
 

 

Tarefa 05 – Professor Lúcio 
 
01. (Fuvest 2020) O catabolismo de proteínas e ácidos nucleicos gera grupos aminos que, quando 

acumulados no organismo, são tóxicos e precisam ser excretados na forma de ácido úrico, amônia ou 
ureia. 

 
Ordene ácido úrico, amônia e ureia do mais para o menos tóxico, considerando os animais em geral. 

 
02. (Uemg2019) O sistema urinário humano ou aparelho urinário é encarregado pela preservação da 

homeostasia corpórea. Esse controle se dá através da identificação da condição do organismo: se, por 
exemplo, há uma queda ou um aumento da pressão sanguínea, o Sistema Nervoso Central (SNC) ativa 
mecanismos renais que trabalharão com a finalidade de normalizá-la. Os órgãos que compõem o sistema 
urinário são os rins e as vias urinárias. As vias urinárias compreendem a uretra, a bexiga e o ureter. 

 
Sobre o sistema urinário humano, é INCORRETO afirmar que:   
a) Os ureteres são dois tubos de aproximadamente 20 cm  de comprimento cada, que conduzem a urina 

dos rins para a bexiga.  
b) A uretra é o canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela termina no pênis ou 

na vulva.  
c) A bexiga urinária recebe e armazena temporariamente a urina com uma quantidade que pode variar de 

400 m  até 500 m .  
d) Os rins funcionam como um filtro que retém as impurezas do sangue venoso e o deixa em condições 

de circular pelo organismo.   
 
03. (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. 

 
04. (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.  
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05. (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. 
 
 


