de sinal.

5. Quando a informação codificada é transmitida ao eletrodo correspondente, o nervo auditivo é estimulado.

6. O cérebro recebe o som transmitido através do nervo auditivo.



Limites da audição humana

Do ponto de vista físico, a audição humana é limitada aos sons compreendidos por aqueles 

gerados por fenômenos vibratórios que estejam entre a faixa de 20 a 20.000 oscilações por 

segundo (Hertz ou Hz).

20 Hz 20.000 Hz



Limites da audição humana

Limiar da audição

A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora, 

medida em watt/m². A menor intensidade sonora audível ou limiar de audibilidade possui 

intensidade I0 = 10–12 W/m²     

Limiar da dor

Representa a intensidade sonora máxima que o ouvido humano suporta sem ter danos 

auditivos 120 dB.



(UFC-CE) No homem, os canais semicirculares, órgãos responsáveis pela manutenção do equilíbrio, estão

localizados:

a) No ouvido interno;

b) No cerebelo;

c) Na medula;

d) Nas articulações.



(Unisa-SP) A cóclea é um órgão sensitivo responsável por:

a) Audição;

b) Visão;

c) Tato;

d) Gustação;

e) Olfato.



(PUC-RJ) O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio 

ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são 

estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos.

a) Audição e olfação;

b) Visão e audição;

c) Olfação e audição;

d) Gustação e visão;

e) Visão e gustação.



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.



Marque a alternativa que contém a sequência correta das estruturas que vibram com a passagem de uma onda 

sonora.

a) Tímpano – estribo – bigorna – martelo – janela oval;

b) Tímpano – martelo – bigorna – estribo – janela oval.

c) Tímpano – estribo – bigorna – martelo;

d) Janela oval – estribo - bigorna – martelo – tímpano;

e) Martelo – bigorna – estribo – janela oval;



O órgão relacionado com a nossa audição é a orelha, que é composta por três regiões. Analise as alternativas a

seguir e marque aquela que indica corretamente a região onde se encontra o tímpano.

a) orelha externa.

b) orelha interna.

c) orelha intermediária.

d) orelha média.



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.



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.



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.


