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EXERCÍCIOS SISTEMA URINÁRIO 
 
Q.01-A regulação da função renal está ligada basicamente à regulação da 
quantidade de líquidos do corpo. Assinale a alternativa que cita o principal 
agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico e o local onde é 
produzido. 
 
A) O hormônio cortisol, produzido pelas glândulas suprarenais. 
B) A vasopressina, produzida pelas glândulas suprarenais. 
C) O hormônio renina, produzido pela glândula adrenal. 
D) A aldosterona, produzida pelo hipotálamo. 
E) O hormônio antidiurético (ADH), produzido pelo hipotálamo. 
 
Q.02- 

 
A respeito da estrutura representada, assinale a alternativa correta. 
 
A) A pressão alta do sangue na região 1 é fundamental para a filtração. 
B) Na região 2, a amônia é convertida em uréia. 
C) Na região 3 as proteínas filtradas são reabsorvidas. 
D) A atuação do hormônio antidiurético (ADH) na região 4 diminui a 

reabsorção de água. 
E) Quando o filtrado chega à região 5 não há mais alteração na sua 

constituição. 
 
Q.03-Os rins são órgãos avermelhados com um tamanho aproximado à 
uma mão fechada em formato de feijão. Em quantidade de 2 (dois), eles 
estão localizados em ambos os lados da coluna vertebral no espaço 
retroperitonial da cavidade abdominal posterior. Sua função principal é 
filtrar o sangue. Essencialmente, todo o sangue do corpo passa pelos rins a 
cada 5 minutos, sendo a urina, uma substância constituída por produtos 
do metabolismo e substâncias que estão em excesso no organismo. A 
formação da urina é, portanto, uma importante função do sistema urinário, 
uma vez que é fundamental para o equilíbrio da composição química do 
meio interno (homeostase). No esquema abaixo está representado num 
corte frontal do rim, que faz parte do sistema urinário. Com relação às 
partes indicadas no esquema, é correto afirmar que: 

 
 
I. O 1 indica a cápsula fibrosa (mais interna) do rim, além dela, há 
também a cápsula adiposa, intermediária, que é importante pela ação 
protetora contra choques e a fáscia renal, mais externa, 
II. O 2 indica a região do córtex renal, onde são encontradas as 
estruturas vasculares, os corpúsculos renais. O córtex constitui a parte 
funcional do rim. Nele, localizam-se os Néfrons, que são as unidades 
responsáveis pela filtração do sangue, 
III. 3 indica a pirâmide renal. Assim como os néfrons, as pirâmides 
localizam-se na região cortical do rim e nela, encontram-se os ductos 
coletores, 
IV. As estruturas 5 e 6, representam os vasos sanguíneos que penetram 
no rim através do hilo renal, onde a artéria renal entra, e a veia e a pelve 
renal deixam o seio renal. No hilo, a veia renal está anterior à artéria renal, 
que está anterior à pelve renal, 

V. A estrutura 7 é o ureter, que teve início na pelve renal. Conduz a 
urina dos rins para a bexiga, para armazenamento temporário. Os ureteres 
são capazes de realizar contrações rítmicas denominados de movimentos 
peristálticos. 
 
Assinale a alternativa: 
 
A) Se todas as afirmativas são corretas. 
B) Se as afirmativas II, III e IV são corretas. 
C) Se as afirmativas I, II, V são corretas. 
D) Se as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
E) Se as afirmativas I, III, IV são corretas. 
 
Q.04-Os rins desempenham a principal função do sistema urinário. No que 
diz respeito às funções renais, é INCORRETO afirmar que os rins 
 
A) ajustam o volume do sangue através da conservação ou eliminação da 

água na urina. 
B) regulam os níveis sanguíneos de vários ânions como sódio (Na+), 

potássio (K+) e cálcio (Ca2+). 
C) excretam uma quantidade variável de íons hidrogênio para a urina e 

preservam os íons bicarbonato ajudando a regular o pH do sangue. 
D) ajudam a excretar escórias metabólicas, substâncias sem função útil 

no corpo, por meio da formação da urina. 
 
Q.05-Uma ameaça silenciosa, a doença renal crônica (DRC), envolve a 
perda progressiva da função dos rins e afeta 10% da população mundial 
atualmente. Um dos critérios para classificação da doença renal crônica é 
baseada na taxa de filtração glomerular (TFG). Em adultos saudáveis a taxa 
de filtração glomerular (TFG) é de cerca de 120 mL/min. É muito 
importante que os rins mantenham um TFG constante, pois se a TFG for 
muito elevada, as substâncias passam tão rapidamente através dos túbulos 
renais que são incapazes de serem reabsorvidas e saem do corpo como 
parte da urina. Ao contrário, se a TFG for muito baixa, quase todo o filtrado 
glomerular é reabsorvido e os resíduos não são devidamente excretados. 

Disponível em: http://www.universozn.com.br/ 
2017/03/09/silenciosa-a-doenca-renal-cronicaafeta- 

10-da-populacao-mundial/ Acesso em 25 abr, 2017 (com adaptações). 

 
O acompanhamento da taxa de filtração glomerular (TFG) em pacientes 
com doença renal crônica é necessário, pois a TFG reflete 
 
A) a capacidade máxima de enchimento da bexiga urinária em uma hora. 
B) a quantidade de filtrado reabsorvido nos ductos coletores por minuto. 
C) o volume de sangue que deixa de passar em cada rim por hora. 
D) a quantidade de filtrado formado em ambos os rins por minuto. 
E) a quantidade de urina formada em cada rim por minuto. 
 
Q.06-Durante uma trilha, realizada na Chapada dos Guimarães, um grupo 
de turistas perdeu-se de seu guia. Durante toda a manhã e parte da tarde, 
o grupo que estava perdido permaneceu sem água e debaixo de sol, o que 
fez com que eles sentissem cada vez mais sede. Em consequência desse 
fato, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos 
seus processos funcionais. Baseado no exposto, analise as proposições 
abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa correta:  
 
(   ) produziu urina mais concentrada e células do encéfalo estimula a 
hipófise a liberar ADH.  
(   ) produziu uma urina diluída e escassa estimulando a hipófise a liberar 
menos ADH.  
(   ) com a ingestão de menos água, há uma expansão maior nos átrios 
cardíacos liberando hormônio PNA ( peptídeo natriurético atrial).  
(   ) a vasopressina sintetizada no hipotálamo, controla a reabsorção de 
água nos filtrados glomerulares. Com a ingestão de pouca água, o resultado 
é uma maior reabsorção de água pelos túbulos renais.  
 
Está correta a letra:  
 
A) V,F,V,F  
B) V,F,F,V  
C) F,F,V,F  
D) F,F,V,V  
E) V,F,F,F 
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Q.07-Analise as estruturas numeradas na imagem abaixo. 
 

 
 
Estão associados com o armazenamento, a formação e a eliminação da 
urina ao meio externo, respectivamente: 
 
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 4, 5. 
C) 4, 2, 5. 
D) 2, 3, 4. 
E) 4, 1, 5. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


