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Biologia1 

 
01. 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. 

 

02. Todo sangue do corpo humano passa mais de 250 vezes pelos rins durante um dia. Isso significa que esses 
órgãos filtram cerca de 1400 litros de sangue a cada 24 horas. Desse material filtrado (por volta de 180 
litros, que saem dos glomérulos renais e vão para os túbulos) é produzido 1,5 litro de urina por 
dia. Assinale a alternativa que contém as informações corretas sobre o processo de produção de urina.  

a) O sangue é filtrado no glomérulo e levado, pela uretra, até a bexiga, onde ocorre a reabsorção de água 
e a finalização da produção da urina.  

b) A urina é produzida a partir da filtração do sangue nos túbulos néfricos, onde o filtrado formado é 

constituído principalmente por glicose, aminoácidos, sais e água.  
c) A filtração do sangue nos túbulos é o principal fator para a produção da urina, pois garante a formação 

de um filtrado rico em proteínas e água que evita a desidratação do organismo.  
d) Após a filtração do sangue, a maior parte das substâncias úteis do filtrado resultante é reabsorvida, 

sobrando certa quantidade de água, sais minerais e ureia, que farão parte da composição da urina.  
e) As proteínas e a ureia presentes no sangue são filtradas nos glomérulos renais e reabsorvidas no duto 

coletor, que leva a urina resultante para a bexiga, onde ficará armazenada até a eliminação para o 
meio externo.  

 
03. Os néfrons humanos são responsáveis pela eliminação de excretas nitrogenados e pela manutenção do 

equilíbrio osmótico do corpo. Assinale a alternativa correta a respeito desses processos.  
a) As excretas são trazidas para os néfrons através de capilares nos quais circula sangue venoso.  

b) Quando ingerimos uma grande quantidade de água, a alça renal aumenta a taxa de reabsorção.  

c) A principal excreta nitrogenado existente na urina humana é o ácido úrico.  
d) Quanto maior for a pressão nos capilares do glomérulo, menor será a quantidade de urina produzida.  
e) O aumento de sudorese (produção de suor) provoca a diminuição do volume de urina produzido. 

 
04.  

 
Acima podemos ver a bexiga, órgão que pertencem ao aparelho excretor. A bexiga se comunica com a 
uretra que leva a urina ao meio externo. Selecione abaixo qual a função da bexiga. 
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a) Filtrar o sangue. 

b) Reabsorção de aminoácidos. 
c) Liberação de água. 

d) Armazenamento da urina. 
e) Purificação da urina. 

 
05. A formação da urina consiste na filtração do sangue que é realizada por túbulos existentes no interior do 

rim, ilustrado em corte na figura. 

 
No rim de uma pessoa saudável, o tubo indicado pela seta deve conduzir, principalmente, além de água: 
a) hormônios e lipídeos. 
b) excretas nitrogenadas e sais minerais. 
c) ácido úrico e aminoácidos. 
d) vitaminas em excesso e proteínas. 
e) glicose em excesso e amônia. 

 
06. Sabe-se que a hemodiálise é um procedimento utilizado para o tratamento de problemas renais e pressão 

arterial elevada. Analise a alternativa que indica corretamente os fenômenos desencadeantes da pressão 
arterial elevada. 

a) Aumento da concentração de sódio e retenção de água. 
b) Alta eliminação de cloreto de sódio e de amônia. 
c) Poliúria e eliminação de substâncias tóxicas. 

d) Incapacidade de reabsorção renal de glicose e poliúria. 
e) Reabsorção renal de aminoácidos e de glicose. 

 
Biologia 02 

 
01. A Síndrome de Down, afeta não só os humanos, mas pode também estar presente em outros mamíferos. 

Descreva em qual número de cromossomo acontece em humanos? O problema ocorre na divisão mitótica 
ou meiótica? 

 
02. Durante a fecundação a calda do espermatozoide não entra dentro o ovócito. Qual a probabilidade de 

Marcelo ter o genoma mitocondrial do pai? Explique.  
 

03. Na espécie humana, a determinação do sexo é do tipo 

a) XO, sendo a mulher homogamética XO e o homem heterogamético XX. 
b) ZW, sendo a mulher heterogamética ZW e o homem homogamético ZZ. 
c) ZO, sendo a mulher heterogamética ZO e o homem homogamético ZZ. 
d) XY, sendo a mulher homogamética XX e o homem heterogamético XY. 
e) XY, sendo a mulher heterogamética XY e o homem homogamético XX. 

 
04. Em algumas modalidades esportivas, as equipes devem ser formadas apenas por atletas do mesmo   sexo. 

Sobre as características que determinam ou diferenciam o sexo, é correto afirmar: 
a) O sexo masculino depende de um gene determinador do sexo localizado no cromossomo Y. 
b) A progesterona atua no desenvolvimento de órgãos genitais típicos do sexo masculino. 
c) Os núcleos das células feminina e masculina apresentam um mesmo conjunto cromossômico. 
d) A testosterona é o principal hormônio sexual feminino produzido nas trompas. 
e) As células masculinas apresentam cromatina sexual. 

 

05. O que é aneuploidia?  
 
06. O número de cromossomos da espécie humana pode, às vezes, apresentar alterações. Pessoas com 

síndrome de Klinefelter possuem 47 cromossomos, entre os quais, os cromossomos sexuais são 
representados por XXY. Com base nessas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que a presença de dois cromossomos X impede a manifestação do fenótipo masculino?  


