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BIOLOGIA UM 

TEORIAS SOBRE A ORIGEM 

 
601. (ENEM 2012)   
Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas 
como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas 
larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela 
teoria da geração espontânea. 
Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a 
partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que  
a) seres vivos podem ser criados em laboratório.    
b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.    
c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.    
d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.    
e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos 
cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.    
   
602. (ENEM 2002)   
Na solução aquosa das substâncias orgânicas pré-bióticas (antes da vida), a 
catálise produziu a síntese de moléculas complexas de toda classe, inclusive 
proteínas e ácidos nucléicos. A natureza dos catalisadores primitivos que 
agiam antes não é conhecida. É quase certo que as argilas desempenharam 
papel importante: cadeias de aminoácidos podem ser produzidas no tubo de 
ensaio mediante a presença de certos tipos de argila. (...) 
Mas o avanço verdadeiramente criativo - que pode, na realidade, ter ocorrido 
apenas uma vez - ocorreu quando uma molécula de ácido nucléico "aprendeu" 
a orientar a reunião de uma proteína, que, por sua vez, ajudou a copiar o 
próprio ácido nucléico. Em outros termos, um ácido nucléico serviu como 
modelo para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção 
de mais ácido nucléico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro 
mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. 
 
 Adaptado de: LURIA, S.E. Vida: experiência inacabada. Belo 
Horizonte: Editora Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1979. 
 
Considere o esquema abaixo: 
 

 

 

 Adaptado de GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Educação Química. USP 
- Interações e Transformações atmosfera: fonte de materiais extrativos e 
sintéticos. São Paulo: EDUSP, 1998. 
 
O "avanço verdadeiramente criativo" citado no texto deve ter ocorrido no 
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período (em bilhões de anos) compreendido aproximadamente entre  
a) 5,0 e 4,5.    
b) 4,5 e 3,5.    
c) 3,5 e 2,0.    
d) 2,0 e 1,5.    
e) 1,0 e 0,5.    
   
603. (ENEM 2012)  
Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar 
explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar 
que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. 
Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, 

formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. 
De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no 
planeta que  
a) desestabilizaram o relógio biológico dos animais, causando alterações no 

código genético.    
b) reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo 

no fluxo energético das teias tróficas.    
c) causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando a 

bioacumulação de partículas de poeira nos organismos.    
d) resultaram na sedimentação das partículas de poeira levantada com o 

impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos.    
e) evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando uma 

grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico.    
   
604. (ENEM 2010)  
 Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, 
apresentam algumas características corporais como, por exemplo, ausência de 
patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns 
casos, ausência de olhos. 
Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações 
mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao 
adotar esse ponto de vista, ele diria que  
a) as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural.    
b) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, 

segundo a lei do uso e desuso.    
c) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria 

transmitida apenas à primeira geração de descendentes.    
d) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa 

característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos 
descendentes.    

e) as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e 
depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas 
ao ambiente em que os organismos se encontram.    

  

 

 

EXPERIMENTOS DA ORIGEM 

 
605. (UECE 2017)   
Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que a  
a) teoria da geração espontânea ou biogênese motivou Jean Baptista van 

Helmont a propor uma receita para produzir ratos usando camisas sujas e 
grãos de trigo.    

b) expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos 
rigorosos por Redi, Spallanzani, Pasteur e outros forneceram evidências da 
abiogênese.    

c) panspermia afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou 

substâncias precursoras da vida oriundas de outros locais do cosmo.    
d) teoria da evolução química ou molecular admite que a vida é resultado da 

evolução química de compostos orgânicos em inorgânicos.    
   
606. (UECE 2010)   
Sabe-se que a hipótese heterotrófica é a mais aceita para explicar a origem da 
vida. Essa hipótese foi proposta com base na suposição de que tenha se 
formado uma sopa orgânica na terra primitiva. Dentre as condições abaixo, 
podemos afirmar corretamente que uma das condições presentes na atmosfera 
primitiva, sem a qual não haveria abundância de nutrientes nos oceanos 
primitivos era  
a) a presença do CO2, numa atmosfera similar à dos planetas Vênus e Marte, 

os quais estariam nos estágios iniciais de evolução da vida.    
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b) a presença de uma atmosfera redutora, onde Metano, Amônia e Vapor 
d’água estariam entre os principais componentes.    
c) o ambiente estável, onde a energia na atmosfera se manifestava como no 
ambiente contemporâneo.    
d) a presença abundante de oxigênio para proporcionar reações químicas 
mais eficazes na produção de matéria orgânica.    
   
607. (UECE 2010)   
Recentemente, pesquisadores dissolveram em água material orgânico 
extraído dos meteoritos e obtiveram coacervados, reforçando a teoria da 
pangênese sobre a origem da vida. Coacervados são  
a) bolsas delimitadas por membranas lipoproteicas.    
b) estruturas precursoras das bactérias, apresentando membrana, material 
genético, porém, sem parede celular.    
c) estruturas semelhantes a arqueobactérias, que não dependem da 
fotossíntese para sobreviver.    
d) aglomerados de proteínas que se formam espontaneamente em soluções 
aquosas com certo grau de acidez e de salinidade, envolvidos por uma 
película d’água.    
   
608. (UECE 2009)   
Analise as afirmações a seguir sobre a origem da vida na Terra. 
 
I. O início do período holoceno é o marco inicial para o surgimento da vida na 
Terra. 
II. Stanley Miller, em 1953, teve o mérito de demonstrar que moléculas 
orgânicas poderiam ter se formado nas condições da Terra primitiva 
III. A teoria da “Panspermia”, sobre a origem da vida, afirma que a vida se 
originou no fundo do mar, longe de uma fonte fornecedora de fotossintato, e 
aproveitando a energia geotérmica emanada por chaminés submarinas. 
 
Sobre as afirmações anteriores, assinale o correto.  
a) Apenas a I é verdadeira.    
b) Apenas a II é verdadeira.    
c) Apenas a III é verdadeira.    
d) São verdadeiras a I, a II e a III.    

 

SUBSTÂNCIAS BIOQUÍMICAS 

 
609. (ENEM 2005)  
A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a 
seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, 
dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da 
composição química de um indivíduo normal. 
 

Tipo de célula 
Quantidade  

de água 

Tecido nervoso – substância cinzenta 85% 

Tecido nervoso – substância branca 70% 

Medula óssea 75% 

Tecido conjuntivo 60% 

Tecido adiposo 15% 

Hemácias 65% 

Ossos sem medula 20% 

 

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um 
laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após secagem 
em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 
80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de  
a) tecido nervoso - substância cinzenta.    
b) tecido nervoso - substância branca.    
c) hemácias.    
d) tecido conjuntivo.    
e) tecido adiposo.    
  
610. (ENEM 2005)  
A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, 
começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 
40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de 
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adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as 
dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. 
Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação 
diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a 
reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas 
pelo intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como 
os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No 
entanto, esse remédio apresenta algumas contra-indicações, pois a gordura 
não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do 
mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como 
as A, D, E e K, pois  
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de

lipídios para sua absorção.
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária.
c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras

vitaminas.
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam

absorvidas. 
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com

eles.

611. (ENEM 2009)  

Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas 

pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas infecções 

continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário 

de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria 

milhões de vidas. 

Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança 

para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento 

médico. 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e 

esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). 

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria 

a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral.
b) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese

de enzimas protetoras.
c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre

nas células do organismo humano.

d) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais
transmissores do vírus para os seres humanos.

e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de
saliva.

612. (ENEM 2003)   
Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema 
imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode 
levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa 
com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável 
o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos, enquanto o
sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. 

Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando 
a) um idoso deseja se proteger contra gripe.
b) uma criança for picada por cobra peçonhenta.
c) um bebê deve ser imunizado contra poliomielite.
d) uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo.
e) uma pessoa vai viajar para região onde existe febre amarela.

CICLOS BIOQUÍMICOS 

613. (ENEM 2015) 
 Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração 

aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38  moléculas 

de ATP. Contudo em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de 
glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS/Biologia 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

298 

 
 
Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da 
homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica 
e é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio?  

a) 1    

b) 2     

c) 3     

d) 4     

e) 5     

 
614. (ENEM 2009)  

 Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas 
fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que 
resultam na geração de novos indivíduos. 
 
Considerando-se um modelo simplificado padrão para geração de indivíduos 
viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é:  

a)     

b)     

c)     

http://www.efivest.com/
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d)     

e)     

 
615. (ENEM 2003)  
 Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras 
informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: O medicamento 
atua por inibição da síntese proteica bacteriana. 
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico  
a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, 

assim, elas não se alimentam e morrem.    
b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que 

impede manutenção e reprodução desses organismos.    
c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que 

dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas.    
d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as 

proteínas que seriam produzidas pelas bactérias que parasitam.    
e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o 
que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. 
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CITOLOGIA (NÚCLEO E ORGANELAS) 

 
616. (ENEM 2017)   
Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se 
uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula 
híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois 
anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas 
de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana 
humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de 
fluorescência de cores diferentes. 
 

 
 
A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre 
porque as proteínas  
a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica.    
b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada.     
c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática.    
d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos.     
e) são bloqueadas pelos anticorpos.     
 
617. (ENEM 2017)   
Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição 

de cloreto de sódio (NaC ),  historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros 

e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. 
 
O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa 
técnica?  
a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.     
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.     
c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.     

d) Os íons Na  e C 
 provenientes da dissociação do sal entram livremente 

nelas.     
e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água 
de dentro delas.     
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618. (ENEM 2016)   
As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são 
sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as 
diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador 
desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de 
tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula 
carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de 
exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte 
energético e destruir essas células. 
 
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o 

pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para 
qual organela?  
a) Núcleo.    
b) Mitocôndria.    
c) Peroxissomo.    
d) Complexo golgiense.    
e) Retículo endoplasmático.     

 
619. (ENEM 2013) 

  A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes 
em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do 
transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da 
produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. 
O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 
recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, 
como as leveduras, que são usadas para produção comercial de várias 
proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes 
fermentadores. 
 
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia 
ser utilizada para inserção de transgenes em leveduras?  
a) Lisossomo.    
b) Mitocôndria.    
c) Peroxissomo.    
d) Complexo golgiense.    
e) Retículo endoplasmático.   
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620. (ENEM 2015)  
 Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam 
aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde 
fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito 
empregados para estudo e caracterização de células secretoras. 
 
Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução 
temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula 
secretora?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 
621. (ENEM 2014)  
 Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas 
celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim 
como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que 

foram incorporados por células mais complexas. 
 
Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a  
a) capacidade de produzir moléculas de ATP.    
b) presença de parede celular semelhante à de procariontes.    
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c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do 
citoplasma.    

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao 
bacteriano.    

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do 
metabolismo aeróbio.    

 

CITOLOGIA (TRANSPORTE E DIVISÃO) 

 
622. (ENEM 2009)  

 Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma 

explosão. Indícios, como certos adereços de metal usados pela vítima, 

sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial 

de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido, 

praticamente, a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em 

condições para análise genética de parte do tecido interno de ossos. Os peritos 

necessitam escolher, entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais 

(X e Y) ou DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor opção para identificação do 

parentesco da vítima com o referido casal. 

Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo 

cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não 

degradadas pelo calor da explosão. 

 

Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de 

herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a 

utilização  

a) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, pois, em cada célula 
humana, há várias cópias dessa molécula.    

b) do cromossomo X, pois a vítima herdou duas cópias desse cromossomo, 
estando assim em número superior aos demais.    

c) do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo apresenta maior 
quantidade de material genético quando comparado aos nucleares, como, 

por exemplo, o DNAmt.    
d) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é transmitido 

integralmente do pai para toda a prole e está presente em duas cópias em 
células de indivíduos do sexo feminino.    

e) de marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além 
de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por 
célula, e os demais, em apenas uma.    
 

EVOLUÇÃO  

 
623. (ENEM 2016) 
Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra 
tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma 
evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos 
comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. 
 
Um exemplo de tal processo é o(a)  
a) desenvolvimento embrionário.    
b) reprodução sexuada.    
c) respiração aeróbica.    

d) excreção urinária.    
e) síntese proteica.     
   
624. (ENEM 2015)   
Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à 
grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade 
reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies (especiação). 
 
Essa especiação não ocorre devido ao(a)  
a) oscilação genética das raças.    
b) convergência adaptativa entre raças.    
c) isolamento geográfico entre as raças.    
d) seleção natural que ocorre entre as raças.    
e) manutenção do fluxo gênico entre as raças.    
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625. (ENEM 2013)   
As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros 
invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como 
exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-deus, Tenodera 
aridofolia, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. 
Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de 
nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas 
geralmente produzem maior quantidade de ovos. 
 

BORGES, J. C. “Jogo mortal”. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 
Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 

Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os 
machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque  
a) promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie.    
b) favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais.    
c) impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole.    
d) impede a sobrevivência e reprodução futura do macho.    
e) reduz a variabilidade genética da população.    
 
   
626. (ENEM 2009)  
 Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos em ampla região 
na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom 
claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm 
coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é 
muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também 
apresenta a mesma variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul 
norte. Na figura, encontram-se representadas sete diferentes populações de 
P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma 
amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. 

 
 

O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de 
substrato é  
a) a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da 
pelagem dos roedores.    
b) o fluxo gênico entre as diferentes populações, que mantém constante a 
grande diversidade interpopulacional.    
c) a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a 

sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas.    
d) a mutação genética, que, em certos ambientes, como os de solo mais 
escuro, têm maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor 
da pelagem dos animais.    
e) a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se 
adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características 
genéticas aos descendentes.    
   

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS/Biologia 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

305 

 
627. (ENEM 2005)   
Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) 
atmosférico ao longo da história evolutiva da Terra:  

 

No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, 
houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos 
voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No 
entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de 
anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás 
extremamente importante para os processos de obtenção de energia em 
sistemas biológicos, conclui-se que  
a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 

400 milhões de anos, possibilitando o surgimento de animais gigantes.    
b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em 

massa no período Permiano por aumentar a concentração de oxigênio 
atmosférico.    

c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de 
concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior 
absorção de oxigênio por esses animais.    

d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período 
Carbonífero causou mutações que permitiram o aparecimento de animais 
gigantes.    

e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano 
permitiu um aumento da biodiversidade terrestre por meio da indução de 
processos de obtenção de energia.    

