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1. Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos 

dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à 

ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insipidus é 

caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla 

em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos 

renais. 

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por 

diabetes insipidus? 

a) Alta taxa de glicose no sangue. 

b) Aumento da pressão arterial. 

c) Ganho de massa corporal. 

d) Anemia crônica. 

e) Desidratação. 

 

2. A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido 

a salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da 

lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo 

de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são 

superiores às forças com que a água é retida no solo. 
WINKEL, H.L.; TSCHIEDEL, M. Cultura do arroz: salinização de solos em cultivo do arroz. Disponível em: 

<http://agropage.tripod.com/saliniza.hml>. Acesso em: 25 jun. 2010 (adaptado). 

 

A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, 

o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo(a) 

a) aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das 

células das raízes das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida. 

b) aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água, e as plantas não tem 

força de sucção para absorver a água. 

c) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, 

fazendo com que a água não seja absorvida. 

d) aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo 

força de sucção para superá-la. 

e) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força 

de sudação para superá-la. 
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3. Os estômatos são estruturas foliares que controlam a saída de água, vapor e gases. O mecanismo de 

abertura e fechamento dessas estruturas é influenciado por fatores ambientais tais como suprimento 

hídrico, intensidade de luz e concentração de gás carbônico. A relação correta entre movimento do 

estômato e fator ambiental está contida na alternativa:  

a) Condição Ambiental: baixa intensidade luminosa; Movimento do Estômato: fecha.  

b) Condição Ambiental: alto suprimento hídrico; Movimento do Estômato: fecha.  

c) Condição Ambiental: alta intensidade de luz; Movimento do Estômato: fecha.  

d) Condição Ambiental: baixo suprimento hídrico; Movimento do Estômato: abre.  

e) Condição Ambiental: alta concentração de CO2; Movimento do Estômato: abre. 

 

4. O rato-canguru ( Dipodomys merriami ) é tido como um exemplo clássico de espécie adaptada a 

ambientes áridos. Esse roedor habita regiões desérticas da América do Norte, nas quais não há água 

líquida disponível para ser bebida. 

Sua alimentação é quase que exclusivamente à base de sementes secas. Sobre esse roedor, foram 

apresentadas as quatro afirmações seguintes. 

I. A urina apresenta concentração salina superior à do plasma. 

II. A respiração fornece parte da água necessária à sua manutenção. 

III. Os rins são atrofiados. 

IV. A produção e a liberação do hormônio antidiurético (ADH) no sangue são reduzidas. 

 

São corretas apenas as afirmativas 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

5. O rato canguru é um pequeno mamífero, comum no deserto americano, que consegue sobreviver 

nessa região hostil graças às várias adaptações que possui: ele se alimenta à base de sementes com 

elevado conteúdo de gordura, não possui glândulas sudoríparas, tem hábitos noturnos e um focinho 

afilado e comprido.  

Essas características representam adaptações do animal a um aspecto marcante de seu habitat. 

a) Identifique esse aspecto marcante. 

b) Escolha duas das quatro adaptações citadas e explique como elas contribuem para a sobrevivência 

do rato canguru. 
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6. O gráfico a seguir apresenta medidas da excreção de substâncias nitrogenadas durante a metamorfose 

de certa espécie de sapos.  

 
 

Os dados mostram que a excreção de  

a) amônia só ocorre nos primeiros dias de vida.  

b) ureia começa a ocorrer por volta do centésimo dia.  

c) amônia predomina sobre a de ureia em todo o período considerado.  

d) ureia aumenta significativamente por volta do octagésimo dia.  

e) amônia e de ureia faz-se em grande quantidade na fase larvária. 

 

7. A queratinização da epiderme foi uma transformação de alto valor adaptativo para que répteis, aves e 

mamíferos pudessem conquistar o ambiente tipicamente terrestre. Se essa mesma transformação 

ocorresse em algum anfíbio atual, apresentaria um valor negativo de adaptação, eliminando os 

indivíduos que a apresentassem. Isso se deve ao pequeno desenvolvimento do: 

a) rim. 

b) pulmão. 

c) intestino. 

d) coração. 

e) cérebro. 

   



BIOLOGIA 
 

 

Biologia 4 
 

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

O hormônio antidiurético (ADH) promove a absorção de água nos túbulos renais. Uma deficiência nesse 

hormônio, portanto, causa a maior eliminação de água na urina, levando à desidratação. 

 

2. a 

O processo de osmose é caracterizado pela passagem de solvente (água) do meio menos concentrado 

para o meio mais concentrado de soluto. Em regiões onde o solo possui uma força osmótica maior do 

que a força osmótica das células da planta, essas começam a perder água para o meio extracelular, 

ocasionando o processo de plasmólise, que afeta diversos mecanismos de desenvolvimento e 

sobrevivência vegetal. Com isso a planta entra em seca fisiológica. 

 

3. a 

 

4. a 

 

5.  

a) Escassez de água. 

b) As sementes fornecem gordura que pode ser oxidade para repor a água perdida. Ausência de 

glândulas sudoríparas impede a perda de água pela sudorese no calor do deserto. À noite a 

temperatura do deserto cai, evitando o calor diurno e consequentemente desidratação. O focinho 

afilado e comprido também evita a perda de água. 

 

6. d 

 

7. b 

 


