
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FISIOLOGIA RENAL” 

 

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. 

 

Com base na imagem abaixo, numere os mecanismos renais corretamente e escreva a definição 

de cada um deles:  

  
2. ( ) Excreção 

3. ( ) Filtração Glomerular 

4. ( ) Reabsorção Tubular 

5. ( ) Secreção Tubular 

 

6. 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. 

 

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: 

 
 

7. Fisiologicamente qual das substâncias corresponderia à glicose em um indivíduo normal? 

8. Qual das figuras (1,2 ou 3) melhor representa o indivíduo diabético? 

9. Dê 2 exemplos de substâncias cujo perfil se aproximam da figura 1. 

 

10. Qual a justificativa para que a pressão osmótica na cápsula de Bowman seja irrelevante? 



 

Considerando as pressões de starling na filtração glomerular, marque V para verdadeiro e F para 

falso: 

11. (  ) A única pressão que se modifica ao longo dos capilares glomerulares é a pressão 

osmótica glomerular. 

12. (  ) A pressão hidrostática do capilar vai diminuindo  à medida que o sangue é filtrado. 

13. (  ) A pressão hidrostática do espaço de Bowman vai aumentando  à medida que o sangue é 

filtrado. 

14. (  ) O sangue capilar peritubular apresenta alta osmolaridade, fator que contribui para a 

reabsorção tubular. 

 

15. Como ocorre a reabsorção no túbulo contorcido proximal dos principais íons e de água? 

 

Sobre os processos básicos que ocorrem no ducto coletor, marque verdadeiro (V) ou falso (F) 

para as alternativas a seguir e justifique as falsas: 

16. ( ) A reabsorção de Na+ está atrelada à de K+ 

17. ( ) A aldosterona junto ao ADH estimulam a reabsorção de Na+ 

18. ( ) O ANP atua inibindo diretamente a secreção de K+, o que inibe consequentemente a 

reabsorção de Na+ 

19. ( ) O diurético que age nessa região do néfron é o Diurético Poupador de Potássio 

 

Em situações de baixa pressão arterial, sabe-se que ocorre ativação do SRAA. Sobre esse 

sistema regulatório e o balanço de sódio, responda: 

20. Como a Angiotensina-II contribui para a reabsorção de sódio? 

21. Como a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio? 

 

22. O hormônio antidiurético (ADH) regula o teor de água no corpo humano, 

determinando o controle da reabsorção de água nos túbulos renais. Assim, quando o suprimento 

de água do corpo for excessivo, espera-se encontrar no sangue: 

a) pouco ADH, o que reduz a reabsorção de água. 

b) pouco ADH, o que aumenta a reabsorção de água. 

c) nenhum ADH, o que eleva, ao máximo, a reabsorção o de água.  

d) muito ADH, o que reduz a reabsorção de água. 

e) muito ADH, o que aumenta a reabsorção de água. 

 

GABARITO: 

1. C 

2. 4 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. C 

7. Substância Z, da figura 3. Isso porque a glicose normalmente é reabsorvida e não é 

secretada, não estando presente na urina. 

8. 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)  

9. Catabólitos e Xenobióticos. 

10. Porque a proteína plasmática, substância essencial que exerce a pressão osmótica, não é 

filtrada e, portanto, não alcança a capsula de Bowman. 

11. V 

12. F 

13. F 

14. F  



15. Primeiramente, o sódio é transportado ativamente para o interstício e passivamente a 

partir do lúmen tubular. Depois, os ânions seguem o movimento do sódio, a partir do 

gradiente eletroquímico. Por osmose, a água segue o movimento dos solutos. Por fim, a 

concentração de outros solutos, particularmente cátions, aumenta à medida que o 

volume de líquido no lúmen diminui e, então, solutos permeáveis são reabsorvidos por 

difusão a partir também do gradiente eletroquímico.  A água e os solutos movem-se por 

fluxo em massa para os capilares peritubulares. 

16. F; A reabsorção de Na+ está atrelada à secreção de K+. 

17. V 

18. F; o ANP atua inibindo diretamente a reabsorção de Na+. 

19. V 

20. A ang-II estimula a bomba de sódio-potássio-ATPasena membrana basolateral da célula 

epitelial tubular, estimula a troca sódio-hidrogênio no túbulo proximal, estimula o 

cotransporte de sódio e bicarbonato nas membranas basolaterais e estimula a secreção 

de aldosterona. 

21. O primeiro sítio de ação da aldosterona é o conjunto de células principais do túbulo 

coletor cortical. A aldosterona age aumentando a bomba sódio-potássio-ATPase, na 

face basolateral da membrana dessas células, assim como atua aumentando a 

permeabilidade ao sódio da face luminal da membrana. 

22. A 

 

 

 

 

 

 

 


