Corpo humano
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DING DONG!
Já ouviu falar que temos uma
campainha dentro da garganta?
É a úvula! Enquanto você fala, ela
balança e espalha saliva ali dentro
da boca, hidratando a região – esse
ato evita que a gente tussa!
Além disso, a campainha serve
para receber bem a comida.
Funciona assim: na hora que você
se alimenta, ela encaminha a
comida para o local certo,
impedindo que uma parte vá, por
exemplo, para o nariz.

Olhe para os seus joelhos: eles têm
por que
formato meio esquisito, não é? E das?
on
suas orelhas têm vários tipos de
Hora de descobrir!
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COMO UMA ONDA
As orelhas têm um formato cheio
de curvas, como se fossem ondas.
Esse desenho é bem importante:
amplifica o som, permitindo que a
gente escute melhor. E já reparou
que as orelhas têm pelos? Eles são
herança de nossos ancestrais e
serviam para que eles
mantivessem o corpo aquecido.
Com o desenvolvimento da espécie
humana, boa parte dos pelos
espalhados pelo corpo perderam
essa função e passaram a ser
produzidos em menor quantidade.
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UM ESTRANHO NA BOCA
Abaixo da língua existe um
freio. Ele é mole porque não
tem cartilagem, osso ou
músculo – é uma membrana.
O freio serve para conectar a
língua à parte de trás da
gengiva, impedindo que ela
fique muito solta. Porém, se
o freio é muito curto, pode
causar problemas de fala e
até atrapalhar os bebês na
hora de mamar, por exemplo.
VIDA COM SAPATO
são
Já reparou em como os dedos dos pés
a função de
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REDONDINHOS
No meio de cada uma das pernas
há uma articulação central: os
joelhos. Graças a eles você
consegue correr, andar, saltar alto e
com distância – se cair, os joelhos
.
ainda ajudam a absorver o impacto
O formato meio esquisito, saltado
para fora, surge por causa do osso
chamado patela. A patela funciona
como uma alavanca, dando força
ao movimento quando flexionamos
ou estendemos o corpo.
Somente nós e os primatas
(macacos, gorilas e chimpanzés,
por exemplo) fazemos o
movimento de pinça com as
mãos. Tanto que alguns primatas
são capazes de produzir
instrumentos a partir de
gravetos para caçar alimentos.
PINÇA HUMANA
pegar
Os dedos das mãos têm a função de
são
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e frio) e às
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o mais
dores, por exemplo. O polegar é o ded
funções das
importante (reponde por 40% das
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mãos): junto ao dedo indicador, nos
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uimos
seg
um tipo de pinça - é por isso que con
segurar uma caneta para escrever.
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