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01. 
I. Falso. A manutenção da glicemia normal é regulada, principalmente, pela ação dos hormônios pancreáticos insulina e glucagon.
II. Falso. A reabsorção tubular de glicose não impede que a concentração desse monossacarídeo diminua no filtrado glomerular, visto 

que essa concentração no nefro depende da glicemia.

Resposta: C

02. O órgão responsável pela síntese de colesterol e pela conversão de amônia em ureia é o fígado. Essa produção de ureia ocorre através 
do ciclo da ornitina nos hepatócitos.

Resposta: A

03. As amostras I e II são, respectivamente, de sangue arterial e venoso. Na circulação pulmonar as artérias pulmonares conduzem o 
sangue venoso do ventrículo direito aos pulmões e as veias pulmonares transportam o sangue arterial dos pulmões ao átrio esquerdo 
o coração.

Resposta: D

04. 
A) Em mamíferos, a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa do que a parede do ventrículo direito. Esse fato explica porque a 

pressão na circulação sistêmica é maior do que a pressão na circulação pulmonar.
B) Em anfíbios, o coração apresenta apenas um ventrículo. A sístole ventricular impõe a mesma pressão nas circulações pulmonar e 

sistêmica.

05. A droga A é filtrada do sangue para o interior da cápsula renal. A droga B é transportada ativamente, com gasto energético, dos 
capilares peritubulares para o interior do túbulo contorcido distal.

Resposta: D

06. A diminuição da secreção do hormônio antidiurético (ADH) pela hipófise posterior diminui a reabsorção de água nos túbulos renais 
e, consequentemente, haverá eliminação de grande volume urinário.

Resposta: A

07. A reabsorção de glicose nos túbulos renais ocorre por transporte ativo, uma vez que a concentração sanguínea desse monossacarídeo 
excede a concentração no filtrado glomerular. Dessa forma, a glicose é transportada de um meio hipotônico (filtrado) para um meio 
hipertônico (sangue) com consequente consumo energético.

Resposta: B

08. 
A) 

Substância

Concentração no sangue que 
chega ao néfron relativa à 
concentração na urina

Concentração no sangue que chega 
ao néfron relativa à concentração no 
sangue que deixa o néfron

Maior Menor Equivalente Maior Menor Equivalente

Aminoácidos x x

Glicose x x

Ureia x x

B) A água filtrada na cápsula do néfron é reabsorvida passivamente por osmose ao longo dos túbulos renais.

09. 
A) Porque o sistema linfático não é responsável pela eliminação de gordura do corpo; 
B) Absorver o excesso de líquido acumulado; 
C) Deficiência na capacidade de remoção de microrganismos patogênicos e resíduos celulares da linfa.

10. 
I. Falso. O gráfico refere-se ao processo de vacinação com a inoculação de antígenos que induzem o organismo a produzir anticorpos 

e células de memória.
II. Falso. As células de memória se diferenciam a partir dos linfócitos B. Esses linfócitos B de memória são também responsáveis pela 

maior produção de anticorpos na resposta secundária.

Resposta: B
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