
 

 

Tarefa 20 professor Lúcio 
 
01. (Ufsc2018) Na maioria das plantas, a folha é o principal órgão fotossintético. As estruturas histológicas de 

uma folha vegetal são mostradas esquematicamente na figura abaixo. 
 

 
 

Sobre as estruturas foliares, é correto afirmar que:  
01. as plantas xerófitas podem apresentar a epiderme com várias camadas de células.  
02. a cutícula facilita a troca gasosa entre a epiderme e o ar atmosférico.  
04. a epiderme superior, por receber diretamente a luz do sol, possui maior quantidade de cloroplasto em 

relação aos outros tecidos.  
08. em todas as estruturas histológicas de uma folha ocorre fotossíntese.  
16. os estômatos selecionam o 2CO ,  que é utilizado na fotossíntese, e o 2N ,  que é utilizado na formação 

das proteínas e dos ácidos nucleicos.  
32. a folha é um órgão formado por vários tecidos vegetais.  
64. as folhas como a representada no esquema são encontradas nas Briófitas, nas Pteridófitas, nas 

Gimnospermas e nas Angiospermas.  
 
02. (Uece2018)  As folhas apresentam formas variadas resultantes das adaptações necessárias para que as 

plantas habitem ambientes diversos. Considerando a anatomia foliar das angiospermas, assinale a 
afirmação verdadeira.  
a) A epiderme é multiestratificada, ou seja, apresenta várias camadas de células para facilitar as trocas 

gasosas. 
b) O mesófilo é preenchido pelo clorênquima, contém tecidos condutores, mas não possui tecidos de 

sustentação. 
c) As folhas das plantas xerófitas apresentam mais estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas 

gasosas, para reduzir a perda de água. 
d) Os feixes condutores da folha, prolongamentos dos feixes da raiz, apresentam o xilema voltado para a 

face inferior da folha e o floema para a face superior. 
 
03. (Fuvest 2018)  Muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres secos e com alta intensidade luminosa 

apresentam folhas  
a) pequenas com estômatos concentrados na parte inferior, muitos tricomas claros, cutícula impermeável 

e parênquima aquífero. 
b) grandes com estômatos concentrados na parte inferior, poucos tricomas claros, cutícula impermeável e 

parênquima aerífero. 
c) pequenas com estômatos concentrados na parte superior, ausência de tricomas, cera sobre a epiderme 

foliar e parênquima aquífero. 
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d) grandes com estômatos igualmente distribuídos em ambas as partes, ausência de tricomas, ausência 
de cera sobre a epiderme foliar e parênquima aerífero. 

e) pequenas com estômatos concentrados na parte superior, muitos tricomas claros, cera sobre a 
epiderme foliar e parênquima aerífero. 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 

Com base na ilustração abaixo, que apresenta uma enorme variedade de estruturasque viabilizam a 
realização da fotossíntese, responda à(s) questão(ões). 
 

 
 
04. (Uefs2016)  Observando-se a folha em destaque, é correto afirmar:  

a) É típica de um vegetal do grupo das eudicotiledôneas. 
b) Nesse órgão, não há a necessidade de vasos de condução. 
c) É desprovida de tecido de revestimento e de diferenciações. 
d) Tem a capacidade de absorver todos os comprimentos de onda com a mesma intensidade. 
e) Os estômatos viabilizam as trocas gasosas, proporcionando a liberação de gás carbônico e a absorção 

de oxigênio para a fotossíntese. 
 
05. (Ufsm2013) Vindas da água, as plantas também enfrentaram muitas dificuldades na colonização do 

ambiente terrestre. Para reduzir a transpiração de folhas e caules, a qual poderia ser fatal, elas 
desenvolveram  
a) tecidos condutores.  
b) estômatos.  
c) parede celular.  
d) tecidos mecânicos.  
e) cutícula.  

 
06. (Ufla2010) Qual das estruturas a seguir pode secretar óleos essências , taninos, compostos fenólicos ou 

outras substâncias utilizadas para a defesa da planta? 
a) Acúleos 
b) Papilas 
c) Espinhos 
d) Tricomas 

 
07. (Enem 2019)  O “The Kidney Project” é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um 

rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes 
que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto 
significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise 
para sobrevivência. 

Disponível em: https://pharm.ucsf.edu. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 
 

O dispositivo criado promoverá diretamente a  
a) remoção de ureia. 
b) excreção de lipídios. 
c) síntese de vasopressina. 
d) transformação de amônia. 
e) fabricação de aldosterona. 
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08. (Unicamp 2019)  Recentemente, inúmeros casos de doping esportivo foram noticiados, como, por exemplo, 
aqueles envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Um dos métodos 
mais utilizados no exame antidoping é a coleta e análise da urina de atletas, para verificação da presença 
de medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua 
principal ação é reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron (alça de Henle) em direção 
aos vasos sanguíneos adjacentes.  
 

Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres 
humanos, é correto afirmar que a furosemida   
a) diminui a produção de urina, impedindo que medicamentos proibidos sejam eliminados nas amostras a 

serem analisadas nos testes antidoping.  
b) diminui a produção de amônia, mas aumenta a eliminação de medicamentos pelo rim, resultando em 

diluição das amostras analisadas nos testes antidoping.  
c) aumenta a produção de urina, resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas 

amostras, o que dificulta sua detecção nos testes antidoping.  
d) aumenta a produção de ureia, o que resulta na diluição das amostras a serem analisadas nos testes 

antidoping e na diminuição da concentração dos medicamentos.  
 
09. (G1 - cftmg2019)  Diariamente, absorvemos diferentes contaminantes presentes não só no ar, na água e 

em alimentos, mas também em diferentes produtos – de garrafas plásticas, detergentes, papéis emitidos 
pela máquina de cartão de crédito a esmaltes, sabonetes e plástico filme. Conhecidas como 
“desreguladores endócrinos”, algumas dessas substâncias podem interferir em funções como metabolismo, 
crescimento, desenvolvimento, reprodução, sono e estado de ânimo. A fim de verificar o nível de exposição 
de crianças brasileiras a essas substâncias, um grupo de pesquisadores analisou a concentração de 65 
desreguladores endócrinos em amostras biológicas de 300 crianças das cinco regiões do país, com idades 
entre 6 e 14 anos. 

 
Alves, Alessandra G. Os desreguladores hormonais presentes em plásticos e cosméticos e que foram encontrados em crianças brasileiras. 

Disponível em:<https://www.bbc.com/portuguese/geral-45555524> Acesso em: 22 set 2018. 
 

Considerando a presença dessas substâncias no sangue, a amostra biológica indicada para as análises é  
a) o suor. 
b) a urina. 
c) a saliva. 
d) o escarro. 

 
10. (Mackenzie 2019) Dentro de cada rim humano, há cerca de um milhão de néfrons, consideradas as 

principais estruturas filtradoras de sangue do corpo humano. O esquema abaixo mostra de forma sucinta 
as principais partes de um único néfron. 

 

 
 

Fonte da ilustração: http://www.planetabio.com.br/excrecao.html (acesso em 04 de abr. 2019) 
 

É correto afirmar que em  
a) 1 ocorre o processo de filtração glomerular, em que moléculas de grande peso molecular se deslocam, 

por difusão, dos capilares sanguíneos para o interior da cápsula renal (ou néfrica). 
b) 2 se desloca o filtrado glomerular, cuja concentração é superior à concentração da urina, que se forma 

no final do processo. 
c) 3 se desloca o filtrado glomerular que, à medida que se desloca pelo restante dos túbulos renais, vai 

adquirindo menores quantidades de ureia e ácido úrico. 
d) 4, 5 e no tubo coletor, ocorre ação do hormônio antidiurético (ADH), responsável pelo aumento do 

processo de reabsorção passiva de água. 
e) 5 ocorre reabsorção passiva de glicose, aminoácidos e sais minerais contidos no interior do filtrado 

glomerular. 
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11. (Fac. Albert Einstein - Medicin2019)  A figura ilustra células, com diferentes morfologias, localizadas em 
certas regiões de um néfron e no ducto coletor existente no rim humano. Essas regiões estão indicadas de 
1 a 4 na figura. 

 

 
 

a) Indique a região que realiza a maior parte da reabsorção dos solutos e da água contidos no filtrado 
glomerular. Justifiquea sua indicação, baseando-se na morfologia das células. 

b) O hormônio antidiurético (ADH) e o paratormônio atuam nos rins. Qual o principal efeito fisiológico de 
cada um desseshormônios nos rins? 

 
12. (Fmp2019)  A camada muscular da bexiga é denominada músculo detrusor. Suas fibras musculares 

estendem-se em todas as direções e, quando contraídas, podem aumentar a pressão nesse órgão, sendo, 
por conseguinte, uma etapa importante para o esvaziamento da bexiga. Saindo da bexiga, a uretra 
atravessa uma camada de músculo denominado esfíncter externo da bexiga. Esse músculo está sob o 
controle voluntário do sistema nervoso, e pode ser utilizado conscientemente para impedir a micção, 
mesmo quando controles involuntários procuram esvaziar a bexiga. 

 

 
 

a) Classifique os seguintes tipos musculares encontrados no aparelho excretor humano: 
a.i) músculo detrusor 
a.ii) músculo do esfíncter externo da bexiga 

 
b) Os rins participam do controle hídrico ao eliminar uma urina diluída ou uma urina concentrada. 

Explique qual é o efeito do hormônio ADH, também chamado de vasopressina, sobre a permeabilidade 
à água nos epitélios do ducto coletor e do túbulo distal do néfron e sobre o volume de urina excretado. 

 
c) A ureia é o principal produto nitrogenado excretado pelo ser humano. 

Cite a principal excreta nitrogenada eliminada pelos animais ovíparos terrestres e compare a sua 
toxidade em relação à ureia.  

 