   
628. (ENEM 2005)  
As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no 
Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis (Crotalus), apesar de 
extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, 
causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu "chocalho", 
que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses 
animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de 
pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas 
continuamente, por serem facilmente detectadas. 
Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais 
silenciosas, o que passa a ser um problema, pois, se as pessoas não as 
percebem, aumentam os riscos de acidentes.  
A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa 
é que  
a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento.    
b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia.    
c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-

se.    
d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente.    
e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres 

humanos.    
   
629. (ENEM 2004) 
  O que têm em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de 
Azevedo, José de Alencar e Frédéric Chopin? 
 
Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez 
mais de 100 milhões de vítimas. Aparentemente controlada durante algumas 
décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para seu controle 
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é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos 
usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se 
deve a  
a) modificações no metabolismo das bactérias, para neutralizar o efeito dos 
antibióticos e incorporá-los à sua nutrição.    
b) mutações selecionadas pelos antibióticos, que eliminam as bactérias 
sensíveis a eles, mas permitem que as resistentes se multipliquem.    
c) mutações causadas pelos antibióticos, para que as bactérias se adaptem e 
transmitam essa adaptação a seus descendentes.    
d) modificações fisiológicas nas bactérias, para torná-las cada vez mais fortes 
e mais agressivas no desenvolvimento da doença.    
e) modificações na sensibilidade das bactérias, ocorridas depois de passarem 
um longo tempo sem contato com antibióticos.    
   
630. (ENEM 2003)  
 A biodiversidade é garantida por interações das várias formas de vida e pela 
estrutura heterogênea dos habitats. 
Diante da perda acelerada de biodiversidade, tem sido discutida a 
possibilidade de se preservarem espécies por meio da construção de "bancos 
genéticos" de sementes, óvulos e espermatozoides. 
Apesar de os "bancos" preservarem espécimes (indivíduos), sua construção é 
considerada questionável do ponto de vista ecológico-evolutivo, pois se 
argumenta que esse tipo de estratégia 
 
 
I. não preservaria a variabilidade genética das populações; 
II. dependeria de técnicas de preservação de embriões, ainda desconhecidas; 
III. não reproduziria a heterogeneidade dos ecossistemas. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
   
631. (ENEM 1998)  
O assunto na aula de Biologia era a evolução do Homem. Foi apresentada aos 
alunos uma árvore filogenética, igual à mostrada na ilustração, que 
relacionava primatas atuais e seus ancestrais. 
 
Legenda da ilustração: 
 

1 - Símios do Novo Mundo 
2 - Símios do Velho Mundo 
3 - Gibão 
4 - Orangotango 
5 - Gorila 
6 - Chimpanzé 
7 - Homem 
 
I - Hilobatídeos 
II - Pongídeos 
III – Hominídeos 
 

 

 
"Árvore filogenética provável dos antropoides"  
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Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias 
opiniões, a saber: 
 
I. os macacos antropoides (orangotango, gorila, chimpanzé e gibão) surgiram 

na Terra mais ou menos contemporaneamente ao Homem. 
II. alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos 
antropoides. 
III. na história evolutiva, os homens e os macacos antropoides tiveram um 
ancestral comum. 
IV. não existe relação de parentesco genético entre macacos antropoides e 
homens. 

 
Analisando a árvore filogenética, você pode concluir que:  
a) todas as afirmativas estão corretas.    
b) apenas as afirmativas I e III estão corretas.    
c) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.    
d) apenas a afirmativa II está correta.     
e) apenas a afirmativa IV está correta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWDARWINISMO  

 
 
632. (ENEM 2001)  
 "Os progressos da medicina condicionaram a sobrevivência de número cada 
vez maior de indivíduos com constituições genéticas que só permitem o bem-
estar quando seus efeitos são devidamente controlados através de drogas ou 
procedimentos terapêuticas. São exemplos os diabéticos e os hemofílicos, que 
só sobrevivem e levam vida relativamente normal ao receberem 
suplementação de insulina ou do fator VIII da coagulação sanguínea". 
 

 SALZANO, M. Francisco. Ciência Hoje: SBPC: 21(125),1996. 
 
Essas afirmações apontam para aspectos importantes que podem ser 
relacionados à evolução humana. 
Pode-se afirmar que, nos termos do texto,  
a) os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção natural sobre as 

populações.    
b) os usos da insulina e do fator VIII da coagulação sanguínea funcionam como 

agentes modificadores do genoma humano.    
c) as drogas medicamentosas impedem a transferência do material genético 

defeituoso ao longo das gerações.    
d) os procedimentos terapêuticos normalizam o genótipo dos hemofílicos e 

diabéticos.    
e) as intervenções realizadas pela medicina interrompem a evolução biológica 

do ser humano.    
 
633. (ENEM 2016)  
A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores 
responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, 
infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas 
doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria 
farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. 
 
Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais 
adequados ao propósito dessas pesquisas são os(as)  
a) moluscos fitófagos.    
b) moscas saprófagas.    
c) pássaros carnívoros.    
d) morcegos frugívoros.    
e) mosquitos hematófagos.     
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FISIOLOGIA (TO START) 

 
634. (ENEM 2010)  
 Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das 
microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes 
internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento: 
Colocou 200 mℓ de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, 
mergulhou, por 5 segundos, um pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no 
segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras 
simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: 
a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mℓ, enquanto pelo 
papel dobrado foi de 12 mℓ. 
 

 
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades 
intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes 
internas do intestino 
é a de  
a) manter o volume de absorção.    
b) aumentar a superfície de absorção.    
c) diminuir a velocidade de absorção.    
d) aumentar o tempo de absorção.    

e) manter a seletividade na absorção.    

 
635. (ENEM 2016)  
 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.     
   
636. (ENEM 2015)   
Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao 
longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, 
os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o 
sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus 
processos funcionais. 
 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes  
a) aumentou a filtração glomerular.    
b) produziu maior volume de urina.    
c) produziu urina com menos ureia.    
d) produziu urina com maior concentração de sais.    
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.    
   
637. (ENEM 2013)   
As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um 
longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a 
sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo 
dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, 
essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o 
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aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea 
na porção interna dessas estruturas. 
A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é 
maximizar o(a)  
a) comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento.    
b) área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes.    
c) liberação de calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema 

digestório.    
d) secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no 

estômago.    
e) processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no 

intestino.   

  
638. (ENEM 2013)  
 A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de 
autoria do médico inglês Willian Harvey, que fez importantes contribuições 
para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. 
No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete (A) no braço de 
um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto 
(H). Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em 
direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia 
vazio após esse processo (H - O). 
 

 
 
A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação 
sanguínea e  
a) pressão arterial.    
b) válvulas venosas.    
c) circulação linfática.    
d) contração cardíaca.    
e) transporte de gases.    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS/Biologia 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

310 

 
639. (ENEM 2013)  
 A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior 
segurança, sendo constituída basicamente de dois hormônios sintéticos 
semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio 
(E) e a progesterona (P). Em um experimento médico, foi analisado o sangue 
de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse 
medicamento por dia durante seis meses. 
 
Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante 
o período do experimento?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)    

 
640. (ENEM 2011) 
  A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de 
serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida são 
feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo 
cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a 
sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal, 
por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os 
efeitos colaterais provocados pela sangria. 
 
