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1. (Enem PPL 2018)  A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar 
galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem 
endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a 
célula em poucos minutos. 
 
SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado). 
 
 
O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir, diretamente, a 
síntese de  
a) RNA.     
b) DNA.     
c) lipídios.     
d) proteínas.     
e) carboidratos.     
  
2. (Enem 2018)  O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese 
de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de 
biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes 
celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células 
animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais 
elevado, dentre as cinco esquematizadas na figura. 
 

 
 
Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
  
3. (Enem 2018)  No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína p53 é 
ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos 
sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. 
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ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2011 (adaptado). 
 
 
A ausência dessa proteína poderá favorecer a  
a) redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular.     
b) saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA.     
c) ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose.     
d) manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade.     
e) proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor.     
  
4. (Enem PPL 2018)  De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é 
uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa 
luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a 
problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e 
seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. 
 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
 
 
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de  
a) hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina.     
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.     
c) vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.     
d) tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.     
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes.     
  
5. (Enem 2018)  Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a 
holometabolia (desenvolvimento completo), é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e 
adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitat. Os insetos com holometabolia 
pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. 
 
Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da  
a) proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis.     
b) produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos.     
c) exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida.     
d) ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto.     
e) utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo.     
  
6. (Enem PPL 2018)  Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um 
hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro 
crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de 
elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, 
a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. 
 
Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico?  
a) Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito.    
b) Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água 

contaminada.     
c) Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada 

por grandes mamíferos.     
d) Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata 

de uma enfermidade hereditária.    
e) Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença 

está associada ao sedentarismo.     
  
7. (Enem PPL 2018)  O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao 
surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para economia de água metabólica. 
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Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas  
a) circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário.     
b) excretórios, em razão de incapacidade renal de processar níveis elevados de urina.     
c) digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos.     
d) locomotores, em razão de incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado.     
e) respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas.    
  
8. (Enem PPL 2018)  No século XVII, um cientista alemão chamado Jan Baptista van Helmont 
fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam: plantou uma muda 

de salgueiro que pesava 2,5 kg,  em um vaso contendo 100 kg  de terra seca. Tampou o vaso 

com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com 

água da chuva. Após 5  anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 kg,  

enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 kg.  

 
BAKER, J. J. W.; ALEEN, G. E. Estudo da biologia. São Paulo: Edgar Blücher, 1975 
(adaptado). 
 
 
Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso 
comum de que as plantas  
a) absorvem gás carbônico do ar.     
b) usam a luz como fonte de energia.     
c) absorvem matéria orgânica do solo.     
d) usam a água para constituir seu corpo.     
e) produzem oxigênio na presença de luz.     
  
9. (Enem 2018)  O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia 
(Annona cherimola) com a fruta-pinha (Annona squamosa), resultou em uma planta híbrida 
denominada de atemoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. 
 
Um dos benefícios dessa forma de plantio é a  
a) ampliação da variabilidade genética.     
b) produção de frutos das duas espécies.     
c) manutenção do genótipo da planta híbrida.     
d) reprodução de clones das plantas parentais.     
e) modificação do genoma decorrente da transgenia.     
  
10. (Enem PPL 2018)  Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma 
característica marcante de cada espécie. A goiabeira (Psidium guajava L.), por exemplo, 

apresenta como padrão específico 22  cromossomos. A organização celular do gametófito 
feminino (saco embrionário) das flores de Angiospermas é complexa, sendo formada por um 
conjunto de oito células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números 
cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides 
e o tecido de reserva da semente é triploide. 
 
Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, 
respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma?  
a) 22, 22, 23     

b) 11, 22, 33     

c) 22, 44, 33     

d) 11, 22, 44     

e) 11, 22, 22     
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11. (Enem 2018)  A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até 
o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as 
plantas dependem de fatores como o vento e a água. 
 
A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento 
é o(a)  
a) diminuição do cálice.     
b) alongamento do ovário.     
c) disponibilização do néctar.     
d) intensificação da cor das pétalas.     
e) aumento do número de estames.     
  
12. (Enem PPL 2018)  A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos 
clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares: uma responsável pela 

síntese de ATP e pela redução do NADP+  e a outra pela fixação de carbono. 
 
Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais  
a) água e oxigênio.     
b) glicose e oxigênio.     
c) radiação luminosa e água.     
d) glicose e radiação luminosa.    
e) oxigênio e dióxido de carbono.     
  
13. (Enem 2018)  Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios 
ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se 
necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e 
são insolúveis em água. 
 
Esses ácidos atuam no processo de modo a  
a) hidrolisar os lipídios.     
b) agir como detergentes.     
c) tornar os lipídios anfifílicos.     
d) promover a secreção de lipases.     
e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.     
  
14. (Enem PPL 2018)  O suco de repolho pode ser utilizado como indicador ácido-base em 
diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e 
comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a 
seguir. 
 

 
 
 
Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do 
suco gástrico, têm-se, respectivamente, as cores  
a) vermelha e vermelha.     
b) vermelha e azul.     
c) rosa e roxa.     
d) roxa e amarela.     
e) roxa e vermelha.     
  
15. (Enem PPL 2018)  O fitato, presente em diversos cereais, apresenta a propriedade de 
associar-se a alguns minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e 
incapazes de serem digeridos por animais monogástricos. Por esse motivo, muitas rações ricas 
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em cereais contêm, na sua formulação final, a enzima fitase como aditivo. O esquema de ação 
dessa enzima sobre o fitato está representado na figura. 
 

 
 
A adição de fitase nessas rações acarretará um aumento da  
a) eliminação de produtos nitrogenados.     
b) disponibilidade de nutrientes.     
c) desnaturação de proteínas.     
d) assimilação de fitato.     
e) absorção de amido.     
  
16. (Enem 2018)  O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A 
fauna é, predominantemente, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. 
 
Uma adaptação, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados é o(a)  
a) existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme.     
b) eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada.     
c) desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.     
d) capacidade de controlar a temperatura corporal.     
e) respiração realizada por pulmões foliáceos.     
  
17. (Enem 2018)  Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são 
controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado a insulina atua como 
um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são 
secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. 
 
Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo 
induzirá o organismo a  
a) realizar a fermentação lática.     
b) metabolizar aerobicamente a glicose.     
c) produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.     
d) transformar ácidos graxos em glicogênio.     
e) estimular a utilização do glicogênio.     
  
18. (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 
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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.     
  
19. (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.     
  
20. (Enem PPL 2017)  A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém 
as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e 
hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa 
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importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e 
qualidade semelhante à matéria-prima. 
 
GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação osmótica: uma tecnologia de baixo 
custo para o desenvolvimento da agricultura familiar. Revista Brasileira de Gestão e 
Desenvolvimento Regional, n. 3, set.-dez. 2007 (adaptado). 
 
 
Esse processo para conservar os alimentos remove a água por  
a) aumento do ponto de ebulição do solvente.    
b) passagem do soluto através de uma membrana semipermeável.    
c) utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente.    
d) aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto.    
e) pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução.    
  
21. (Enem PPL 2017)  Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos 
apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e 
desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. 
Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por 
genes, resultando num sapo adulto jovem. 
 
A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o  
a) ribossomo.    
b) lisossomo.    
c) peroxissomo.    
d) complexo golgiense.    
e) retículo endoplasmático.    
  
22. (Enem (Libras) 2017)  Uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é 
fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista 
colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias Gram positivas que apresentavam a 
parede celular fluorescente. Em seguida o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de 
fluorescência e verificou a presença de fluorescência em seu interior 
 
Em qual organela do neutrófilo foi recebida a fluorescência?  
a) Mitocôndria.    
b) Peroxissomo.     
c) Vacúolo digestivo.     
d) Complexo golgiense.     
e) Retículo endoplasmático liso.     
  
23. (Enem PPL 2017)  Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em 
que se encontram no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da 
raiz de cebola, visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo 
celular. 
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Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
  
24. (Enem PPL 2017)  Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e 
permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em 
áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa 
deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico 
são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a 
incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 
 
Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  
a) Hipófise.    
b) Tireoide.    
c) Pâncreas.    
d) Suprarrenal.    
e) Paratireoide.    
  
25. (Enem PPL 2017)  Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por 
diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as 
condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão 
apresentados no gráfico. 
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Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o(a)  
a) aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima.    
b) temperatura baixa (10 C)  é o principal inibidor da enzima.    

c) ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação.    
d) ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima.    
e) temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 C,  independentemente do pH.     

  
26. (Enem (Libras) 2017)  Um pesquisador observou um pássaro alimentando-se dos frutos de 
uma espécie de arbusto e perguntou-se qual seria o efeito na germinação das sementes do 
fruto após passarem pelo trato digestório do pássaro. Para responder à pergunta, o 
pesquisador pensou em desenvolver um experimento de germinação com sementes de 
diferentes origens. 
 
Para realizar esse experimento, as sementes devem ser coletadas  
a) aleatoriamente do chão da mata.     
b) de redes de coleta embaixo dos arbustos.    
c) diretamente dos frutos de arbustos diferentes.    
d) das fezes dos pássaros de lugares diferentes.    
e) das fezes dos pássaros e dos frutos coletados dos arbustos.     
  
27. (Enem (Libras) 2017)  Os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de 
transição, pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar. 
Estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais típicas, que 
conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais, é comum 
observar raízes suporte, que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como 
raízes que crescem verticalmente do solo (geotropismo negativo). 
 
Disponível em: http://vivimarc.sites.uol.com.br. Acessos em: 20 fev. 2012 (adaptado). 
 
 
Essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionadas à  
a) flutuação.     
b) transpiração.    
c) troca gasosa.     
d) excreção de sal.     
e) absorção de nutrientes.     
  
28. (Enem 2017)  O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que 
influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a 
queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a 
reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de 
barragens, interferem na reprodução desses animais. 
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MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: 
http://futurambiental.com. Acesso em: 10 maio 2013 (adaptado). 
 
 
Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)  
a) percurso da migração.     
b) longevidade dos indivíduos.     
c) disponibilidade de alimentos.     
d) período de migração da espécie.     
e) número de espécies de peixes no local.     
  
29. (Enem PPL 2017)   

 
 
A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a 
sigla “m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As ilustrações representam, da esquerda para a 
direita, o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. 
 
Disponível em: www.nature.com. Acesso em: 6 dez. 2012 (adaptado). 
 
 
Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os 
seres humanos e:  
a) Gorila e bonobo.    
b) Gorila e chimpanzé.    
c) Gorila e orangotango.    
d) Chimpanzé e bonobo.    
e) Bonobo e orangotango.    
  
30. (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  



 
 

Página 11 de 43 

 

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.     
  
31. (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.     
  
32. (Enem (Libras) 2017)  Surgidos há 370 milhões de anos, os anfíbios apresentam inovações 
evolutivas que permitiram a eles tornarem-se os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente 
terrestre, passando apenas parte da vida no meio aquático. Apesar disso, alguns aspectos 
fisiológicos limitam a sua distribuição; por exemplo, no Brasil existe uma diversidade menor de 
espécies na Região Sul. 
 
A característica adaptativa que limita a distribuição geográfica desses organismos é a  
a) presença de embriões protegidos por ovos.     
b) ocorrência de metamorfose na fase de girino.     
c) incapacidade de controle interno da temperatura.     
d) excreção de resíduos nitrogenados na forma de ureia.     
e) realização de trocas gasosas por pulmões e tegumento.     
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33. (Enem (Libras) 2017)  No Período Cretáceo, surgiram as angiospermas, caracterizadas 
pela presença de flores e frutos. Essas características contribuíram para que essas plantas 
ocupassem rapidamente diversos ambientes em nosso planeta. 
 
Os frutos têm importante papel nessa ocupação porque ajudam a  
a) fertilizar o solo.     
b) dispersar as sementes.     
c) fixar as raízes da nova planta.    
d) nutrir as sementes por longos períodos.     
e) manter as sementes próximas às árvores.     
  
34. (Enem 2017)  A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como 
as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, 
água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. 
Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 
 
 
Essas espécies captam água do(a)  
a) organismo das plantas vizinhas.     
b) solo através de suas longas raízes.     
c) chuva acumulada entre suas folhas.     
d) seiva bruta das plantas hospedeiras.     
e) comunidade que vive em seu interior.    
  
35. (Enem PPL 2017)  A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. 
Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de 
átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma 
placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz 
atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um 
ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os 
elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de 
pequena intensidade. 
 
DIAS, C. B. Célula fotovoltaica. Disponível em: http://super.abril.com.br. 
 
 
O processo biológico que se assemelha ao descrito é a  
a) fotossíntese.    
b) fermentação.    
c) quimiossíntese.    
d) hidrólise de ATP.    
e) respiração celular.    
  
36. (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). 
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O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono 
promoverem diretamente a:  
a) utilização de água.     
b) absorção de fótons.     
c) formação de gás oxigênio.    
d) proliferação dos cloroplastos.     
e) captação de dióxido de carbono.    
  
