
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 19 
Gabarito: 

 
01. a 

Muitos vegetais adaptados a ambientes terrestres áridos e a alta luminosidade apresentam estômatos 
pequenos, com fechamento rápido, concentrados na parte inferior das folhas, tricomas (pelos) claros que 
refletem a luz solar, cutícula impermeável para evitar a desidratação e parênquima aquífero para o 
armazenamento de água.   

 
02.  

01 + 32 = 33. 
 

[02] Incorreta. A cutícula dificulta as trocas gasosas entre a epiderme e o ar atmosférico. 
[04] Incorreta. As células epidérmicas, com exceção das estomáticas não possuem cloroplastos. 
[08] Incorreta. A fotossíntese ocorre nos parênquimas paliçádico e lacunoso e também nas células-guarda 

de estômatos. 
[16] Incorreta. As trocas gasosas ocorrem por difusão simples através dos ostíolos dos estômatos. Os íons 

nitrogenados 4(NH   e 3NO )  absorvidos pelas raízes fornecem o nitrogênio que as plantas utilizam na 
síntese das proteínas e ácidos nucleicos. 

[64] Incorreta. As folhas com nervuras reticuladas são observadas em angiospermas.   
 
03. d 

O mesófilo foliar é o tecido que está localizado entre as duas faces da epiderme, com grande presença de 
cloroplastos; monocotiledôneas apresentam mesófilo foliar simétrico, quando as duas extremidades da 
folha são simétricas; as dicotiledôneas apresentam mesófilo assimétrico; as pteridófitas e as gimnospermas 
apresentam mesófilo indiferenciado; e a briófitas não possuem folhas verdadeiras.   

 
04. c 

O número 3, apesar de indicar um estômato, estrutura presente na epiderme e que permite as trocas 
gasosas, a abertura é regulada pela quantidade água nas células estomáticas; quando estão túrgidas, os 
ostíolos se abrem e quando estão murchas, os ostíolos se fecham.   

 
05. e 

A cutícula, constituída por substâncias gaxas, impermeabiliza a superfície de partes aéreas das plantas, 
evitando a perda excessiva de água para o meio ambiente.   

 
06.  

a)  A amônia é a excreta mais tóxica, diluída em grande quantidade de água e eliminada pelos 
invertebrados aquáticos e peixes ósseos de água doce; a ureia é uma excreta menos tóxica que a 
amônia, diluída em menor quantidade de água e eliminada por anelídeos, peixes cartilaginosos, 
anfíbios, mamíferos e algumas tartarugas; e o ácido úrico é a excreta menos tóxica, eliminada por 
répteis, aves e insetos. 

b)  A excreta mais abundante dos peixes ósseos de água doce é a amônia e a excreta mais abundante do 
ser humano é a ureia. 

c)  Quando uma pessoa bebe água excessivamente, a concentração de solutos cai no sangue 
(osmolaridade sanguínea (i)), levando à diminuição da secreção do hormônio ADH (hormônio 
antidiurético (ii)), fazendo com que o volume de reabsorção de água (iii) também diminua e aumente o 
volume de urina (iv). 

 
Item , ,    

(i) osmolaridade sanguínea   

(ii) secreção do hormônio antidiurético (ADH)   

(iii) volume reabsorvido de água   

(iv) volume de urina   
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07. d 
Os rins funcionam como um filtro que elimina as impurezas do sangue arterial e o deixa em condições de 
circular pelo organismo.   

 
08. a 

O rim biônico deverá realizar de forma eficiente a remoção da ureia do sangue dos pacientes dependentes 
atualmente de hemodiálise.   

 
09. c 

A furosemida, por reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron, causa aumento da 
produção de urina e, consequentemente, aumenta a diluição de medicamentos nas amostras e dificulta a 
sua detecção nos testes "antidoping".   

 
10. d 

No túbulo contorcido distal (4) e no ducto coletor ocorre a ação do hormônio antidiurético (ADH), 
responsável pela reabsorção de água, reduzindo o volume e água na urina.   
   

 
 