Disponível em: http://www.infobibos.com.  
Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 
 

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa 
quantidade de hemácias, poderá apresentar  
a) febre alta e constante.    
b) redução de imunidade.    
c) aumento da pressão arterial.    
d) quadro de leucemia profunda.    
e) problemas no transporte de oxigênio.    
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641. (ENEM 2009) 

Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é 

necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 ºC e 37 ºC. 

Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos 

exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. 

 

Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura 

corporal humana o sistema  

a) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos 
calóricos.    

b) imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do 
calor.    

c) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da 
evaporação da água.    

d) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, 
principalmente durante a menopausa.    

e) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do 
diâmetro dos vasos periféricos.    

 
642. (ENEM 2000)   
O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a 
partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as 
funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar 
hiperglicemia ou diabetes. 
 
O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos 
que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, "quebrando-se" em 
moléculas menores (glicose, por exemplo) que serão absorvidas. 
 
A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a 
entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se 
sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser 

consumida.  
 
Com base nessas informações, pode-se concluir que:  
a) o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo 

hormônio insulina.    
b) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as 

moléculas de açúcar.    
c) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da 

insulina, levando o indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia.    
d) a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no 

sangue.    
e) o principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente 

alto, evitando, assim, um quadro clínico de diabetes.    
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643. (ENEM 2015)  
 Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (lbn al-Haytham: 965-1040 d.C.) 
escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em 
experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, 
por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e 
incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na 
figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações 
em tecido utilizado como anteparo. 
 

 
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido 
corresponde ao(à)  
a) íris    
b) retina    
c) pupila    
d) córnea    
e) cristalino    
 

FISIOLOGIA (GAME OVER) 

 
644. (ENEM 1999)  
 A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de futebol à altitude de La 
Paz foi muito comentada em 1995, por ocasião de um torneio, como pode ser 
lido no texto abaixo. 
 
"A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situado a 
3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação 
deverá ocorrer em um  prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo 
humano, em altitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, 
evitando-se, assim, risco de um colapso circulatório." 
 
 (Adaptado da revista Placar, edição fev. 1995) 
 
A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de 
La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta:   
a) menor pressão e menor concentração de oxigênio.    
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.    
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico.    
d) menor pressão e maior temperatura.    
e) maior pressão e menor temperatura.    
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645. (ENEM 1998)  
Matéria publicada em jornal diário discute o uso de anabolizantes (apelidados 
de "bombas") por praticantes de musculação. Segundo o jornal, os 
anabolizantes são hormônios que dão uma força extra aos músculos. Quem 
toma consegue ganhar massa muscular mais rápido que normalmente. Isso 
porque uma pessoa pode crescer até certo ponto, segundo sua herança 
genética e independentemente do quanto ela se exercite. Um professor de 
musculação diz: "Comecei a tomar bomba por conta própria. Ficava nervoso e 
tremia. Fiquei impotente durante uns seis meses. Mas como sou lutador de 
vale-tudo, tenho que tomar". 
 

A respeito desta matéria, dois amigos fizeram os seguintes comentários: 
 
I. O maior perigo da automedicação é seu fator anabolizante, que leva à 
impotência sexual. 
II. O crescimento corporal depende tanto dos fatores hereditários quanto do 

tipo de alimentação da pessoa, se pratica ou não esportes, se dorme as 8 
horas diárias. 

III. Os anabolizantes devem ter mexido com o sistema circulatório do 
professor de musculação, pois ele até ficou impotente. 
IV. Os anabolizantes são mais perigosos para os homens, pois as mulheres, 

além de não correrem o risco da impotência, são protegidas pelos 
hormônios femininos. 

 
Tomando como referência as informações da matéria do jornal e o que se 
conhece da fisiologia humana, pode-se considerar que estão corretos os 
comentários:  
a) I, II, III e IV.    
b) I, II e IV, apenas.    
c) III e IV, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III, apenas.    
 
646. (ENEM 2011)   
Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes 
sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico 
solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os 
resultados estão dispostos na tabela: 
 

Constituinte Número normal Paciente 

Glóbulos 

vermelhos 
4,8 milhões/mm3 4 milhões/mm3 

Glóbulos 
brancos 

(5 000 - 10 000)/mm3 9 000/mm3 

Plaquetas (250 000 - 400 000)/mm3 200 000/m3 

 
Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de 
seu hemograma, constata-se que  
a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são 

responsáveis pela coagulação sanguínea.    
b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são 

responsáveis pela coagulação sanguínea.    
c) a dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos 

vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica.    
d) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, 

que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue.    
e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são 

responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue.    
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647. (ENEM 2012)   

 
 
A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco 
que pode desencadear doenças como  
a) anemia.    
b) beribéri.    
c) diabetes.    
d) escorbuto.    
e) fenilcetonúria.    
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BIOLOGIA DOIS 

DIVERSIDADE DE VIDA E NOMENCLATURA 

 
648. (ENEM 2011)  
 Os Bichinhos e O Homem 
Arca de Noé 
(Toquinho & Vinicius de Moraes) 
 
Nossa irmã, a mosca 
É feia e tosca 
Enquanto que o mosquito 
É mais bonito 
Nosso irmão besouro 
Que é feito de couro 
Mal sabe voar 
Nossa irmã, a barata 
Bichinha mais chata 
É prima da borboleta 
Que é uma careta 
Nosso irmão, o grilo 
Que vive dando estrilo 
Só pra chatear 
 

MORAES, V. A arca de Noé: poemas infantis.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991. 

 
O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais 
citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a 
unidade taxonômica que expressa a afinidade entre nós e estes animais é  
a) o filo.    
b) o reino.    
c) a classe.    
d) a família.    
e) a espécie.    
 
649. (ENEM 2017)  

A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco 
grandes linhas evolutivas utilizando, como critérios de classificação, a 

organização celular e o modo de nutrição. Woese e seus colaboradores, com 
base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos 
seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e 
concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do 
ponto de vista evolutivo. 
 

Whittaker 
(1969) 
Cinco reinos 

Woese (1990) 
Três domínios 

Monera 
Archaea 

Eubacteria 

Protista 

Eukarya 
Fungi 

Plantae 

Animalia 

 
A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia 
fundamentalmente em  
a) tipos de células.    
b) aspectos ecológicos.     
c) relações filogenéticas.     
d) propriedades fisiológicas.     
e) características morfológicas.     
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SERES MICROSCÓPICOS 

 
650. (ENEM 2012)  
 Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção 
de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de 
saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse 
contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que 
há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta 
localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta 
de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de 
cabeça e dores musculares. 
 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br.  
Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 
Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da 

localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de  
a) difteria.    
b) botulismo.    
c) tuberculose.    
d) leptospirose.    
e) meningite meningocócica.    
   
651. (ENEM 2012)  
 A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo comum 
em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e 
transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. 
Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o 
aumento dessa doença é  
a) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor 
da doença.    
b) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo 
reprodutivo do barbeiro.    
c) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do 
protozoário em regiões habitadas por humanos.    
d) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das 
larvas do inseto transmissor da doença.    
e) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos 
animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta.    
   
