PARA ESTUDO - EXCRETOR
1) Dos diversos órgãos excretores de invertebrados, o único que produz o fluido inicial por secreção em vez de filtração
é:
( ) metanefrídio
( ) glândula coxal
( ) túbulo de Malpighi
( ) protonefrídio
( )glândula antenal
2) Dos diversos órgãos excretores de invertebrados, o único que pode produzir urina mais concentrada do que os fluidos
corporais é:
( ) metanefrídio
( ) glândula coxal
( ) túbulo de Malpighi
( ) protonefrídio
( )glândula antenal
3) Explique o funcionamento das células de cloreto da brânquia dos peixes na água doce e na água salgada.
4) Escreva todas as funções realizadas pelos rins. Com base nelas, qual o grau de importância que você considera que
os rins têm para a homeostase do meio interno? Justifique sua escolha.
(A) muito importante
(B) relativamente importante
(C) pouco importante
(D) não tem importância
5) Escreva o trajeto que o sangue percorre desde a artéria renal até a veia renal, detalhando os vasos do néfron.
6) Explique a diferença entre o fluxo sanguíneo associado dos néfrons de aves e mamíferos e o fluxo sanguíneo
dissociado de anfíbios e répteis. Qual a consequência funcional dessa diferença?
7) Diferencie estruturalmente um néfron cortical de um néfron justamedular.
8) Onde ocorrem os processos renais de: a) filtração, e b) reabsorção/secreção?
9) Defina os termos de modo a deixar clara a diferença entre eles:
a)
glomérulo renal e corpúsculo renal
b)
camada parietal e camada visceral da cápsula de Bowman
d)
capilares glomerulares e capilares peritubulares
e)
secreção tubular e reabsorção tubular
f)
fluido tubular e urina
g)
capilares peritubulares e vasos retos
10) Um capilar convencional, como os capilares musculares, é formado por uma única camada de células endoteliais e
uma membrana basal. Os capilares glomerulares do néfron são formados por três camadas (endotélio, membrana basal
e podócitos). No entanto, os capilares glomerulares são muito mais permeáveis do que os capilares convencionais. Que
diferenças estruturais justificam essa situação?
11) Nos capilares glomerulares, a pressão resultante causa filtração ao longo de toda a extensão desses vasos, enquanto
nos capilares convencionais dos outros tecidos ocorre filtração na extremidade arterial e reabsorção na extremidade
venosa. Por que essa diferença? Para responder, pense na função do corpúsculo renal.
12) Descreva os mecanismos que podem alterar a filtração glomerular: a) em aves e mamíferos, b) em anfíbios e répteis,
e c) em peixes marinhos.
13) Se a maior parte do filtrado (solutos e água) vai ser reabsorvida, qual a vantagem de uma filtração tão intensa? (180
litros/dia)?
14) Um teleósteo de água doce tem taxa de filtração glomerular de 4 mL/kg/min, enquanto um teleósteo marinho tem
taxa de filtração glomerular de 0,5 mL/kg/min. Explique a importância adaptativa dessa diferença.
15) Para as situações abaixo, indique com um X se houve filtração (F), reabsorção (R) e/ou secreção (S) ao longo do
néfron. Calcule a porcentagem (%) reabsorvida ou secretada em relação à carga filtrada, quando for o caso. Obs: “carga”
é o termo fisiológico para “quantidade”.
soluto
Carga
Carga
F
R
S
%R ou %S
filtrada
excretada
K
12500
12500
W
23000
1000
X
20000
40000
Y
0
3500
Z
22000
0
16) Denomine na sequência as diversas partes do sistema tubular do néfron.
17) Qual(ais) segmento(s) do sistema tubular do néfron faz(em) reabsorção isosmótica (i.e. proporcional de solutos e
água):

( ) túbulo coletor
( ) ducto coletor
( ) túbulo proximal
( ) segmento fino descendente da alça de Henle
( ) segmento grosso ascendente da alça de Henle
( ) túbulo distal
( ) segmento fino ascendente da alça de Henle
18) Em qual(ais) segmento(s) do sistema tubular do néfron o movimento de solutos é passivo:
( ) túbulo coletor
( ) ducto coletor
( ) túbulo proximal
( ) segmento fino descendente da alça de Henle
( ) segmento grosso ascendente da alça de Henle
( ) túbulo distal
( ) segmento fino ascendente da alça de Henle
19) Qual(ais) segmento(s) do sistema tubular do néfron é(são) sempre impermeável(eis) à água:
( ) túbulo coletor
( ) ducto coletor
( ) túbulo proximal
( ) segmento fino descendente da alça de Henle
( ) segmento grosso ascendente da alça de Henle
( ) túbulo distal
( ) segmento fino ascendente da alça de Henle
20) Qual(ais) segmento(s) do sistema tubular do néfron fica(m) permeável(eis) à água na presença de ADH:
( ) túbulo coletor
( ) ducto coletor
( ) túbulo proximal
( ) segmento fino descendente da alça de Henle
( ) segmento grosso ascendente da alça de Henle
( ) túbulo distal
( ) segmento fino ascendente da alça de Henle
21) Coloque as seguintes soluções em ordem crescente de proporção solutos:água (i.e. de osmolaridade) (valores
fornecidos são em mOsm):
50
1130
85
3000
250
900
300
720
22) Considerando a osmolaridade do plasma (P) como sendo 300 mOsm, calcule a ração FT:P ou U:P nas condições de
diurese e antidiurese (FT=fluido tubular, U=urina):
compartimento
Diurese (mOsm)
razão
Antidiurese
razão
(mOsm)
Túbulo proximal
300
300
Alça fina descendente
600
1200
Alça fina ascendente
500
600
Alça grossa ascendente
150
150
Túbulo distal
100
100
Ducto coletor medular
50
1200
Urina
50
1200
23) Para as razões U:P abaixo, identifique a urina como hiperosmótica, hiposmótica ou isosmótica com o plasma:
2:1
0,2:1
5:1
0,5:1
3:1
0,3:1
9:1
1:1
24) Sob influência do ADH, a porção distal do néfron pode reabsorver água do fluido tubular, reduzindo assim o volume
urinário. Essa reabsorção de água ocorre por osmose e é direcionada pela osmolaridade do interstício medular do rim.
