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“VAMOS CONHECER O MICROSCÓPIO” 
O microscópio é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas como 

as células. 

Acredita-se que o microscópio tenha sido inventado em 1590 por Hans Janssen e o 

seu filho Zacharias, dois Holandeses fabricantes de óculos. Em 1665, Hooke usa o 

microscópio para observar a estrutura da cortiça, ao verificar que era constituída 

por estruturas semelhantes a favos de mel denominou essas estruturas de células. 

Em 1676, Leeuwenhoek observou as primeiras bactérias ao microscópio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituição do Microscópio Ótico Composto (MOC) 
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Antes de começares a manusear o microscópio, que tens à tua frente, lê 

com atenção:  

 

 

 Retira, com muito cuidado, o microscópio da caixa e remove o plástico de proteção; 

 Transporta o microscópio com as duas mãos, uma no braço e a outra na base; 

 Coloca o microscópio sobre a mesa de trabalho, afastado do bordo; 

 Limpa as lentes da ocular e das objetivas com lenços de papel macios, para não as 

riscar;  

 Depois de terminada a observação roda o revólver colocando-o na objetiva de 

menor ampliação; 

 Retira a preparação da platina e limpa-a;  

 Tapa o microscópio com a proteção de plástico e guarda-o novamente dentro da 

caixa, até uma nova utilização. 

 

 

 

Para além de saberes quais os cuidados a ter com o microscópio, deves saber utilizá-lo 

corretamente. 

 Antes de começares a observação propriamente dita deves verificar a iluminação:  

 se o microscópio tiver espelho, move-o enquanto olhas pela ocular até que a luz 

incida na abertura da platina; 

 se o microscópio possuir uma fonte luminosa, liga a ficha à corrente elétrica. A 

intensidade da iluminação é regulada abrindo mais ou menos o diafragma. 

  Coloca a preparação a observar no centro da platina do microscópio e fixa-a com as 

pinças; 

  Foca a preparação: primeiro com o parafuso macrométrico, até obteres uma imagem 

nítida; depois com o parafuso micrométrico, para ajustar a imagem. 

  Quando se pretende uma imagem mais ampliada roda-se o revólver até que a objetiva 

com a ampliação pretendida fique na direção do orifício da platina. 

Cuidados a ter com o microscópio 

Atividade Prática: Observação do MOC 

Regras para uma boa utilização do microscópio 
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1- _______________________; 

2- _______________________; 

3- _______________________; 

4- _______________________; 

5- _______________________; 

6- _______________________; 

7- _______________________; 

8- _______________________; 

9- _______________________; 

10- ______________________; 

11- ______________________; 

12- ______________________ 

 

Avaliação da atividade:  

 

 

Depois de observares os vários componentes e de aprenderes a 

manipular o microscópio. Faz a legenda da figura que se segue. 

Atividade 

O Microscópio foi um dos mais importantes inventos para a medicina 

moderna, graças a ele, podemos ter acesso a muitos medicamentos eficazes 

para o tratamento de muitas doenças. 

 

Curiosidade 