   
652. (ENEM 2011)   

 
 
O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se 
sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como  
a) endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse 

continente.    
b) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente.    
c) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente.    
d) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas.    
e) pandemia, pois ocorre em todo o continente.    
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653. (ENEM 2010)   
O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a 
condições precárias de higiene representam fatores de risco para o 
aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa 
ulceração inflamatória da córnea. Para interromper o processo da doença, é 
necessário tratamento antibiótico. 
De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação 
corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico 
para anaeróbico. 
Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de 
mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à 
invasão bacteriana. 
 

CRESTA. F. Lente de contato e infecção ocular. Revista Sinopse de 
Oftalmologia. São Paulo: Moreira Jr., v, n.04, 04. 2002 (adaptado). 

 
A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão 
relacionados a algumas características gerais desses microrganismos, tais 
como:  
a) A grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças 

no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como a melhor 
opção desses microrganismos para a obtenção de energia.    

b) A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do 
aparecimento de formas resistentes e o processo anaeróbico da 
fermentação como a principal via de obtenção de energia.    

c) A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de 
tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma de esses 
microrganismos obterem matéria-prima e energia.    

d) O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos 
milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de 
obtenção de matéria-prima e energia desses microrganismos.    

e) O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes 
geneticamente idênticos entre si e a diversidade metabólica, considerando 
processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia.    

 
654. (ENEM 2015)  
 Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do 
grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo quatro 
sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece 
por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora 
compartilhem essas características, hoje somente existe vacina, no Brasil, para 
a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: Instruções 
para pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas Técnicas. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 7 ago. 2012 (adaptado). 
 
 
Esse fato pode ser atribuído à  
a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da 

dengue.    
b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da 

febre amarela.    
c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus 

da febre amarela.    
d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente 

um tipo no vírus da febre amarela.    
e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue 

em relação ao da febre amarela.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS/Biologia 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

318 

SERES MACROSCÓPICOS 

 
655. (ENEM 2016)   
A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. 
 

 
 
Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa 
crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu 
percurso. 
O que garante o transporte dessa seiva é a  
a) gutação.    
b) gravidade.    
c) respiração.    
d) fotossíntese.    
e) transpiração.     
   
656. (ENEM 2015)  

 Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e 
conhecida como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie 
forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina L. 
 

MOREIRA. C. P. s.; ZANI. C. L.; ALVES, T. M. A. Atividade moluscicida do látex de 
Synadenium carinatum boiss. (Euphorbiaceae) sobre Biomphalaria glabrata e isolamento 

do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de Farmácia. n. 3, 2010 (adaptado). 

 
O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem 
potencial para atuar no controle da  
a) dengue.    
b) malária.    
c) elefantíase.    
d) ascaridíase.    
e) esquistossomose.    
   
657. (ENEM 2015)  

 Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, 
evolutivamente, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a 
sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou 
aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas 
relacionadas à água. 
 
Uma das características a que o texto se refere é a  
a) a reprodução por viviparidade.    
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b) respiração pulmonar nos adultos.    
c) regulação térmica por endotermia.    
d) cobertura corporal delgada e altamente permeável.    
e) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos.    
 
658. (ENEM 2012) 
  A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas 
estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os 
diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes 
permitiram sobreviver em diferentes ambientes. 
 

 
 
Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior 
diversidade genética?  
a) As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea.    
b) Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular.    
c) Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada.    
d) Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva.    
e) Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta.    
 
659. (ENEM 2005)  
 Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a 
reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças 
em que esses animais são vetores. Em compensação teríamos grandes 
problemas como a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos 
para polinização, que é o caso das  
a) algas.    
b) briófitas como os musgos.    
c) pteridófitas como as samambaias.    
d) gimnospermas como os pinheiros.    
e) angiospermas como as árvores frutíferas.    
   
660. (ENEM 1998)  
Alunos de uma escola no Rio de Janeiro são convidados a participar de uma 
excursão ao Parque Nacional de Jurubatiba. Antes do passeio, eles lêem o 

trecho de uma reportagem publicada em uma revista: 
“Jurubatiba será o primeiro parque nacional em área de restinga, num braço 
de areia com 31 quilômetros de extensão, formado entre o mar e dezoito 
lagoas. Numa área de 14.000 hectares, ali vivem jacarés, capivaras, lontras, 
tamanduás-mirins, além de milhares de aves e de peixes de água doce e 
salgada. Os peixes de água salgada, na época das cheias, passam para as 
lagoas, onde encontram abrigo, voltando ao mar na cheia seguinte. Nos 
terrenos mais baixos, próximos aos lençóis freáticos, as plantas têm água 
suficiente para aguentar longas secas. Já nas áreas planas, os cactos são um 
dos poucos vegetais que proliferam, pintando o areal com um verde pálido.” 
 
O texto anterior cita alguns exemplos de animais que vivem em Jurubatiba e 
podem ser classificados como:  
a) mamíferos, peixes e aves, apenas.    
b) mamíferos, peixes, aves e anfíbios.    
c) répteis, aves e anfíbios apenas.    
d) mamíferos, répteis, peixes e aves.    
e) animais pertencentes a uma só classe.    
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661. (ENEM 2016)  
A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores 
responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, 
infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas 
doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria 
farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. 
 
Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais 
adequados ao propósito dessas pesquisas são os(as)  
a) moluscos fitófagos.    
b) moscas saprófagas.    
c) pássaros carnívoros.    
d) morcegos frugívoros.    
e) mosquitos hematófagos.     
 

CICLOS ECOLÓGICOS SOCIAIS E BIOQUÍMICOS 

 
662. (ENEM 2016)  
 Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e 
tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies 
exóticas em costões rochosos. No experimento colocou uma tela sobre uma 
área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou 
o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. 
 

O quadro apresenta os resultados encontrados após 15  dias de experimento. 

 

Espécie 
exótica 

Área com tela Área sem tela 

Densidade 

2
indivíduo m( )  

Tamanho 
médio dos 
indivíduos 

(cm)  

Densidade 

2
indivíduo m( )  

Tamanho 
médio dos 
indivíduos 

(cm)  

Alga 100  15  110  18  

Craca 300  2  150  1,5  

Mexilhão 380  3  200  6  

Ascídia 55  4  58  3,8  

 
O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade 
dos(as)  
a) algas, estimulando seu crescimento.    
b) cracas, predando especialmente animais pequenos.    
c) mexilhões, predando especialmente animais pequenos.    
d) quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos.    
e) ascídias, apesar de não representarem os menores organismos.     
 
663. (ENEM 2016)   

Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento 
essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se 
encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. 
Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, 
crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica 
para a orgânica. 
 
Em qual grupo de organismos ocorre essa transição?  
a) Fitoplâncton.    
b) Zooplâncton.    
c) Moluscos.    
d) Crustáceos.    
e) Peixes.     
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664. (ENEM 2015)   
O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse 

elemento, na forma de 2N ,  é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua 

incorporação na matéria orgânica são microrganismos fixadores de 2N ,  que 

ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 
 

ADUAN, R. E. et aI. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. 
 Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 

 
 
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  
a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.    
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.    
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.    
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.    
e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio.    
   
665. (ENEM 2014)  
 Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que 
têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do 
corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta 
de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de 
determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente 
usados para o controle biológico de pragas agrícolas. 
 