Sendo assim, qual seria a osmolaridade máxima da urina se a osmolaridade do interstício medular renal (em mOsm)
fosse:
300
450
600
900
1200
1500
2000
9000
25) Sabendo que é a osmolaridade do interstício renal que direciona a reabsorção de água do fluido tubular, qual seria a
osmolaridade máxima da urina se: a) o interstício renal tivesse a mesma osmolaridade dos outros tecidos, b) o ADH não
promovesse reabsorção de ureia. Explique.
26) Imagine que um animal, em um dia, ingere 1 litro de água e 300 mosm de solutos. Para eliminar esses solutos, qual
o volume de urina que deverá ser excretado se a concentração urinária máxima (em mosm/Litro) for:
50
150
300
500
600
1000
1200
27) Considerando que o animal ingeriu 1 litro de água, determine o que acontece com seu balanço hídrico (perda ou
ganho de água) em cada caso.

28) Para as osmolaridades urinárias a seguir, calcule quantos litros de água pura (sem solutos) os rins estariam retendo
no organismo para manter a osmolaridade corporal normal de 300 mosm/L: a) 600 mosm/L, b) 1200 mosm/L, c) 2100
mosm/L, d) 9000 mosm/L.
29) Para as osmolaridades urinárias a seguir, calcule quantos litros de água pura (sem solutos) os rins estariam
eliminando do organismo para manter a osmolaridade corporal normal (300 mosm/L): a) 50 mosm/L, b) 100 mosm/L,
c) 30 mosm/L, d) 150 mosm/L.
30) Um indivíduo tem de excretar 800 mOsm de soluto. Qual o volume de urina necessário se a concentração urinária
máxima for de a) 1200 mosm/L, b) 400 mosm/L.
31) Explique como os dois processos abaixo podem aumentar a concentração urinária máxima de um animal:
a) alças de Henle mais longas
b) transportadores mais potentes no segmento grosso ascendente da alça de Henle
32) Um mamífero tem de excretar 1000 mOsm de soluto para cada litro de água do mar que ingerir. Supondo que não
há outros solutos que devem ser excretados na urina, o que acontece com o equilíbrio de água desse animal se sua
concentração urinária máxima for de: a) 800 mosm/L, b) 1200 mosm/L?
33) Qual a porcentagem de reabsorção de fluido tubular até o túbulo distal: a) na euvolemia; b) na hipervolemia, c) na
hipovolemia? Qual a porcentagem de fluido tubular que vai para o ducto coletor em cada uma dessas situações? Qual a
porcentagem de fluido tubular que é excretada em cada uma dessas situações?
34) A filtração glomerular, primeira etapa da formação da urina pelo néfron, é alterada por fatores neurais e hormonais
na hipervolemia (a filtração aumenta) e na hipovolemia (a filtração diminui). Suponha que o volume filtrado em uma
situação de hipervolemia esteja em 26.000 mEq/dia, e em uma situação de hipovolemia esteja em 24.000 mEq/dia
(valores de sódio filtrado por dia). Aplique os percentuais de reabsorção de sódio ao longo do néfron nessas duas
situações para calcular a carga (quantidade) de sódio reabsorvida em cada segmento e excretada na urina.
35) Explique como os tubarões tem concentrações de NaCl em seus líquidos corporais menores que aquelas da água do
mar e são isotônicos com seu ambiente.
