
 

 

Tarefa 20 professor Lúcio 
 
Gabarito:  
 
01. 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.  

 
02. C 

As folhas das plantas xerófitas apresentam mais estômatos pequenos com abertura e fechamento rápido, 
para reduzir a perda de água.  

 
03. 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.  

 
04. A 

A folha observada no esquema é típica de um vegetal do grupo das eudicotiledôneas, porque apresenta 
inervação reticulinérvea.  

 
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. D 

Os tricomas são estruturas filamentosas que formam pelos que secretam diversas substâncias que 
procuram afugentar animais herbívoros e alguns parasitas, como bactérias e fungos.  

 
07. A 

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

 
08. 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".  

 
09. B 

A amostra biológica indicada para as análises é a urina, pois o sangue é filtrado pelos rins, originando a 
urina, um fluido aquoso que contém produtos de excreção do corpo, como ureia, amônia, ácido úrico e 
sais, além da substância urobilina (cor amarelada), proveniente principalmente da degradação da 
hemoglobina de hemácias. 

 
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.  
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11.  
a) A maior parte da reabsorção dos solutos contido no filtrado glomerular ocorre no túbulo contorcido 

proximal (região 1), por difusão e transporte ativo executado pelas células dos túbulos com grande 
quantidade de microvilosidades que devolvem as substâncias do filtrado para o sangue; e a reabsorção 
de água ocorre na alça néfrica, através da osmose para o sangue (região 2). 

b) O hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina) é liberado quando a concentração de água no sangue 
cai, atuando na diminuição do volume de urina excretado, através do aumento da reabsorção de água 
pelos rins; o paratormônio atua na liberação de cálcio pelos ossos, aumentando a absorção de cálcio 
pelo intestino, e na reabsorção pelos rins. 

 
12.  

a) Teremos: 
a.i) O Tecido muscular liso 
a.ii) Tecido muscular estriado esquelético 

 
b) O hormônio ADH aumenta a permeabilidade à água nos túbulos renais, e, consequentemente, mais 

água é reabsorvida para o organismo, sendo menos água eliminada do corpo, tornando a urina mais 
concentrada. Sob efeito do ADH, o volume de urina excretado é diminuído. 

 
c) A principal excreta nitrogenada eliminada pelos ovíparos terrestres é o ácido úrico, que é um composto 

nitrogenado com toxidade menor, se comparada à ureia. 
 
 
 