37. (Enem (Libras) 2017)  Em razão da grande quantidade de carboidratos, a mandioca tem 
surgido, juntamente com a cana-de-açúcar, como alternativa para produção de bioetanol. A 
produção de álcool combustível utilizando a mandioca está diretamente relacionada com a 
atividade metabólica de microrganismos.  
Disponível em: www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 28 out. 2015 (adaptado). 
 
 
O processo metabólico envolvido na produção desse combustível é a  
a) respiração.     
b) degradação.     
c) fotossíntese.     
d) fermentação.     
e) quimiossíntese.     
  
38. (Enem (Libras) 2017)  A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o 
tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a 
terapia à base de iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo o iodo 

radioativo 131( I),  que migra para a corrente sanguínea e circula pelo organismo até ser 

absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a 
proliferação do câncer para outras regiões do corpo. 
 
Usa-se o iodo porque o órgão-alvo dessa terapia é o(a)  
a) fígado.     
b) tireoide.     
c) hipófise.     
d) gônada    
e) pâncreas.     
  
39. (Enem 2017)  A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, 
onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos 
celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os 
diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo 
nervo óptico até o cérebro. 
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado). 
 
 
Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá  
a) comprometer a capacidade de visão em cores.     
b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.     
c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.     
d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.     
e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila.     
  
40. (Enem (Libras) 2017)  O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue 
(hemograma) de uma jovem de 23 anos. 
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Hemograma 

Valores encontrados 

Valores de referência 

(acima de 12 anos – 

sexo feminino) 

Eritrócitos 6 3( 10 mm )  4,63  3,8 4,8−  

Plaquetas 3(mil mm )  87  150 400,0−  

Leucócitos totais 3(mil mm )  6,04  4,5 11,0−  

 
Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta?  
a) Dificuldade de coagulação sanguínea.     
b) Diminuição da produção de anticorpos.     
c) Aumento dos processos infecciosos e alérgicos.     
d) Diminuição no transporte dos gases respiratórios.     
e) Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue.    
  
41. (Enem 2017)  Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero 
gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando 
injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude 
sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos 
sanguíneos e da pele. 
MOUTINHO, S. Coagulação acelerada. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso 
em: 19 fev. 2013 (adaptado). 
 
 
Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse 
material?  
a) Filariose.     
b) Hemofilia.     
c) Aterosclerose.     
d) Doença de Chagas.     
e) Síndrome da imunodeficiência adquirida.     
  
42. (Enem (Libras) 2017)  O diclorodifeniltricloroetano (DDT) é o mais conhecido dentre os 
inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra 
Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida 
barato e altamente eficiente em curto prazo, mas, em longo prazo, tem efeitos prejudiciais à 
saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. 
 
DAMATO, C; TORRES, J. P. M.; MALM, O. DDT (diclorodifeniltricloroetano): toxicidade e 
contaminação ambiental – uma revisão, Química, n. 6, 2002 (adaptado). 
 
 
Nos animais, esse composto acumula-se, preferencialmente, no tecido  
a) ósseo.     
b) adiposo.     
c) nervoso.     
d) epitelial.     
e) muscular.     
  
43. (Enem PPL 2016)  Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são 
tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes – aquele que fabrica o 
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antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta 
tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, 
que passa, então, a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. 
 
Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 143, ago. 1999 (adaptado). 
 
 
A função dessa substância, produzida pelo fungo, no organismo humano é  
a) neutralizar proteínas virais.    
b) interromper a ação das toxinas.    
c) ligar-se ao patógeno já instalado.    
d) reconhecer substâncias estranhas.    
e) desencadear a produção de anticorpos.    
  
44. (Enem 2ª aplicação 2016)  Companheira viajante  
 
Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma 
existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, 
descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em 
apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de 
sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células 
eucariontes, considerando-se como escrava – uma serva a serviço de nossa verdadeira 
evolução. 
 
McMURRAY, W. C. The traveler. Trends in Biochemical Sciences, 1994 (adaptado). 
 
 
A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a)  
a) centríolo.    
b) lisossomo.    
c) mitocôndria.    
d) complexo golgiense.    
e) retículo endoplasmático liso.    
  
45. (Enem PPL 2016)  Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de 
margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um 
fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as 
amostras foram misturadas.  
 
Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas?  
a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.    
b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.    
c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.    
d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.    
e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.    
  
46. (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.    
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b) Mitocôndria.    
c) Peroxissomo.    
d) Complexo golgiense.    
e) Retículo endoplasmático.     
  
47. (Enem PPL 2016)  A figura apresenta diferentes fases do ciclo de uma célula somática, 
cultivada e fotografada em microscópio confocal de varredura a laser. As partes mais claras 
evidenciam o DNA. 
 

 
 
Na fase representada em D, observa-se que os cromossomos encontram-se em  
a) migração.    
b) duplicação.    
c) condensação.    
d) recombinação.    
e) reestruturação.    
  
48. (Enem 2ª aplicação 2016)  O paclitaxel é um triterpeno poli-hidroxilado que foi originalmente 
isolado da casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas 
agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente 
quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação 
antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo na função dos microtúbulos. 
 
KRETZER, I. F. Terapia antitumoral combinada de derivados do paclitaxel e etoposídeo 
associados à nanoemulsão lipídica rica em colesterol – LDE. 
Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 
 
 
De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo 
paclitaxel?  
a) Divisão celular.    
b) Transporte passivo.    
c) Equilíbrio osmótico.    
d) Geração de energia.    
e) Síntese de proteínas.    
  
49. (Enem 2ª aplicação 2016)  Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a 
composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina (A) é igual à de 
timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das 
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duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas 
(A+G) e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais. 
 
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita 

simples de DNA com 20  adeninas, 25  timinas, 30  guaninas e 25  citosinas. 

 
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA 
formada pela fita simples exemplificada pelo professor?  
a) Adenina: 20;  Timina: 25;  Guanina: 25;  Citosina: 30.     

b) Adenina: 25;  Timina: 20;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

c) Adenina: 45;  Timina: 45;  Guanina: 55;  Citosina: 55.     

d) Adenina: 50;  Timina: 50;  Guanina: 50;  Citosina: 50.     

e) Adenina: 55;  Timina: 55;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

  
50. (Enem 2ª aplicação 2016)  Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a 
professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. 
As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com as 
condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas 
plantas possuem adaptações ao fogo. 
 
As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela 
professora são:  
a) Raízes escoras e respiratórias.    
b) Raízes tabulares e folhas largas.    
c) Casca grossa e galhos retorcidos.    
d) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo.    
e) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos.    
  