36) Os problemas dos osmorreguladores marinhos incluem:
( ) perda osmótica de água
( ) ganho osmótico de água
( ) perda difusional de sais
( ) ganho difusional de sais
( ) absorção ativa de sais
( ) excreção ativa de sais
37) Os problemas dos osmorreguladores de água doce incluem:
( ) perda osmótica de água
( ) ganho osmótico de água
( ) perda difusional de sais
( ) ganho difusional de sais
( ) absorção ativa de sais
( ) excreção ativa de sais
38) Nos ambientes terrestres, são mecanismos para reduzir a perda de água:
( ) a absorção cutânea de água do solo
( ) a absorção de vapor de água do ar
( ) a excreção de ácido úrico
( ) a existência temporária ou permanente de um revestimento cutâneo impermeável
( ) a ingestão de água livre
( ) a produção de água pelo metabolismo de lipídeos
( ) a produção de urina hipertônica
( ) a reabsorção de água da bexiga urinária ou da cloaca
( ) a recuperação parcial do vapor da água do sistema respiratório
( ) a redução da atividade nas horas mais quentes do dia
( ) a redução ou eliminação dos glomérulos renais
( ) a resistência à desidratação
39) Nos ambientes terrestres, são mecanismos para repor a perda de água:
( ) a absorção cutânea de água do solo
( ) a absorção de vapor de água do ar
( ) a excreção de ácido úrico
( ) a existência temporária ou permanente de um revestimento cutâneo impermeável
( ) a ingestão de água livre
( ) a produção de água pelo metabolismo de lipídeos
( ) a produção de urina hipertônica
( ) a reabsorção de água da bexiga urinária ou da cloaca

( ) a recuperação parcial do vapor da água do sistema respiratório
( ) a redução da atividade nas horas mais quentes do dia
( ) a redução ou eliminação dos glomérulos renais
( ) a resistência à desidratação
40) Sendo o ambiente terrestre um ambiente desidratante, por que os mamíferos não optaram pela excreção de ácido
úrico em vez de ureia?
41) Por que nós (animais terrestres) temos secreção de ADH em níveis relativamente elevados na osmolaridade corporal
de 300 mosm/L?
42) Qual nível de secreção de ADH (alto ou baixo) você esperaria encontrar em peixes de água doce? E em peixes
marinhos? Por que?
43) Os rins das aves são formados por uma mistura de néfrons com e sem alças de Henle. Os rins da maioria dos
mamíferos possuem néfrons com alças de Henle curtas e longas, e aqueles de pequeno porte e de regiões desérticas têm
apenas alças de Henle muito longas. Explique as consequências fisiológicas dessa variação anatômica.
44) Para cada item, explique em qual das duas condições as trocas osmóticas serão mais intensas: a) osmolaridade
animal de 300 mosm/L X osmolaridade animal de 900 mosm/L, num ambiente aquático de osmolaridade de 1000
mosm/L; b) animal esférico X animal achatado; c) tegumento formado por epitélio simples X tegumento revestido por
material queratinizado.
45) Como o camelo consegue ficar mais desidratado que um humano sem ficar doente ou morrer?
46) Escolha a opção verdadeira entre os pares de alternativas abaixo:
a.
Excretar 1 mol de ureia equivale a excretar 2 moles de nitrogênio (N).
Excretar 1 mol de ácido úrico equivale a excretar 2 moles de nitrogênio (N).
b.
O resíduo nitrogenado menos solúvel em água é a amônia.
O resíduo nitrogenado mais solúvel em água é a amônia.
c.
O principal resíduo nitrogenado de aves é a ureia.
O principal resíduo nitrogenado das aves é o ácido úrico.
d.
A excreção de ácido úrico é uma boa forma de economizar água urinária.
A excreção de ureia é uma boa forma de economizar água urinária.
47) A amônia tem 1 mol de nitrogênio por molécula; a ureia tem 2 moles, e o ácido úrico tem 4 moles. Sabendo que são
necessários 0,5 L/g, 0,05 L/g e 0,001 L/g para solubilizar amônia, ureia e ácido úrico, respectivamente, calcule o volume
necessário para solubilização por mol de nitrogênio de cada molécula.
48) Por que o dióxido de carbono: a) é considerado um ácido; b) é chamado de ácido volátil, enquanto os demais ácidos
corporais são chamados de ácidos fixos?
49) Mostre como a ventilação pulmonar afeta o pH do corpo.
50) Escolha a opção verdadeira entre os pares de alternativas abaixo:
a.
A excreção de ácido volátil, dióxido de carbono, é maior do que a de ácidos fixos, hidrogênio.
A excreção de ácido volátil, dióxido de carbono, é menor do que a de ácidos fixos, hidrogênio.
b.
Alcalose é o excesso de ácidos nos líquidos corporais.
Acidose é o excesso de ácidos nos líquidos corporais.
c.
A acidose metabólica é causada por produção excessiva de ácidos.
A alcalose metabólica é causada por produção excessiva de ácidos.
d.
A reabsorção renal de bicarbonato filtrado é quantitativamente mais importante do que a excreção de hidrogênio.
A excreção renal de hidrogênio é quantitativamente mais importante do que a reabsorção de bicarbonato.
e.
Bicarbonato filtrado é reabsorvido quando hidrogênio tubular é tamponado por fosfato e amônia.
Bicarbonato novo é produzido quando hidrogênio tubular é tamponado por fosfato e amônia.
f.
O metabolismo renal de glutamina produz bicarbonato novo quando o hidrogênio é tamponado pela amônia
tubular.
O metabolismo renal de glutamina produz bicarbonato novo quando o hidrogênio é tamponado pelo fosfato
tubular.