 
 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?  
a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.    
b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da 

lagarta.    
c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase 

adulta.    
d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível 

energético na cadeia.    
e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e 

a leva à morte.    
   
666. (ENEM 2014)  
 Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de 
doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias 
também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem 
auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. 
PELZER, G. Q. et al. “Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e 
promoção de crescimento em tomateiro mediados por rizobactérias”. Tropical 
PIant Pathology, v. 36, n. 2, mar. abr. 2011 (adaptado). 
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Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de 
competição?  
a) Fixação de nitrogênio para o tomateiro.    
b) Disponibilização de cálcio para o tomateiro.    
c) Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo.    
d) Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo.    
e) Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro.    
   
667. (ENEM 2013)  
 Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes 
quantidades de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e 
liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas 
árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a 
igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas 
florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 próximo à 
superfície do solo onde elas caíram. 
A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, será  
a) menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas 
árvores.    
b) maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas.    
c) maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores 
jovens.    
d) igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras 
restantes.    
e) menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fotossíntese realizada pelas 
árvores mortas.    
 
668. (ENEM 2013)  
 No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja 
construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório 
para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o 
represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes 
cascudos quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de 
espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies 
com nichos ecológicos semelhantes. 

PETESSE, M. L.; PETRERE JR., M. Ciência Hoje, São Paulo, n. 293, v. 49, jun. 2012 (adaptado). 

 
Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado 
pelo(a)  
a) redução do fluxo gênico da espécie nativa.    
b) diminuição da competição intraespecífica.    
c) aumento da competição interespecífica.    
d) isolamento geográfico dos peixes.    
e) extinção de nichos ecológicos.    
   
669. (ENEM 2013)  
 Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha 
Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do 
Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram 
trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na 
década de 1980, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais 
para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a 
segunda maior causa de perda de biodiversidade, superados somente pela 

destruição direta de hábitats pela ação do homem. As populações de espécies 
invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos 
nativos. 
 

LEVY, I. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 5 dez. 
2011 (adaptado). 

 
As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem 
de  
a) não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico.    
b) não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente 
exótico.    
c) apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima 
ou condição ambiental.    
d) apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos 
disponibilizados no ambiente exótico.    
e) apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho 
corporal que o das espécies nativas.    
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670. (ENEM 2012)  
 O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia 
repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de 
tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove 
vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera 
um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela 
mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm 
territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que 
significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar! 
 

Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.º 174, nov. 2006 (adaptado). 
 

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu  
a) hábitat.    
b) biótopo.    
c) nível trópico.    
d) nicho ecológico.     
e) potencial biótico.    
   
671. (ENEM 2011)  
 Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das 
Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 
(80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse 
percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural 
(6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear 
(3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, 
pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na 
queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das 

plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano 4(CH ) das 

hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de 2CO das termelétricas. 

 
MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos 

socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 
2009 (adaptado). 

 
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do 
efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas 
como uma fonte  
a) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.    
b) eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios 

verificados.    
c) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito 

estufa.    
d) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função 

de seu potencial de oferta.    
e) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito 

estufa das demais fontes geradoras.    
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672. (ENEM 2011)   
Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de 
cadeia alimentar. 

 
 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado 
de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, 
o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, 
tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de  
a) produtor e consumidor primário.    
b) consumidor primário e consumidor secundário.    
c) consumidor secundário e consumidor terciário.    
d) consumidor terciário e produtor.    
e) consumidor secundário e consumidor primário.    
   
673. (ENEM 2011)  
 Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem 
para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído 
por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vaga-lume, o Photuris, 
cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus fingindo ser 
desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, 
muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. 

BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência & sociedade: a aventura da 
vida, a aventura da tecnologia. São Paulo: Scipione, 2000 (adaptado). 

 
A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do 
gênero Photinus, é um exemplo de  
a) comensalismo.    
b) inquilinismo.    
c) cooperação.    
d) predatismo.    
e) mutualismo.     
   
674. (ENEM 2011)  
 O controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam 
danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se 
alimenta de folhas de algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam 
seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp. introduz seus ovos 
nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os 
embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as 
larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade 
populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A 
técnica de controle biológico realizado pela microvespa Trichogramma sp. 
consiste na  
a) introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja 
combater.    
b) introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir o número de 
indivíduos.    
c) competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos.    
d) modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados.    
e) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se 
deseja combater.    
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675. (ENEM 2008)   
Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e 
um núcleo de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que 
consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se 
condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a uma série de 
processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. 
Na floresta Amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. 
As chuvas de nuvens baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, 
aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram gerados 
pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de 
altitude, e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando 

as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa 
de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e 
precipitação natural é altamente eficiente. 
Com a chegada, em larga escala, dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos 
últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de 
poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as 
características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu 
aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura 
com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens. 
 

 Paulo Artaxo et al. O mecanismo da floresta para fazer chover. In: 
Scientific American Brasil, ano 1, n0. 11, abr./2003, p. 38-45 

 (com adaptações). 
 
Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente  
a) da produção de CO2 oriundo da respiração das árvores.    
b) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como 

NCNs.    
c) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais 

crescem até se precipitarem como chuva.    
d) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a 

centenas de quilômetros de seu local de origem.    
e) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características 

físicas e químicas da atmosfera da região.    
 
676. (ENEM 2017)   
Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da 
Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com 
um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação 
de explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para 
começar a produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos. 
SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação 
biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um modelo sustentável de MDL. 
Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015 
(adaptado). 
 
No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses 
fertilizantes industriais é produzido na etapa de  
a) nitratação.     
b) nitrosação.     
c) amonificação.     
d) desnitrificação.     
e) fixação biológica do N2 
 
677. (ENEM 2017)   

Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em 
plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de 
carbono “se inseriram” no interior dos cloroplastos por uma montagem 
espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta 
absorvem as radiações luminosas, os elétrons são “excitados” e se deslocam 
no interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa 
energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono 
podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos 
cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, 
estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento 
do transporte de elétrons. 
 
Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. Disponível em: 
http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 nov. 2014 (adaptado). 
 
 
O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de 
carbono promoverem diretamente a:  
a) utilização de água.     
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b) absorção de fótons.     
c) formação de gás oxigênio.    
d) proliferação dos cloroplastos.     
e) captação de dióxido de carbono.    
   

BIOMAS/ECOSSISTEMAS 

 
678. (ENEM 2002)  

 GARFIELD 

 

 O Globo, 01/09/2001. 

Na charge, a arrogância do gato com relação ao comportamento alimentar da 
minhoca, do ponto de vista biológico,  
a) não se justifica, porque ambos, como consumidores, devem "cavar" 
diariamente o seu próprio alimento.    
b) é justificável, visto que o felino possui função superior à da minhoca numa 
teia alimentar.    
c) não se justifica, porque ambos são consumidores primários em uma teia 
alimentar.    
d) é justificável, porque as minhocas, por se alimentarem de detritos, não 
participam das cadeias alimentares.    
e) é justificável, porque os vertebrados ocupam o topo das teias alimentares.    
  
