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1) Dentre os órgãos dos sentidos, os olhos são os órgãos responsáveis pela visão. É 

incorreto afirmar que: 

a) Temos dois globos oculares.  

b) Cada globo ocular apresenta uma parede formada por três membranas: esclerótica, 

coróide e retina.  

c) A esclerótica é a membrana mais externa, de cor branca e opaca.  

d) Na parte da frente da  esclerótica, apresenta uma saliência e é transparente, recebendo o 

nome de retina.  

 

2) Considerando a visão (órgãos dos sentidos), sobre a coróide assinale a alternativa errada: 

a) A coróide, localizada sob a esclerótica, é muito rica em vasos sanguíneos.  

b) O sangue não circula na coróide.  

c) Por isso, a coróide também é chamada de camada nutridora.  

d) Na parte da frente, a coróide apresenta uma região circular , chamada íris  , cuja cor 

varia de pessoa para pessoa, podendo ser azul, verde, castanha.  

 

3) A visão é um dos órgãos dos sentidos. Sobre a estrutura da visão está INCORRETO 

a) No centro da íris há um orifício, a pupila, comumente chamada de menina do olho.  

b) A retina, camada mais interna e sensível do globo ocular, é  formada por um 

prolongamento do nervo óptico.  

c) O nervo óptico tem origem no cérebro e penetra no olho, atravessando a esclerótica e a 

coróide.  

d) A pupila é a camada mais interna e sensível do globo ocular 

 

4) Sobre os órgãos dos sentidos e a visão analise os seguintes itens: 

I. humor aquoso – substância líquida e transparente, que preenche o espaço entre a córnea e 

o cristalino; este espaço é chamado de câmara anterior do olho; 

II. cristalino – espécie de lente situada atrás da íris; é sólido e transparente; 

III. humor vítreo – substância gelatinosa e transparente, que preenche a cavidade maior do 

globo ocular, atrás do cristalino. 

Está(ão) Correto(s) 

a) Somente I e II 

b) Somente II e III 

c) I, II e III 

d) nenhum dos itens 
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