51. (Enem PPL 2016)  Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença 
entre a sacola biodegradável e a comum, feita de polietileno – derivado do petróleo. Alguns 
governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em 
substituição às sacolas comuns. 
Disponível em: http://epocanegocios.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 
 
A atitude tomada pelos governos municipais deve-se ao(à)  
a) maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns.    
b) escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para produção das sacolas comuns.    
c) custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação ao das sacolas 

comuns.    
d) maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser 

renováveis.    
e) rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias, em comparação 

às sacolas comuns.    
  
52. (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.    
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c) pássaros carnívoros.    
d) morcegos frugívoros.    
e) mosquitos hematófagos.     
  
53. (Enem PPL 2016)  O cladograma representa relações filogenéticas entre os vertebrados 
 

 
 
A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica 
evolutiva é:  
a) I – endotermia.    
b) II – coluna vertebral.    
c) III – ovo amniótico.    
d) IV – respiração pulmonar.    
e) V – membros locomotores.    
  
54. (Enem 2ª aplicação 2016)  Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um 
rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente 
causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. 
 
Para combater a doença, os veterinários devem administrar, nos bovinos contaminados,  
a) vacinas.    
b) antivirais.    
c) fungicidas.    
d) vermífugos.    
e) antibióticos.    
  
55. (Enem 2016)  A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. 
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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.     
  
56. (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.     
  
57. (Enem 2ª aplicação 2016)  O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do 
coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um 
certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, 
descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. 
 

Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60  e 100  batimentos por 

minuto. 
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Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do 
paciente é  
a) normal.    
b) acima do valor ideal.    
c) abaixo do valor ideal.    
d) próxima do limite inferior.    
e) próxima do limite superior.    
  
58. (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.     
  
59. (Enem 2ª aplicação 2016)  A perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é na 
faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a 
incomodar no dia a dia, quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tomam 
sacrifícios. Esse processo tem nome: sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e 
qualidade dos músculos e tem um impacto significante na saúde. 
 
Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado). 
 
 
A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser 
retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados 
com o(a)  
a) hidroginástica.    
b) alongamento.    
c) musculação.    
d) corrida.    
e) dança.    
  
60. (Enem 2015)  Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam 
aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de 
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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) 
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e) 

 

  

a)     

b)     

c)     

d)     
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e)     
  
61. (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. 
 

 
 
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     
  
62. (Enem 2015)  Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres 
e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. 
Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população 
de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente 

distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y,  foi revelado que diversos tecidos de 

mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação 
extremamente curiosa: apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram 
microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca 
natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. 
 
MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. 
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 
 
 
O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo 
humano, é o de que  
a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente.    
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b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes.    
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.    
d) mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno.    
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto.    
  
63. (Enem PPL 2015)  Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que 
mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado 
pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser 
evitado. 
 
A doença associada a esse hábito é a  
a) obesidade.    
b) osteoporose.    
c) diabetes tipo II.    
d) hipertensão arterial.    
e) hipercolesterolemia.    
  
64. (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.    
  
65. (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.    
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.    
  
66. (Enem PPL 2015)  O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo 
de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos 

protegidos por casca rígida 
(pergaminácea ou calcárea) 
possibilitou a conquista do 
ambiente terrestre. 
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O surgimento da característica mencionada está representado, no cladograma, pelo número   
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
  
67. (Enem PPL 2015)  A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo 
natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas 
em escala comercial. 
 
A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no(a)  
a) transgenia.    
b) clonagem.    
c) hibridização.    
d) controle biológico.    
e) melhoramento genético.    
  
68. (Enem PPL 2015)  Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um 
cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em três tubos de 
ensaio com os seguintes conteúdos: 
 
- Tubo 1: carne 
- Tubo 2: macarrão 
- Tubo 3: banha 
 

Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico (HC ),  e o pH da solução baixou para um 

valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 

37 C.  A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. 

 
De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada?  
a) Fígado.    
b) Pâncreas.    
c) Estômago.    
d) Vesícula biliar.    
e) Intestino delgado.    
  
69. (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.    
  
70. (Enem PPL 2015)  De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5%  das 

pessoas com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base 
fisiopatológica uma resposta imune anômala, causando aumento da permeabilidade de vasos 
sanguíneos, queda da pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer 
manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, boca e gengivas. O hemograma do 



 
 

Página 26 de 43 

 

paciente pode apresentar como resultado leucopenia (diminuição do número de glóbulos 
brancos), linfocitose (aumento do número de linfócitos), aumento do hematócrito e 

trombocitopenia (contagem de plaquetas abaixo de 3100.000 mm ).  

 
Disponível em: www.ciencianews.com.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado). 
 
 
Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os 
possíveis achados do hemograma, constata-se que  
a) as manifestações febris ocorrem em função da diminuição dos glóbulos brancos, uma vez 

que estes controlam a temperatura do corpo.    
b) a queda na pressão arterial é ocasionada pelo aumento do número de linfócitos, que têm 

como função principal a produção de anticorpos.    
c) o sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é ocasionado pela quantidade reduzida de 

plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio.    
d) as manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as 

plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea.    
e) os sangramentos observados ocorrem em função da linfocitose, uma vez que os linfócitos 

são responsáveis pela manutenção da integridade dos vasos sanguíneos.    
  
71. (Enem PPL 2015)  A toxina botulínica (produzida pelo bacilo Clostridium botulinum) pode 
ser encontrada em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. No 
entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas com problemas físicos e/ou estéticos, atenuando problemas 
como o blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias das pálpebras. 
 
BACHUR, T. P. R. et al. Toxina botulínica: de veneno a tratamento. Revista Eletrônica 
Pesquisa Médica, n. 1, jan.-mar. 2009 (adaptado). 
 
 
O alívio dos sintomas do blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre 
o tecido  
a) glandular, uma vez que ela impede a produção de secreção de substâncias na pele.    
b) muscular, uma vez que ela provoca a paralisia das fibras que formam esse tecido.    
c) epitelial, uma vez que ela leva ao aumento da camada de queratina que protege a pele.    
d) conjuntivo, uma vez que ela aumenta a quantidade de substância intercelular no tecido.    
e) adiposo, uma vez que ela reduz a espessura da camada de células de gordura do tecido.    
  
72. (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. 
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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    
  
73. (Enem 2015)  A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão 
causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua 
manifestação varia desde bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear 
respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas 
vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda 
mais a situação do paciente. 
 
Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br. Acesso em: 28 fev.2012 (adaptado). 
 
 
Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o 
procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao 
hospital é  
a) colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor.    
b) utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena.    
c) passar creme dental para diminuir a ardência da flictena.    
d) perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada.    
e) cobrir a flictena com gazes molhadas para evitar a desidratação.    
  
