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Lista 06 – Gabarito 

 
01. I. b; II. d; III. a; IV. c. 
 
02. Após a filtração, há reabsorção de nutrientes do filtrado, o que impede a presença deles na urina. 
 
03. Ao informar que o diabetes insipidus prejudica a retenção da água que é filtrada pelos rins, o texto 

permite compreender que essa doença afeta a etapa da reabsorção da formação da urina. Essa 
etapa consiste em reabsorver a água e os nutrientes filtrados durante a filtração, devolvendo-os à 
corrente sanguínea. 

 
04. 01. Verdadeiro. 

02. Verdadeiro. 
03. Verdadeiro. 
04. Verdadeiro. 

 
05. 01. Verdadeiro 

02. Falso. 
04. Falso. 
08. Falso. 
16. Falso. 
32. Verdadeiro. 

 
06. O processo fisiológico representado pela seta 1 é a filtração glomerular.  
 
07. A unidade básica de filtragem do sangue é chamada Néfron, que é formada pelos glomérulos, pela 

cápsula glomerular e pelo túbulo renal. Forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma (água e 
partículas pequenas nela dissolvidas, como sais minerais, ureia, ácido úrico, glicose) sai dos 
capilares que formam os glomérulos e cai na cápsula glomerular. Em seguida passa para o túbulo 
renal. Caso haja aumento de pressão, o volume de urina irá aumentar. 

 
08. a) Nos néfrons a água passa pelos processos de filtração glomerular (1) e de reabsorção passiva, 

isto é, sem gasto de energia (3). 
b) Drogas, toxinas e medicamentos presentes no sangue são eliminadas principalmente pelo 

processo de secreção tubular (4). 
 
09. Na primeira etapa: ocorrerá a filtração do sangue nos filtros microscópicos (glomérulo) e na segunda 

etapa: ocorrerá a reabsorção de glicose, aminoácidos, vitaminas e parte da água nas células 
tubulares (túbulos renais). 

 
10. O pequeno volume excretado decorre da grande reabsorção de água que ocorre ao longo do túbulo 

proximal, da alça de Henle, do túbulo distal e do duto coletor. 


