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01. 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.     
 

02. 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.     

 

03. Borboleta, lula e avestruz têm como principal excreta nitrogenado, respectivamente,  
a) ácido úrico, amônia e ácido úrico.    
b) ácido úrico, ureia e amônia.    
c) amônia, ácido úrico e amônia.    
d) amônia, ureia e ácido úrico.    
e) ureia, amônia e ácido úrico.    

 

04. Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois 
tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da 
insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insipidus é caracterizado por 
um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), 
secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais.  
Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por 
diabetes insipidus?  
a) Alta taxa de glicose no sangue.    
b) Aumento da pressão arterial.    
c) Ganho de massa corporal.    
d) Anemia crônica.    
e) Desidratação.     

 

05. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse 
grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. 
Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos 
funcionais. 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes  
a) aumentou a filtração glomerular.    
b) produziu maior volume de urina.    
c) produziu urina com menos ureia.    
d) produziu urina com maior concentração de sais.    
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.    
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Gabarito: 
 
01. 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".   
 

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

 
03. A 

A borboleta é um inseto e excreta o ácido úrico. A lula é um molusco aquático e elimina a amônia como 
produto nitrogenado. O avestruz é uma ave e, tal qual, os insetos, elimina o ácido úrico.   

 
04. E 

A deficiência do hormônio antidiurético (ADH) causa o aumento do volume de água eliminado na diurese. 
Consequentemente, um sintoma clássico de pacientes acometidos por diabetes insipidus é a desidratação.   

 
05. D 

Em situação de risco de desidratação, a ação do hormônio antidiurético (ADH), amplifica a reabsorção de 
água nos túbulos renais. Consequentemente, os estudantes eliminam urina com menor volume de água e 
maior concentração de sais minerais.   

  
 
 