74. (Enem 2015)  Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio 2(O )  no 

sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de 
cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas 

condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada 2(HbO )  em 

equilíbrio no sangue, conforme a relação: 
 

(aq) 2(aq) 2(aq)Hb O HbO+  
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Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado). 
 
 
A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a)  
a) elevação da pressão arterial.    
b) aumento da temperatura corporal.    
c) redução da temperatura do ambiente.    
d) queda da pressão parcial de oxigênio.    
e) diminuição da quantidade de hemácias.    
  
75. (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.    
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.    
  
76. (Enem PPL 2014)  O arroz-dourado é uma planta transgênica capaz de produzir 
quantidades significativas de betacaroteno, que é ausente na variedade branca. A presença 
dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica seu nome.  
 
A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da 
incidência de  
a) fragilidade óssea.    
b) fraqueza muscular.    
c) problemas de visão.    
d) alterações na tireoide.    
e) sangramento gengival.    
  
77. (Enem 2014)  Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O 
esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental 
marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. 
 

 
 
O resultado desse processo nos corais é o(a)  
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a) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.    
b) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.    
c) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.    
d) estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.    
e) dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações.    
  
78. (Enem PPL 2014)  Os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando 
de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles 
estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas 
algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos, numa relação de mutualismo.  
 
Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 6 dez 2012 (adaptado).  
 
 
O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade 
em  
a) produzir o próprio alimento.    
b) obter compostos nitrogenados.    
c) realizar a reprodução sexuada.    
d) absorver o oxigênio dissolvido na água.    
e) adquirir nutrientes derivados da fotossíntese.    
  
79. (Enem PPL 2014)  Os gêmeos sempre exerceram um fascínio para a maioria das pessoas, 
principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionada ao fato 
de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da 
clonagem na espécie humana. 
  
O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é a  
a) divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados.     
b) divisão do embrião em dois grupos celulares independentes.    
c) fecundação de um óvulo por dois espermatozoides diferentes.    
d) ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero materno.    
e) fertilização sucessiva de dois óvulos por apenas um espermatozoide.    
  
80. (Enem PPL 2014)  O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a 
Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações 
rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da 
doença de Chagas.  
 
KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  
 
 
A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a  
a) limpeza de terrenos baldios, com a retirada de matéria orgânica em decomposição.    
b) construção de unidades de saúde, com atendimento mais eficiente aos indivíduos 

infectados.    
c) melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e 

peridomiciliar.    
d) construção de estradas e rodovias, com garantias de melhor acesso da população rural ao 

sistema de saúde.    
e) limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que 

possam acumular água.    
  
81. (Enem PPL 2014)  A classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações 
evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. 
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Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados, porque  
a) possuem ancestrais que já foram extintos.    
b) surgiram há mais de 500 milhões de anos.    
c) evoluíram a partir de um ancestral comum.    
d) deram origem aos grupos de mamíferos atuais.    
e) vivem no ambiente aquático em alguma fase da vida.     
  
82. (Enem PPL 2014)  O Brasil tem investido em inovações tecnológicas para a produção e 
comercialização de maçãs. Um exemplo é a aplicação do composto volátil 1-metilciclopropeno, 
que compete pelos sítios de ligação do hormônio vegetal etileno nas células desse fruto.  
 
Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br. Acesso em: 16 ago 2012 (adaptado).  
 
 
Com base nos conhecimentos sobre o efeito desse hormônio, o 1-metilciclopropeno age 
retardando o(a)  
a) formação do fruto.    
b) crescimento do fruto.    
c) amadurecimento do fruto.    
d) germinação das sementes.    
e) formação de sementes no fruto.    
  
83. (Enem 2014)  Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, 
porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma 
promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. 
Assim, durante três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses 
produtores.  
O Hoje, 15 out 2011 (adaptado). 
 
Para suprir o deficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da 
promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em  
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a) vitaminas A e E.    
b) frutose e sacarose.    
c) aminoácidos naturais.    
d) aminoácidos essenciais.    
e) ácidos graxos saturados.    
  
84. (Enem 2014)  Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um 
concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, 
mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. 
Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de 
ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH 
determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. 
 
O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está 
correta é aquele que contém  
a) cubo de batata em solução com pH 9.=     

b) pedaço de carne em solução com pH 5.=     

c) clara de ovo cozida em solução com pH 9.=     

d) porção de macarrão em solução com pH 5.=     

e) bolinha de manteiga em solução com pH 9.=     

  
85. (Enem PPL 2014)  Os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares 
são bem conhecidos, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com 
indivíduos sedentários. Visando ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, 
verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, 
confirmou-se a melhora da condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que 
os efeitos benéficos do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como o 
decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto.  
 
CHAVES, E. A. et al. Cardioproteção induzida pelo exercício é prejudicada pelo tratamento 
com anabolizante decanoato de nandrolona. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 1, n. 3, 2007 
(adaptado). 
 
Qual gráfico representa os resultados desse estudo?  

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     
  
86. (Enem 2014)  A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de 
náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o 
uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois 
enantiômeros (R e S). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à 
malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e 
pernas do bebê. 
 
COELHO, F. A. S. “Fármacos e quiralídade”. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, 
São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado). 
 
Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros  
a) reagem entre si.    
b) não podem ser separados.    
c) não estão presentes em partes iguais.    
d) interagem de maneira distinta com o organismo.    
e) são estruturas com diferentes grupos funcionais.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Os ribossomos são organelas citoplasmáticas onde ocorre a síntese das proteínas.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
O pesquisador deve escolher a linhagem IV. As células especializadas na produção de 
hormônios proteicos devem possuir grande quantidade de mitocôndrias, retículo 
endoplasmático rugoso abundante, além de nucléolo desenvolvido e eucromatina ativa.   
 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
A ausência da proteína p53 impede que ocorra o sistema de reparo de danos no DNA, 
consequentemente, pode resultar em proliferação celular descontrolada e desenvolvimento de 
tumores.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A vitamina A é fundamental para a produção e o bom funcionamento dos fotorreceptores de luz 
na retina do olho. Esses fotorreceptores são os bastonetes.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Em insetos holometábolos, as fases de larva e adultos ocupam nichos ecológicos diferentes. 
Dessa forma, fica reduzida a competição intraespecífica e aumentada a chance de adaptação 
ao meio e formação de novas espécies.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
A filariose é transmitida pela picada de fêmeas de mosquitos dos gêneros Culex, Aedes ou 
Anopheles. Por esse motivo, o médico indicou como medidas preventivas o uso de repelentes 
e telas em janelas.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Os anfíbios apresentam uma importante respiração cutânea, razão pela qual devem ter a pele 
fina, permeável, úmida e desprovida de anexos de queratina, os quais dificultariam as trocas 
gasosas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
As plantas retiram do solo uma solução de água e sais minerais, denominada seiva bruta, 
mineral ou inorgânica.   
 
