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SISTEMA URINÁRIO 8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 
 

Lista 06 – Atividades 
 

01. Associe as estruturas às suas respectivas descrições: 
I. (   ) Parte mais externa do rim. 
II. (   ) Parte central do rim. Contém os ductos coletores de urina. 
III. (   ) Unidade funcional do rim, responsável pela filtração do sangue e pela produção de urina. 
IV. (   ) Coleta a urina formada e a conduz até os ureteres. 
 

a) Nefrón. 
b) Córtex renal. 
c) Pelve renal. 
d) Medula renal. 

 
02. Após a filtração do sangue nos néfrons, é comum encontrar nutrientes no filtrado, porém eles não 

são encontrados na urina. Como é possível justificar esse fato? 
 
03. O diabetes insipidus consiste em um distúrbio de controle da água no organismo, no qual os rins não 

conseguem reter adequadamente a água que é filtrada. Como consequência, o paciente passa a 
apresentar um aumento no volume de urina (poliúria), que ultrapassa facilmente os 3 litros por dia, 
podendo chegar a mais de 10 litros de urina. Considerando as características do diabetes insipidus, 
qual das etapas da formação da urina que essa doença afeta? Explique como essa etapa ocorre. 

 
04. Uma dona de casa consultou um especialista, pois estava com muitas dores nas costas e no baixo 

ventre e, após vários exames, a causa de seu mal-estar foi diagnosticada como pedras nos rins. 
Com base nos conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia deste órgão, julgue as afirmações a 
seguir em verdadeiras ou falsas. 
01. os rins são dois órgãos localizados dorsalmente na região abdominal e que têm a forma de um 

grão de feijão. 
02. o sangue é filtrado nos rins, onde são retiradas as impurezas, assim produzindo a urina, que é 

composta, principalmente, de água e sais minerais e é armazenada na bexiga. 
03. uma dieta composta de alimentos com alto teor de cálcio, proteínas, sódio e com uma ingestão 

de pequeno volume de água pode aumentar as chances do aparecimento de pedras nos rins. 
04. as pessoas com lesões renais graves podem ser submetidas a hemodiálise, que é um método de 

filtração sanguínea, realizada por uma máquina especial. 
 
05 – O esquema abaixo representa um néfron com suas estruturas enumeradas de I a VI. 

 
 

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. A estrutura I corresponde à cápsula de Bowman. 
02. A estrutura II corresponde ao túbulo contornado distal. 
04. A estrutura III corresponde ao túbulo contornado proximal. 
08. A estrutura IV corresponde à alça de Henle. 
16. A estrutura V corresponde ao ducto coletor. 
32. A estrutura VI corresponde ao glomérulo. 
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06. A figura mostra os componentes do néfron e os possíveis trajetos das substâncias que percorrem 
esta estrutura. Como é denominado o processo fisiológico indicado pela seta de número 1? 

 

 
 
07. A figura ilustra os rins humanos e seus principais vasos sanguíneos. As artérias renais levam sangue 

aos rins e as veias renais conduzem o sangue dos rins ao coração. Caso haja aumento da pressão 
sanguínea na artéria renal durante um período de 4 horas, o que ocorrerá com o volume de urina 
produzido pelo organismo? Justifique sua resposta com base na atividade que ocorre no interior do 
néfron. 
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08. Logo após a realização de provas esportivas, parte da rotina dos atletas inclui a ingestão de água e 
de bebidas isotônicas; também é feita a coleta de urina para exames antidoping, em que são 
detectados medicamentos e drogas, eventualmente ingeridos, que o corpo descarta. As bebidas 
isotônicas contêm água, glicose e sais minerais, apresentando concentração iônica semelhante à 
encontrada no sangue humano. No esquema ao lado, os números de 1 a 4 indicam processos, que 
ocorrem em um néfron do rim humano. 

 

 
 

a) Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) qual(is) passa a água? 
b) Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) qual(is) passam as substâncias dissolvidas, 

detectáveis no exame antidoping? 
 
09. Leia a notícia a seguir. 
 

RIM ARTIFICIAL IMPLANTÁVEL PROMETE ACABAR COM DIÁLISE 
 

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, apresentaram o modelo de um 
aparelho que poderá se tornar o primeiro rim artificial implantável. Este aparelho replica as funções 
de um rim humano em duas etapas. Na primeira, milhares de filtros microscópicos mimetizam o 
glomérulo e, na segunda, um conjunto de células tubulares mimetizam os túbulos renais. 

 
Considerando a hipótese de o modelo descrito ser bem-sucedido e aceito sem rejeição pelo 
organismo humano, no caso de implante, descreva a função a ser desempenhada pelo rim artificial, 
em cada uma das etapas descritas. 

 
10. Em um ser humano, os glomérulos chegam a produzir 180 L de filtrado por dia, mas o volume de 

urina excretado é de apenas 1,5 L. Além disso, no ser humano, a concentração de substâncias no 
filtrado pode ser bastante diferente da concentração na urina. Explique por que é grande a diferença 
entre o volume filtrado e o volume excretado, citando as estruturas do néfron responsáveis por essa 
diferença. 