679. (ENEM 2016)  
Alunos de uma escola no Rio de Janeiro são convidados a participar de uma 
excursão ao Parque Nacional de Jurubatiba. Antes do passeio, eles leem o 
trecho de uma reportagem publicada em uma revista: 
 
"Jurubatiba será o primeiro parque nacional em área de restinga, num braço 
de areia com 31 quilômetros de extensão, formado entre o mar e dezoito 
lagoas. Numa área de 14.000 hectares, ali vivem jacarés, capivaras, lontras, 
tamanduás-mirins, além de milhares de aves e de peixes de água doce e 
salgada. Os peixes de água salgada, na época das cheias, passam para as 
lagoas, onde encontram abrigo, voltando ao mar na cheia seguinte. Nos 
terrenos mais baixos, próximos aos lençóis freáticos, as plantas têm água 
suficiente para aguentar longas secas. Já nas áreas planas, os cactos são um 
dos poucos vegetais que proliferam, pintando o areal com um verde pálido."  
 
A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e 
arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte 
ancoragem no substrato lamacento; raízes que se expandem verticalmente, 
por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para 
eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa 
para reduzir a perda de água por evaporação.  
 
As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:  
a) Cerrado.    

b) Pampas.    
c) Pantanal.    
d) Manguezal.    
e) Mata de Cocais.     
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PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 
 
680. (ENEM 2014)   
O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado 
— apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar 
energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a 
principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de 
carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do 
Protocolo de Kyoto. 
 
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o  
a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.    
b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria 

orgânica.    
c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias 

anaeróbias.    
d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição 

da matéria orgânica.    
e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes 

nos restos de comida.    
 
681. (ENEM 2005)  
 Há quatro séculos alguns animais domésticos foram introduzidos na Ilha da 
Trindade como "reserva de alimento". Porcos e cabras soltos davam boa carne 
aos navegantes de passagem, cansados de tanto peixe no cardápio. 
Entretanto, as cabras consumiram toda a vegetação rasteira e ainda comeram 
a casca dos arbustos sobreviventes. Os porcos revolveram raízes e a terra na 
busca de semente. Depois de consumir todo o verde, de volta ao estado 
selvagem, os porcos passaram a devorar qualquer coisa: ovos de tartarugas, 
de aves marinhas, caranguejos e até cabritos pequenos. 

Com base nos fatos acima, pode-se afirmar que  
a) a introdução desses animais domésticos trouxe, com o passar dos anos, o 

equilíbrio ecológico.    
b) o ecossistema da Ilha da Trindade foi alterado, pois não houve uma 

interação equilibrada entre os seres vivos.    
c) a principal alteração do ecossistema foi a presença dos homens, pois 

animais nunca geram desequilíbrios no ecossistema.    
d) o desequilíbrio só apareceu quando os porcos começaram a comer os 

cabritos pequenos.    
e) o aumento da biodiversidade, a longo prazo, foi favorecido pela introdução 

de mais dois tipos de animais na ilha.    
 
682. (ENEM 2015)  
 A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de 
tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo 
despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no 
ecossistema aquático. 
 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que 
ocorre é o(a)  
a) eutrofização.    
b) proliferação de algas.    
c) inibição da fotossíntese.    
d) fotodegradação da matéria orgânica.    
e) aumento da quantidade de gases dissolvidos.    
 
   
683. (ENEM 2010)  
 O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios 
problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que 
contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da 
água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por 
fim, pode promover escassez de oxigênio. 
Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente 
é:  
a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposiçao dos 

dejetos.    
b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua 

concentração nos rios.    
c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam 

mesmo sem o oxigênio.    
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d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as 
bactérias possam utilizar os nutrientes.    
e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes 
fiquem mais acessíveis às bactérias.    
   
684. (ENEM 2010)  
 No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de Guanabara (RJ) 
causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a 
fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a 
baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as 
trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de 
fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além 
disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores 
e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem 
como conduziu à morte diversas espécies de animais, entre outras formas de 
vida, afetando também a atividade pesqueira. 
 

LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil 4(39), 
ago. 2005 (adaptado). 

 
A situação exposta no texto e suas implicações  
a) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente 
marinho.    
b) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para redução 
do efeito estufa.    
c) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e 
outras) e o seu habitat.    
d) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de 
evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição.    
e) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças 
ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais, que 
estão na base da cadeia alimentar hídrica.    
 

GENÉTICA (TO START) 

 

BASES MOLECULARES 

685. (ENEM 2011)  
 Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no 
qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido 
fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para 
obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu 
que a alimentação da mãe, durante a gestação, silenciou o gene da 
obesidade. Dez anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Raz listaram 
100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de 
organismos, sustentando, assim, a epigenética, que estuda as mudanças na 
atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. 
 
A reabilitação do herege. Época, nº 610, 2010 (adaptado). 
 
Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, 
pois são ocasionados por  
a) aneuploidia do cromossomo sexual X.    
b) polipoidia dos cromossomos autossômicos.    
c) mutação em genes autossômicos com expressão dominante.    
d) substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina.    
e) inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas.    
   
686. (ENEM 2011)  
 Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos 
já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na 
hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um 
ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e 
Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material 
genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, 
eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 
1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados 
de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar 
como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram 
o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o 
rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
 

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 
 Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de 
hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a 
respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que  
a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-

sintetizada e o filamento parental é conservado.    
b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-

sintetizado e parentais em cada uma das fitas.    
c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita 

parental e uma recém-sintetizada.    
d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de 

moléculas de DNA parental.    

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita 
molde e uma fita codificadora.    

 
   
687. (ENEM 2009)  

 Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de 

clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse 

conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, 

com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de 

iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, 

observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a 

planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. 

 

Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram  

a) os genótipos e os fenótipos idênticos.    
b) os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes.    
c) diferenças nos genótipos e fenótipos.    
d) o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes.    
e) o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos.    
 
 
 
688. (ENEM 2017)  

A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma 
mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram 
uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo 
mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma 
das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, 
enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. 
 
RICHARDS. C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 
(adaptado). 
 
 
A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela  
a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal.     

b) falha na separação dos cromossomos X  no momento da separação dos 

dois embriões.    

c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à 
separação dos dois embriões.    

d) inativação aleatória de um dos cromossomos X  em fase posterior à divisão 

que resulta nos dois embriões.     
e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das 

gêmeas e origem materna na outra.     
   
 
689. (ENEM 2017)  

A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de 
biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. 
Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas 
as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações 
de hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as 
bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser 
replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) 
pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio 
entre as diferentes bases nitrogenadas. 
 
Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o 
aumento da temperatura na reação de PCR?  
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a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 

COMANDO MOLECULAR  

 
690. (ENEM 2015)  
 O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. 
Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma 
estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. 
 
Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por  
a) produzirem mutações específicas.    
b) possuírem DNA mitocondrial diferentes.    
c) apresentarem conjunto de genes distintos.    
d) expressarem porções distintas do genoma.    
e) terem um número distinto de cromossomos.  
   
691. (ENEM 2012)  
 Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias (por exemplo, 
alcaloides e flavonoides), cuja estrutura química e concentração variam num 
mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de 
desenvolvimento. 
Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às 
variações ambientais (radiação UV, temperatura, parasitas, herbívoros, 
estímulo a polinizadores etc.) ou fisiológicas (crescimento, envelhecimento 
etc.). 
As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias 
durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo  
a) sofre constantes recombinações para adaptar-se.    
b) muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida.    
c) cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas.    
d) altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias.    
e) possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade.    
 
