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01. O hormônio antidiurético (ADH) produzido por neurônios hipotalâmicos é secretado pela neuro-hipófi se e aumenta a reabsorção renal 
da água, contribuindo com a redução da pressão osmótica do sangue.

 Resposta: A

02. 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 fi ltrado glomerular. 

 Resposta: C

03. A região 1 indica o novelo de capilares formadores do glomérulo, local onde ocorre a fi ltração do sangue. Nesse processo, parte do 
plasma sanguíneo passa para a região da cápsula do néfron e para o túbulo contorcido proximal (2), parte dos túbulos renais onde se 
dá a reabsorção ativa de solutos úteis para o organismo (ex: glicose, aminoácidos, sais etc). 
Na porção 3, ocorre a reabsorção de água por osmose. Nas regiões 4 e 5, há reabsorção hídrica por osmose independente da ação 
do hormônio antidiurético (ADH), secretado pela neuro-hipófi se.

 Resposta: C

04. Cada rim humano é formado por inúmeros néfrons. Cada néfron, por sua vez, inicia-se por uma cápsula de Bowman, na qual ocorre 
a fi ltração glomerular do sangue. O plasma que extravasa para o interior dos néfrons tem o nome de fi ltrado e não deve conter 
células sanguíneas nem macromoléculas, como proteínas. O fi ltrado contém moléculas relativamente pequenas, passíveis de fi ltração 
nos glomérulos. O fi ltrado passa da cápsula de Bowman para o interior do túbulo proximal, no qual se reinicia a reabsorção renal. 
Na alça de Henle, em sua porção ascendente, ocorre a absorção de Na+, por transporte ativo, além de um fl uxo de C�– do fi ltrado para 
o sangue. O sangue, assim, readquire uma razoável quantidade de NaC�, fazendo com que, ao atingir o túbulo distal, a concentração 
do fi ltrado se torne hipotônica em relação ao sangue. Assim, no túbulo distal deve ocorrer um fl uxo osmótico de água para o interior 
dos capilares sanguíneos. Os hormônios antidiuréticos (ADH) aumentam a permeabididade do túbulo distal e, dessa forma, determinam 
maior reabsorção de água. O líquido restante no interior do túbulo distal passa para o interior dos túbulos coletores, onde a reabsorção 
de água continua, formando a urina.

 Resposta: A

05. O aumento da permeabilidade do túbulo coletor à água contribui para diminuir a diurese. A redução do volume de água eliminada 
torna a urina presente nos ureteres mais concentrada.

 Resposta: D
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