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Exercícios sobre excreção comparada 

Exercícios 
 

1. (Fuvest, 2000) A degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera como subproduto a 

amônia. Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre 

a) No pâncreas. 

b) No fígado 

c) Nos rins. 

d) Na bexiga urinária 

e) No baço. 

 

 

2. (UFSCar, 2001) O tipo de composto nitrogenado (amônia, ureia ou ácido úrico) eliminado por um 

organismo depende, entre outros fatores, da disponibilidade de água no meio em que vive, da sua 

capacidade de concentrar a urina e da necessidade de economizar a água do corpo. 

Exemplos de animais que eliminam, respectivamente, amônia, ureia e ácido úrico, são: 

a) Lambari, macaco e gavião. 

b) Sapo, foca e lambari. 

c) Golfinho, peixe-boi e galinha. 

d) Sapo, lambari e gafanhoto. 

e) Lagarto, boi e sapo. 

 

 

3. (Unifesp, 2002) De forma geral, a água do mar exerce uma alta pressão osmótica sobre os organismos 

(cerca de 12atm) e a água doce exerce praticamente nenhuma. Os fluidos do corpo dos vertebrados 

exercem uma pressão osmótica de 30 a 40% daquela da água do mar, ocupando, portanto, uma posição 

intermediária. Considerando essas informações, em termos osmóticos, a tendência é: 

 

 Peixes ósseos marinhos Peixes ósseos de água doce 

a) Ganhar solutos e água Perder solutos e água 

b) Ganhar solutos e perder água Ganhar solutos e perder água 

c) Ganhar solutos e perder água Perder solutos e ganhar água 

d) Perder solutos e ganhar água Perder solutos e água 

e) Perder solutos e ganhar água Ganhar solutos e perder água 
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4. (Fuvest, 2003) Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função 

desses aparelhos é 

a) Oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás oxigênio é 

liberada em sua corrente sangüínea. 

b) Nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver nutrientes orgânicos 

está diminuída. 

c) Retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes. 

d) Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumula no sangue desses pacientes. 

e) Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue desses pacientes. 

 

 

5. (Mackenzie, 2006) Os néfrons humanos são responsáveis pela eliminação de excretas nitrogenados e 

pela manutenção do equilíbrio osmótico do corpo. Assinale a alternativa correta a respeito desses 

processos. 

a) Os excretas são trazidos para os néfrons através de capilares nos quais circula sangue venoso. 

b) Quando ingerimos uma grande quantidade de água, a alça renal aumenta a taxa de reabsorção. 

c) O principal excreta nitrogenado existente na urina humana é o ácido úrico. 

d) Quanto maior for a pressão nos capilares do glomérulo, menor será a quantidade de urina 

produzida. 

e) O aumento de sudorese (produção de suor) provoca a diminuição do volume de urina produzido. 

 

 

6. (PUC-RJ, 2008) Um indivíduo ao ingerir certa quantidade de bebida alcoólica geralmente apresenta uma 

necessidade maior de urinar. Este fato ocorre porque o álcool: 

a) Estimula a produção do hormônio ADH. 

b) Aumenta a eliminação de açúcar pela urina. 

c) Inibe a produção do hormônio ADH. 

d) Inibe o funcionamento do fígado. 

e) Estimula o funcionamento do pâncreas. 
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7. (Uerj, 2006) Foram utilizados, em um experimento, dois salmões, X e Y, de mesmo sexo, peso e idade. 

O salmão X foi aclimatado em um aquário contendo água do mar, e o salmão Y, em um aquário similar 

com água doce. As demais condições ambientais nos dois aquários foram mantidas iguais e 

constantes. Observe, no gráfico a seguir, os resultados das medidas nesses peixes, de dois parâmetros 

em relação ao íon Na+: taxa de absorção intestinal e taxa de excreção pelo tecido branquial. 

  

 
  

Considerando o exposto, explique: 

a) As diferenças encontradas entre os peixes nos valores dos parâmetros medidos e identifique o 

tipo de aclimatação que corresponde aos pontos 1 e 2 do gráfico; 

b) A atuação do rim no processo de controle hídrico de salmões adaptados em água do mar e em 

água doce. 

 

 

8. (Unicamp, 2000) O controle do volume de líquido circulante em mamíferos é feito através dos rins, 

que ou eliminam o excesso de água ou reduzem a quantidade de urina produzida quando há 

deficiência de água. Além disso, os rins são responsáveis também pela excreção de vários 

metabólitos e íons. 

a) Qual é o hormônio responsável pelo controle do volume hídrico do organismo? Onde ele é 

produzido? 

b) Qual é o mecanismo de ação desse hormônio? 

c) Qual é o principal metabólito excretado pelos rins? De que substâncias esse metabólito se origina? 
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Gabarito 
 
1. B 

A transformação da amônia em ureia ocorre no fígado. 
 

2. A 
Mamíferos, anelídeos, moluscos aquáticos, peixes cartilaginosos, répteis aquáticos (tartaruga) e 
mamíferos são animais que eliminam ureia; peixes ósseos e as larvas de anfíbios eliminam amônia;  
insetos, aves e répteis eliminam ácido úrico. 
 

3. C 
Os peixes ósseos eliminam amônia. As brânquias retiram o excesso de sal ingerido dos peixes marinhos, 
fazendo com que eles ganhem solutos e percam água para o meio. Peixes ósseos de água doce ganham 
água e perdem solutos. De toda forma, o intuito é sempre garantir a isotonia do sistema. 
 

4. E 
A função dos rins é retirar do organismo substâncias tóxicas e em excesso. O rim artificial atua 
realizando o mesmo processo. 
 

5. E 
O aumento da sudorese diminui a produção de urina, uma vez que o excesso de água é liberado pelo 
suor. 
 

6. C 
O álcool inibe a produção de ADH. O ADH é o hormônio responsável pela maior reabsorção de água nos 
rins. 

 
7. a) Taxa de absorção intestinal: 

Salmão X - é elevada porque o peixe bebe a água salgada para evitar a desidratação provocada pelo meio 
externo hipertônico; 
Salmão Y - é baixa porque o peixe não bebe água doce, por tender a uma hiper-hidratação devido ao meio 
externo hipotônico. 
Taxa de excreção branquial: 
Salmão X - é alta para compensar a entrada excessiva desse íon; Salmão Y - é baixa porque o peixe 
precisa reter sódio. 
Ponto 1 - em água doce Ponto 2 - em água do mar 
 
b) Em água salgada, o rim praticamente não elimina urina para reter a maior quantidade possível de água, 
devido à tendência do peixe em desidratar-se. 
Em água doce, o rim excreta uma grande quantidade de urina diluída para evitar a tendência a hiper-
hidratação. 

 
8. a) HAD, ou ADH (hormônio antidiurético ou vasopressina). Produzido no hipotálamo, armazenado e 

liberado pela neuro-hipófise (hipófise posterior). 
 
b) Aumenta a reabsorção de água nos túbulos renais. 
 
c) É a ureia. Essa substância é produzida pelo fígado a partir da amônia, derivada do metabolismo de 
aminoácidos. 


