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1. (Fuvest)  Logo após a realização de provas esportivas, 
parte da rotina dos atletas inclui a ingestão de água e de 
bebidas isotônicas; também é feita a coleta de urina para 
exames antidoping, em que são detectados medicamentos e 
drogas, eventualmente ingeridos, que o corpo descarta. As 
bebidas isotônicas contêm água, glicose e sais minerais, 
apresentando concentração iônica semelhante à encontrada 
no sangue humano. 
No esquema abaixo, os números de 1 a 4 indicam processos, 
que ocorrem em um néfron do rim humano. 
 

 
 
a) Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) qual(is) 

passa a água? 
b) Qual(is) número(s) indica(m) processo(s) pelo(s) qual(is) 

passam as substâncias dissolvidas, detectáveis no exame 
antidoping? 

c) Após uma corrida, um atleta, em boas condições de 
saúde, eliminou muito suor e muita urina e, depois, 
ingeriu bebida isotônica. Entre os componentes da bebida 
isotônica, qual(is) não será(ão) utilizado(s) para repor 
perdas de substâncias eliminadas pela urina e pelo suor? 
Justifique sua resposta.   

   
2. (Unesp)  A lei tornou-se mais rigorosa com aqueles que 
dirigem embriagados: entrou em vigor no dia 21 de 
dezembro de 2012 a Lei 12.760/12, conhecida como a Nova 
Lei Seca. 
 

 
 
Pela nova lei, a verificação da ingestão de álcool pelo 
motorista pode se dar pelo teste de alcoolemia, cujo 
resultado é fornecido pelo etilômetro, um aparelho 
conhecido popularmente como “bafômetro”, e também pela 

constatação da alteração da capacidade psicomotora do 
motorista. 
Considerando a fisiologia humana, explique, em linhas 
gerais, como o álcool ingerido pelo motorista pode chegar ao 
etilômetro, no qual é detectado. Considerando a ação do 
álcool sobre o sistema nervoso central, explique o porquê 
dos movimentos lentos e da alteração da fala, característicos 
daqueles que o ingerem.  
   
3. (Ufg)  Os rins mantêm o equilíbrio hídrico no corpo por 
meio da regulação da quantidade e dos componentes do 
líquido dentro e fora das células. Quaisquer distúrbios dos 
canais de água nos néfrons, ou do hormônio antidiurético 
(ADH), podem levar a doenças, como a desidratação. 

O gráfico a seguir representa duas situações diferentes, em 
que as duas curvas se sobrepõem até a metade da porção D 
do néfron. 

 

 
 
Com base nas informações anteriores, 

a) explique qual curva poderia representar uma pessoa com 
desidratação; 

b) quais são as partes do néfron onde o ADH atua?  

 

Gabarito: TAREFA IV – 3º bimestre 
1: a) Ossos. O tecido hematopoiético da medula óssea vermelha é o 

responsável pela produção das células do sangue. 
b) O desempenho físico depende da energia fornecida pela respiração celular 

aeróbica que utiliza o oxigênio durante a oxidação de substâncias 
orgânicas, como açúcares e gorduras. 

c) Aumento da pressão arterial e aumento da viscosidade sanguínea. 
d) As hemácias maduras dos mamíferos não apresentam núcleo ou organelas. 

Consequentemente, elas possuem maior capacidade de transporte de O2, 
quando comparados com as hemácias de outros vertebrados que 
apresentam núcleo e organelas. 

e) Sendo anucleadas, as hemácias dos mamíferos não se dividem e 
envelhecem. A Epo garante a contínua produção de hemácias novas no tecido 
hematopoiético da medula óssea vermelha.   
 
 2: Fagocitar bactérias patogênicas. 
Apresentar os antígenos aos linfócitos, desencadeando a resposta imune.   
 
3: a) Filo Anelídeos. A tiflossole é uma dobra da parede intestinal cuja função 

é aumentar a superfície de contato entre a mucosa do intestino e o 
alimento a ser absorvido. 

b) Durante a coagulação sanguínea, a enzima plaquetária tromboplastina 
(tromboquinase) reage com a protrombina plasmática, na presença de cálcio, 
formando a enzima trombina. A trombina converte o fibrinogênio solúvel no 
plasma em uma rede insolúvel de fibrina. A proteína insolúvel prende os 
glóbulos sanguíneos, formando o coágulo.   
 
4: a) Proteína que contém ferro em sua composição. Sua função é o 
transporte de  

oxigênio. 

b) Plasma. 

c) Glóbulos vermelhos: transporte de oxigênio. Glóbulos brancos: defesa 
imunológica, Plaquetas: coagulação sanguínea.   



 
 