Resposta da questão 9: 
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 [C] 
 
A enxertia é um processo de reprodução assexuado que preserva o genótipo da planta híbrida.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 

Sendo haploide, a oosfera da goiabeira apresentará em seu núcleo n 11=  cromossomos. O 

zigoto é diploide com 2n 22=  cromossomos e o endosperma triploide terá 3n 33=  

cromossomos.   
 
Resposta da questão 11: 
 [E] 
 
Em plantas polinizadas pelo vento (anemófilas) há grande produção de grãos de pólen e, 
consequentemente, aumento no número de estames.   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Durante a fase fotoquímica (luminosa) da fotossíntese, os vegetais utilizam a energia da luz e 
da água para a síntese do ATP e do NADPH.   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
Os ácidos biliares emulsificam as gorduras, funcionando como um “detergente” natural. Eles 
transformam gotas de gordura em gotículas microscópicas, aumentando a superfície de 
contato com as enzimas lipases pancreática e entérica.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 

O pH da saliva se situa entre 6,5  e 7,5  (neutro), tornando o indicador de pH roxo. O suco 

gástrico apresenta pH em torno de 2,0  (ácido) e torna o indicador vermelho.   

 
Resposta da questão 15: 
 [B] 
 
A adição da enzima hidrolítica fitase aos cereais permite a digestão do fitato e, 
consequentemente, o aumento da disponibilidade de nutrientes.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
A eliminação de excretas nitrogenados de forma concentrada é uma estratégia que auxilia a 
sobrevivência de animais que habitam regiões com restrição hídrica.   
 
Resposta da questão 17: 
 [E] 
 
Em caso de hipoglicemia, as ilhotas pancreáticas secretam o glucagon. Esse hormônio 
estimula a glicogenólise hepática, restaurando a glicemia normal.   
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Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
A mudança verificada na transição da etapa 3 para a etapa 4 demonstra que as proteínas 
podem se movimentar livremente na bicamada lipídica que forma a membrana plasmática das 
células.   
 
Resposta da questão 19: 
 [E] 
 
O salgamento das carnes funciona como conservante por se tratar de um ambiente fortemente 
hipertônico que provoca a desidratação osmótica dos alimentos e dos microrganismos 
decompositores.   
 
Resposta da questão 20: 
 [E] 
 
A conservação dos alimentos pela desidratação osmótica remove água por pressão gerada 
pela diferença de concentração entre o produto (hipotônico) e a solução (hipertônica).   
 
Resposta da questão 21: 
 [B] 
 
Os lisossomos presentes nas células da cauda do girino liberam as suas enzimas as quais 
destroem essas células por autólise.   
 
Resposta da questão 22: 
 [C] 
 
A fluorescência presente na bactéria será verificada no interior do vacúolo digestivo do 
neutrófilo, uma vez que esse tipo de leucócito é especializado em realizar fagocitose e digestão 
intracelular de microrganismos patogênicos.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
A melhor fase para se observar e estudar os cromossomos é a metáfase (3), porque nesse 
período, os cromossomos atingem o maior grau de condensação de sua cromátides irmãs.   
 
Resposta da questão 24: 
 [B] 
 

O iodo é um elemento químico essencial para a produção dos hormônios 3T  (triiodotironina) e 

4T  (tetraiodotironina) produzidos pela glândula tireoidea.   

 
Resposta da questão 25: 
 [D] 
 
O aumento do pH causa a diminuição da atividade enzimática.   
 
Resposta da questão 26: 
 [E] 
 
As sementes utilizadas no experimento devem ser coletadas das fezes dos pássaros e dos 
frutos coletados dos arbustos.   



 
 

Página 36 de 43 

 

 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
As raízes aéreas (pneumatóforos) observadas em diversas espécies de plantas dos 
manguezais estão relacionadas à troca gasosa.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
As barragens nos rios reduzem o percurso da migração, prejudicando o processo reprodutivo 
dos peixes que realizam a subida do rio (piracema).   
 
Resposta da questão 29: 
 [D] 
 
A maior similaridade genética ocorre entre os humanos e os chimpanzés e bonobos.   
 
Resposta da questão 30: 
 [D] 
 
A diferença fenotípica observada entre as gêmeas monozigóticas pode ser explicada pela 

inativação aleatória de um cromossomo X  em fase posterior à divisão que resultou nos dois 
embriões.   
 
Resposta da questão 31: 
 [C] 
 
A classificação de Woese (1990) se baseia fundamentalmente, nas relações filogenéticas entre 
os seres vivos, isto é, relações de parentesco evolutivo.   
 
Resposta da questão 32: 
 [C] 
 
Os anfíbios são vertebrados ectotérmicos, que não conseguem regular a temperatura corpórea. 
Dessa forma, apresentam maior distribuição em regiões mais quentes.   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
Os frutos comestíveis ajudam a dispersar as sementes das angiospermas.   
 
Resposta da questão 34: 
 [C] 
 
As plantas epífitas, como as bromélias, captam água da chuva acumulada entre suas folhas.   
 
Resposta da questão 35: 
 [A] 
 
A transferência de elétrons entre substâncias proteicas condutoras produz a corrente elétrica 
que caracteriza a fase fotoquímica da fotossíntese.   
 
Resposta da questão 36: 
 [B] 
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Os nanotubos de carbono promovem diretamente a absorção de fótons de comprimentos de 
onda habitualmente não utilizadas pelos cloroplastos, aumentando a eficiência fotossintética.   
 
Resposta da questão 37: 
 [D] 
 
A produção do bioetanol está relacionada com a atividade fermentativa realizada por 
microrganismos.   
 
Resposta da questão 38: 
 [B] 
 

O elemento químico iodo é utilizado pela glândula tireoidea para a produção dos hormônios 3T  

(triiodotironina) e 4T  (tetraiodotironina ou tiroxina).   

 
Resposta da questão 39: 
 [A] 
 
A degeneração dos cones da retina irá comprometer a capacidade de visão em cores.   
 
Resposta da questão 40: 
 [A] 
 
A jovem deve apresentar dificuldade de coagulação sanguínea, porque apresenta plaquetas 
em número inferior aos valores de referência.   
 
Resposta da questão 41: 
 [B] 
 
As plaquetas artificiais trariam melhora aos portadores de hemofilia, porque, nesse caso, os 
pacientes apresentam dificuldade de conter hemorragias devido a não produzirem os fatores 
necessários para que o sangue coagule.   
 