692. (ENEM 2009)  

 A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação 

genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, 

a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes denominadas 

a, b e c. 
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Depreende-se do modelo que  

a) a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA.    
b) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é unidirecional.    
c) as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as 

proteínas.    
d) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo 

produto de transcrição.    
e) a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem 

forma de fita simples linearizadas.    
 

HEREDITARIEDADE  

 
693. (ENEM 2016)  
 O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, 
vegetais e microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e 
distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. 
SANDES. A. R. R.; BLASI. G. Biodiversidade e diversidade química e genética. 
Disponível em: http://novastecnologias.com.br. Acesso em: 22 set. 2015 
(adaptado). 
 
 
O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual 
propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. 
 
Essa troca de segmentos é determinante na  
a) produção de indivíduos mais férteis.    
b) transmissão de novas características adquiridas.    
c) recombinação genética na formação dos gametas.    
d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes.    
e) variação do número de cromossomos característico da espécie.     
 
694. (ENEM 2014)   

 
 
No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de 
um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos 
quadrados e as mulheres, pelos círculos. 
 
Qual é o padrão de herança observado para essa doença?  
a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos.    
b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os 

filhos.    

c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos 
para os filhos.    

d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também 
apresentam a doença.    

e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos 
os sexos, tanto do pai quanto da mãe.   

 
695. (ENEM 2009)  

 Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma 

explosão. Indícios, como certos adereços de metal usados pela vítima, 

sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Uma equipe policial 

de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido, 

praticamente, a fragmentos de ossos. Sabe-se que é possível obter DNA em 

condições para análise genética de parte do tecido interno de ossos. Os peritos 

necessitam escolher, entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais 

(X e Y) ou DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor opção para identificação do 

parentesco da vítima com o referido casal. 

Sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópias de um mesmo 

cromossomo por célula maximiza a chance de se obter moléculas não 

degradadas pelo calor da explosão. 
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Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes padrões de 

herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a 

utilização  

a) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, pois, em cada 
célula humana, há várias cópias dessa molécula.    
b) do cromossomo X, pois a vítima herdou duas cópias desse cromossomo, 

estando assim em número superior aos demais.    
c) do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo apresenta maior 
quantidade de material genético quando comparado aos nucleares, como, por 
exemplo, o DNAmt.    
d) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é transmitido 
integralmente do pai para toda a prole e está presente em duas cópias em 
células de indivíduos do sexo feminino.    
e) de marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além 
de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por 
célula, e os demais, em apenas uma.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENÉTICA (GAME OVER) 

 

MANIPULAÇÃO GENÉTICA 
696. (ENEM 2015)  
 A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista Herbert 
Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana 
em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. 
Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em 28 jul. 2012 (adaptado). 
 
As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina 
humana porque receberam  
a) a sequência de DNA codificante de insulina humana.    
b) a proteína sintetizada por células humanas.    
c) um RNA recombinante de insulina humana.    

d) o RNA mensageiro de insulina humana.    
e) um cromossomo da espécie humana.    
   
697. (ENEM 2011)  
 Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado 
uma “célula sintética”, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os 
pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o único 
cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de 
bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. 
capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou 
a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. 
 
GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically 
synthesized Genome. Science v. 329, 2010 (adaptado). 
 
A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se 
deve à  
a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados 
como receptoras de cromossomos artificiais.    
b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando 
substâncias como carboidratos e lipídios.    
c) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum 
para sua distribuição em ambientes naturais.    
d) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais 
complexos para produzir medicamentos, vacinas e biocombustíveis.    
e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas 
proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria.    
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698. (ENEM 2005)   
Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA 
vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.  
 

 

 

Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto 
afirmar que o DNA  
a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição.    
b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui 

clorofila.    
c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo.    
d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção.    
e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante.    
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PRINCIPAIS PROCESSOS 
699. (ENEM 2014) 
  Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada 
bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de 
plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. 
 

 
 
Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é 
classificada?  
a) Clone.    
b) Híbrida.    
c) Mutante.    
d) Adaptada.    
e) Transgênica.    
 
699A. (ENEM 2013) 
  A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de 
transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de 
inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento 
quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 
biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para 
produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não 
fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para produção 
comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em 
grandes fermentadores. 
 
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular 
poderia ser utilizada para inserção de transgenes em leveduras?  
a) Lisossomo.    
b) Mitocôndria.    
c) Peroxissomo.    
d) Complexo golgiense.    
e) Retículo endoplasmático.    
   
699B.  (ENEM 1999)  

 Considerando-se que os animais Z, W e Y não têm parentesco, pode-se 
afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas 
da vaca.  
a) Z, apenas    
b) W, apenas    
c) Y, apenas    
d) Z e da W, apenas    
e) Z, W e Y    
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699C. (ENEM 1999)  
 Se a vaca Y, utilizada como "mãe de aluguel", for a mãe biológica da vaca W, 
a porcentagem de genes da "mãe de aluguel" presente no clone será  
a) 0 %    
b) 25 %    
c) 50 %    
d) 75 %    
e) 100 %    
  
699D. (ENEM 1998)  
João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA: 

clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia 
genética, etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da 
molécula de DNA e seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir.  
 
 

 

a)T = 40%; C = 20%; G = 40% 

b)T = 40%; C = 10%; G = 10% 

c)T = 10%; C = 40%; G = 10% 

d)T = 10%; C = 10%; G = 40% 

e)T = 40%; C = 60%; G = 60% 
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IMPLICAÇÕES SOCIAIS 
700. (ENEM 2005)  
 A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida 
IMAZAPIR. A planta está passando por testes de segurança nutricional e 
ambiental, processo que exige cerca de três anos. Uma linhagem de soja 
transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida 
e destas são selecionadas as dez mais "estáveis", com maior capacidade de 
gerar descendentes também resistentes. Esses descendentes são submetidos 
a doses de herbicida três vezes superiores às aplicadas nas lavouras 
convencionais. Em seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma 
delas é levada a testes de segurança. Os riscos ambientais da soja 
transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzamento 
com outras plantas e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é 
de apenas 1%. 
A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo risco ambiental porque  

a) a resistência ao herbicida não é estável e assim não passa para as plantas-
filhas.    
b) as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às 
usuais.    
c) a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente.    
d) a linhagem passou por testes nutricionais e após três anos foi aprovada.    
e) a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a sua segurança.    
 

http://www.efivest.com/


ENEMENEM
UECEUECE

PRÉ-VESTIBULAR

SUPLETIVO

CARREIRAS MILITARES

CURSOS TÉCNICOS

O PRIMEIRO 

CURSINHO DA

(DESDE 1998) www.efivest.com.brwww.efivest.com.br

AVENIDA  
ALBERTO MAGNO 

300 
MONTESE 
FORTALEZA / CEARÁ 

CURSINHO DA UNIVERSIDADECURSINHO DA UNIVERSIDADE

(8
5
) 

3
4
9
1
.4

0
0
0

(8
5
) 

9
.8

8
8
0
.4

0
0
0


	BIOLOGIA
	5bio
	ZZZZZZZZZZZZZZZZ VERSO

