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1- Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? 

a. Rim, ureter, útero e bexiga. 

b. Rim, ureter, bexiga e intestino delgado. 

c. Rim, fígado, bexiga e uretra. 

d. Rim, ureter, bexiga e vagina. 

e. Rim, ureter, bexiga e uretra. 

 

2- O filtrado glomerular ou urina inicial é formado por água, ureia, sais, glicose, 

aminoácidos, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultado do 

processo: 

a. de filtração, onde parte do plasma contido nos capilares do glomérulo sai para a 

cápsula renal. 

b. de filtração, onde algumas substâncias são absorvidas no túbulo renal. 

c. de filtração, processo que ocorre no túbulo renal. 

d. de reabsorção, onde algumas substâncias são absorvidas pelos capilares. 

e. de reabsorção, onde parte da água é absorvida pelos túbulos renais. 

 

3- No filtrado glomerular, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como a 

glicose, saem dos álveos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas 

substâncias são reabsorvidas na região do néfron denominada: 

a. glomérulo renal. 

b. cápsula renal. 

c. túbulo renal. 

d. bexiga. 

e. uretra. 

 

4- (UERJ) “Deixa o xixi do Maradona em paz, droga!” (Folha de S. Paulo, 

30/08/1997). O teste antidoping, que frequentemente aparece nas notícias dos 

jornais, é feito a partir do exame da urina de atletas. Isso se torna possível 

porque através no néfron – unidade funcional dos rins- é executada a tarefa de: 

a. absorber glicose. 

b. eliminar catabólitos. 

c. secretar aminoácidos. 

d. filtrar glóbulos sanguíneos. 

 

 

5- (Fuvest-SP) Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com 

distúrbios renais. A função desses aparelhos é: 

a. oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás 

oxigênio é liberada em sua corrente sanguínea. 

b. Nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver 

nutrientes orgânicos está diminuída. 



c. Retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes. 

d. Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumula no sangue desses 

pacientes. 

e. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue 

desses pacientes. 

 