Resposta da questão 42: 
 [B] 
 
Sendo lipossolúvel, o DDT acumula-se, preferencialmente, no tecido adiposo dos animais.   
 
Resposta da questão 43: 
 [E] 
 
A substância produzida pelo fungo, através de um gene do vírus causador da doença, 
estimulará a produção de anticorpos, garantindo a defesa do corpo humano.   
 
Resposta da questão 44: 
 [C] 
 
A fornalha relaciona-se à respiração celular, com a formação de ATP, ocorrida dentro das 
mitocôndrias. Além disso, existem estudos que indicam que as mitocôndrias nos eucariontes 
foram incorporadas através da fagocitose de células procariontes.   
 
Resposta da questão 45: 
 [E] 
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[A] As células animais apresentam ribossomos e mitocôndrias.  
[B] Os centríolos não estão presentes em células de angiospermas, como as margaridas. 
[C] Todas as células eucarióticas possuem envoltório nuclear (carioteca) e nucléolo. 
[D] Lisossomos e peroxissomos estão presentes nas células eucarióticas.  
[E] Parede celular e cloroplastos são estruturas exclusivas de células vegetais.   
 
Resposta da questão 46: 
 [B] 
 
As nanopartículas devem ser endereçadas para o interior das mitocôndrias, local onde ocorre o 
ciclo de Krebs; mais exatamente na matriz mitocondrial.   
 
Resposta da questão 47: 
 [A] 
 
A célula somática apresentada está em divisão celular mitótica e, na fase D, os cromossomos 
estão em anáfase, migrando para os polos.   
 
Resposta da questão 48: 
 [A] 
 
O fármaco atua na divisão celular mitótica das células, pois interfere na função dos 
microtúbulos, evitando-se a formação das fibras do fuso.   
 
Resposta da questão 49: 
 [C] 
 

Fazendo o pareamento: as 20  adeninas vão parear com 20  timinas; as 25  timinas vão parear 

com 25 adeninas; as 30  guaninas vão parear com 30  citosinas; e as 25  citosinas vão parear 

com 25  guaninas. Somando-se: 20 25 45+ =  adeninas; 20 25 45+ =  timinas; 30 25 55+ =  

guaninas; e 30 25 55+ =  citosinas.   

 
Resposta da questão 50: 
 [C] 
 
De acordo com as características mencionadas da região, sabe-se que o bioma é o Cerrado, 
pois sua vegetação está adaptada às constantes queimadas, além da falta de sais minerais no 
solo, muito ácido e com grande quantidade de alumínio. Assim, a casa grossa tornou-se uma 
proteção contra o fogo e o caule retorcido ocorre devido às queimadas, que destroem as 
gemas laterais, induzindo o crescimento da planta em diferentes direções.   
 
Resposta da questão 51: 
 [E] 
 
As sacolas biodegradáveis são fabricadas com materiais renováveis, que se decompõem com 
mais facilidade através da ação de micro-organismos, como bactérias; enquanto que as 
sacolas comuns, que são derivadas do petróleo, levam anos para se decompor.   
 
Resposta da questão 52: 
 [E] 
 
Os mosquitos hematófagos produzem substâncias anticoagulantes que evitam a coagulação 
do sangue de que se alimentam. O sangue coagulado não pode ser digerido pelo inseto. Essas 
substâncias apresentam interesse à pesquisa no desenvolvimento de terapêuticos contra 
varizes, tromboses, infartos, etc.   
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Resposta da questão 53: 

 [C] 
 
[A] I – a endotermia é uma característica comum entre aves e mamíferos. 
[B] II – a coluna vertebral é uma característica comum de todos os vertebrados. 
[C] III – o ovo amniótico surgiu através da conquista do ambiente terrestre com os répteis. 
[D] IV – a respiração pulmonar aparece nos tetrápodes, com evidências em peixes primitivos. 
[E] V – os membros locomotores surgiram com os tetrápodes, a partir dos anfíbios.   
 
Resposta da questão 54: 
 [E] 
 
De acordo com as informações do agente causador, unicelular e procarionte, chega-se à 
conclusão de que é uma bactéria, portanto, devem ser administrados antibióticos.   
 
Resposta da questão 55: 
 [E] 
 
De acordo com a teoria da sucção-absorção, a subida da seiva bruta pelos vasos lenhosos do 
xilema é determinada, principalmente, pela transpiração realizada pelos estômatos localizados 
nas folhas das árvores.    
 
Resposta da questão 56: 
 [A] 
 
As microalgas componentes do fitoplâncton realizam a transição do elemento carbono de sua 

forma inorgânica 2(CO )  para a forma orgânica 6 12 6(C H O ),  ao realizar a fotossíntese.   

 
Resposta da questão 57: 
 [C] 
 
De acordo com o eletrocardiograma apresentado, o paciente apresenta frequência cardíaca 

abaixo do valor ideal, em torno de 50  batimentos por minuto.   

 
Resposta da questão 58: 
 [E] 
 
A deficiência do hormônio antidiurético (ADH) causa o aumento do volume de água eliminado 
na diurese. Consequentemente, um sintoma clássico de pacientes acometidos por diabetes 
insipidus é a desidratação.   
 
Resposta da questão 59: 
 [C] 
 
A musculação é a atividade física mais indicada para pessoas com sarcopenia, pois acelera o 
crescimento e a resistência muscular.   
 
Resposta da questão 60: 
 [C] 
 
Os aminoácidos marcados radioativamente serão localizados aos 5 minutos no retículo 
endoplasmático rugoso onde serão incorporados em proteínas. As proteínas serão 
transportadas e processadas no sistema golgiense (10 minutos) e, posteriormente, 
concentradas e embaladas em vesículas de secreção (15 minutos).   
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Resposta da questão 61: 
 [E] 
 
Curva 5. Em anaerobiose o consumo de glicose é alto, porque o rendimento energético é de 

2 ATP.  Em aerobiose, com o aumento da concentração do oxigênio disponível para a 

respiração aeróbica, o consumo de glicose é menor, porque o rendimento energético aumenta 

(38 ATP).    

 
Resposta da questão 62: 
 [E] 
 
O texto cita a correlação entre mulheres que já tiveram filhos do sexo masculino e a presença 
de células portadoras do cromossomo Y em seus tecidos. Tal fato contesta o dogma de que 
todas as células de um indivíduo são provenientes do zigoto.   
 
Resposta da questão 63: 
 [D] 
 
O consumo excessivo de sais ricos em sódio está associado ao quadro de hipertensão arterial.   
 
