
QUESTÕES PARA ESTUDO: “ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA URINÁRIO” 
 
1. Todas são as funções dos rins, exceto: 
a) eliminação de resíduos metabólicos. 
b) regulação do balanço hidroeletrolítico e do equilíbrio ácido-básico. 
c) conservação de nutrientes e glicólise.  
d) função endócrina. 
 
2. Aponte 3 diferenças entre os néfrons cortical e justamedular. 
 
Sobre o aparelho justaglomerular, classifique as seguintes questões como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e justifique as falsas.  
3. ( ) Ele está localizado no túbulo contorcido proximal em contato com o glomérulo 
correspondente; 
4. ( ) É composto por três tipos celulares: células mesangiais, células justaglomerulares e células 
da mácula densa; 
5. ( ) As células mesangiais são responsáveis pela função endócrina renal, na secreção de renina; 
6. ( ) A mácula densa detecta variação de volume e composição do fluido tubular, importante 
para o controle do fluxo sanguíneo renal e ritmo de filtração glomerular. 
 
Com base na imagem abaixo, numere os mecanismos renais corretamente e escreva a definição 
de cada um deles:  

 
7. ( ) Excreção 
8. ( ) Filtração Glomerular 
9. ( ) Reabsorção Tubular 
10. ( ) Secreção Tubular 
 
11. Relacione os produtos excretados com a sua origem metabólica 
1- Creatinina 
2- Ureia 
3- Ácido Úrico 
4- Bilirrubina 
( ) Metabolismo de Aminoácidos 
( ) Hemoglobina 
( ) Ácidos Nucleicos 
( ) Metabolismo muscular 
 
 
 
 
 
 
 



12. Sobre o suprimento sanguíneo renal marque a alternativa cuja ordem está correta, partindo 
da artéria Renal. 
a) a. Renal-> aa.Interlobulares-> aa. arqueadas-> aa. interlobares-> arteríola aferente-> capilares 
glomerulares-> arteríola eferente;  
b) a. Renal-> aa. arqueadas-> a.Interlobar-> a.interlobular-> arteríola aferente-> capilares 
glomerulares-> arteríola eferente; 
c) a.Renal-> aa. Interlobares-> aa.arqueadas-> aa.interlobulares-> arteríola aferente-> capilares 
glomerulares-> arteríola eferente; 
d) a. Renal-> aa. Interlobares-> aa.Interlobulares-> aa. arqueadas-> arteríola aferente-> 
capilares glomerulares-> arteríola eferente. 
 
Sobre as funções endócrinas renais marque V para verdadeira e F para falsa, justificando as 
falsas.  
13.( ) O calcitriol é a forma inativa da Vitamina D sintetizada pelos rins, essa substância é 
essencial para a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal e pela deposição normal de cálcio 
nos óssos; 
14.( ) A síntese de eritropoetina participa ativamente da regulação da produção de eritrócitos, 
aumentando a produção de hemácias pelas células hematopoéticas da medula óssea; 
15.( ) Hipóxia é um estímulo para a secreção de eritopoetina; 
16.( ) Os rins participam de maneira endócrina do controle da pressão arterial pela produção de 
angiotensina- I. 
17.( ) O rim não pode regenerar novos néfrons e, após os 40 anos de idade, o número de néfrons 
funcionais geralmente diminui cerca de 10% a cada 10 anos. 
 
Sabendo que uma das características urinárias de pacientes diabéticos é a glicosúria (presença 
de glicose na urina), analise a seguinte imagem e responda corretamente as questões: 

 
 
18. Fisiologicamente qual das substâncias corresponderia à glicose em um indivíduo normal? 
19. Qual das figuras (1,2 ou 3) melhor representa o indivíduo diabético? 
20. Dê 2 exemplos de substâncias cujo perfil se aproximam da figura 1. 
 
Sobre as afirmações a seguir, marque V quando verdadeiro e F quando Falso. 
21. ( ) Existem néfrons corticais, cujos glomérulos estão localizados na zona cortical externa e 
que possuem alças de Henle curtas, e néfrons justamedulares, cujos glomérulos estão mais 
profundos no córtex renal e têm alças de Henle longas que mergulham profundamente no 
interior da medula. 
22. ( ) A maioria dos néfrons são justamedulares, representando cerca de 80%. 
23. ( ) Os néfrons corticais possuem uma estrutura vascular diferenciada, denominada vasa 

recta. 

24. ( ) No final do ramo ascendente espesso da alça de Henle, existe um segmento que tem em 
sua parede uma placa de células epiteliais especializadas, a mácula densa, que junto com as 
células granulares presentes nas arteríolas, formam o aparelho justaglomerular. 

 
25. Qual a principal função do aparelho justaglomerular? 
 
 



GABARITO : 
1. C 
2. O néfronjustamedular situa-se menos na região cortical, contém capilares peritubulares 

e vasos retos e apresenta alça de Henle mais longa que o néfron cortical, enquanto este 
localiza-se em sua maior parte no córtex e não apresenta os vasos retos.  

3. F. Ele está localizado no túbulo contorcido distal. 
4. V 
5. F. As células mesangiais apresentam função contrátil. 
6. V 
7. 4 
8. 1 
9. 2 
10. 3 
11. 2; 4; 3; 1 
12. C 
13. F. O calcitriol é a forma ativa da Vitamina D. 
14. V 
15. V 
16. F. Os rins produzem renina, esta converte angiotensinogênio em angiotensina-I. 
17. V 
18. Substância Z, da figura 3. Isso porque a glicose normalmente é reabsorvida e não é 

secretada, não estando presente na urina. 
19. Figura 2, no indivíduo diabético, parte da glicose filtrada é reabsorvida, no entanto, uma 

parte não consegue sofrer esse processo e é excretada na urina (glicosúria) 
20. Catabólitos e Xenobióticos. 
21. V 
22. F 
23. F 
24. V 
25. A principal função dessa estrutura é contribuir para a autorregulação da filtração 

glomerular. Em situações de baixo débito cardíaco, por exemplo, ocorre redução da 
concentração de NaCl na mácula densa, com isso, o aparelho justaglomerular reduz a 
resistência na arteríola aferente através de sinais parácrinos e aumenta a secreção de 
renina, que causa vasoconstrição da arteríola eferente, aumentando a pressão 
hidrostática no glomérulo, proporcionando aumento da filtração glomerular. 
 

 