Resposta da questão 64: 
 [E] 
 
A milamina L. é um potente moluscicida que pode controlar a população de caramujos 
transmissores da Esquistossomose (barriga d'água).   
 
Resposta da questão 65: 
 [D] 
 
Os anfíbios são animais vertebrados adaptados a ambientes úmidos ou aquáticos, porque 
apresentam a pele fina, permeável e pouco queratinizada, adaptada para a respiração cutânea 
nas formas terrestres.   
 
Resposta da questão 66: 
 [C] 
 
O aparecimento do ovo amniótico com casca pergaminácea ou calcárea surgiu, de acordo com 
o cladograma, em 3.   
 
Resposta da questão 67: 
 [B] 
 
A reprodução vegetativa das plantas é um processo de multiplicação assexuada. Cada 
segmento do vegetal original dará origem a uma nova planta idêntica (clone).   
 
Resposta da questão 68: 
 [C] 
 
A enzima foi retirada do estômago do cachorro. A pepsina consegue hidrolisar as proteínas da 

carne em pH ácido ( 2,0)  em temperatura de 37 C.    

 
Resposta da questão 69: 
 [D] 
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Em situação de risco de desidratação, a ação do hormônio antidiurético (ADH), amplifica a 
reabsorção de água nos túbulos renais. Consequentemente, os estudantes eliminam urina com 
menor volume de água e maior concentração de sais minerais.   
 
Resposta da questão 70: 
 [D] 
 
A trombocitopenia, caracterizada pela diminuição do número de plaquetas, é o principal fator 
desencadeante do quadro agudo verificado em casos hemorrágicos relacionados à dengue.   
 
Resposta da questão 71: 
 [B] 
 
A toxina botulínica atua sobre tecido muscular, causando paralisia temporária em sua atividade 
contrátil. Dessa forma, esse componente atenua os sintomas do blefaroespasmo.   
 
Resposta da questão 72: 
 [B] 
 
A estrutura do olho análoga à imagem invertida utilizada na figura é a retina. Quando a imagem 
é formada na retina, esta é reduzida e invertida. Ao chegar ao córtex cerebral, ela é 
processada.   
 
Resposta da questão 73: 
 [E] 
 
O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente 
ao hospital é cobrir a flictena (bolha) com gazes molhadas para evitar a perda de água, ou seja, 
a desidratação.   
 
Resposta da questão 74: 
 [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
Teremos: 

2(g) 2(aq)O     O

1mol 0 mol
 

 

Quanto maior a altitude, menor a pressão (P) :  queda da pressão parcial do 2O .  

P V k  =  

 
Deslocamento para a esquerda: 

2(g) 2(aq)
esquerda

O     O⎯⎯⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯⎯  

 

A concentração 2(aq)O  diminui. 

O equilíbrio abaixo também desloca para a esquerda: 

(aq) 2(aq) 2(aq)
esquerda

Hb   O    HbO⎯⎯⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯⎯⎯  

 
Conclusão: a concentração de hemoglobina oxigenada no sangue diminui devido à queda da 
pressão parcial do oxigênio. 
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[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A hipóxia, ou mal das alturas, é causada pela menor saturação da hemoglobina com o gás 

oxigênio. Em altitudes elevadas o ar é rarefeito e a pressão parcial do 2O  é menor do que ao 

nível do mar.   
 
Resposta da questão 75: 
 [D]  
 
A capacidade de autoduplicação comandada por DNA circular próprio e semelhante ao DNA 
bacteriano é uma característica que apoia a origem, por endossimbiose, de organelas de 
eucariontes, como as mitocôndrias e os cloroplastos.    
 
Resposta da questão 76: 
 [C] 
 
O betacaroteno é um dos precursores da vitamina A. Essa vitamina lipossolúvel é importante 
para a formação do pigmento visual na retina dos olhos.   
 
Resposta da questão 77: 
 [E]  
 
A redução do pH das águas marinhas pode causar danos à estrutura dos exoesqueletos 
calcários de moluscos e cnidários formadores dos recifes de coral, reduzindo o tamanho 
dessas populações oceânicas.   
 
Resposta da questão 78: 
 [E] 
 
As algas zooxantelas são autótrofas e fornecem aos pólipos dos corais nutrientes derivados da 
fotossíntese.   
 
Resposta da questão 79: 
 [B] 
 
A formação dos gêmeos monozigóticos ou idênticos envolve a divisão do embrião em dois, ou 
mais, grupos celulares independentes. Esses grupos separados darão origem a indivíduos 
geneticamente idênticos e sempre do mesmo sexo.   
 
Resposta da questão 80: 
 [C] 
 
A prevenção da doença de Chagas passa pela melhoria das condições de habitação com a 
consequente redução das populações dos insetos transmissores do protoctista Trypanosoma 
cruzi no ambiente domiciliar e peridomiciliar. O inseto transmissor é conhecido popularmente 
por barbeiro ou chupança. São exemplos: Triatoma infestans, Panstrogilus megistus e 
Rhodnius prolixus.   
 
Resposta da questão 81: 
 [C] 
 
Os animais representados são agrupados no filo dos cordados, porque compartilham e 
evoluíram a partir de um ancestral comum.   
 
Resposta da questão 82: 
 [C] 
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O composto volátil 1-metilciclopropeno, ao competir pelos sítios de ligação do hormônio vegetal 
etileno nas células das maçãs, age retardando o amadurecimento dos frutos.   
 
Resposta da questão 83: 
 [D]  
 
Os produtores rurais devem consumir alimentos ricos em aminoácidos essenciais que não são 
produzidos pelo organismo humano.   
 
Resposta da questão 84: 
 [B]  
 
A protease presente no suco gástrico acelera a hidrólise de proteínas em meio ácido. A 

hipótese do pesquisador será confirmada se a enzima digerir a carne em pH 5.=    

 
Resposta da questão 85: 
 [B] 
 
O gráfico [B] está de acordo com as informações propostas no enunciado da questão.   
 
Resposta da questão 86: 
 [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina Biologia] 
A forma S da talidomida parece comprometer a formação dos vasos sanguíneos nos tecidos 
embrionários formadores de diversas estruturas humanas. Pode causar a morte embrionária 
por más formações renais, cardíacas e encefálicas. Se o modelo for correto, o medicamento, 
dessa forma, prejudica o desenvolvimento dos membros anteriores e(ou) posteriores dos 
sobreviventes.  
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina Química] 
A respeito dos enantiômeros dextrogiro e levogiro, é possível afirmar: 
- Não reagem entre si. 
- Podem ser separados opticamente. 
- Podem estar presentes em partes iguais, 50 % do dextrogiro e 50 % do levogiro (mistura 

racêmica). 
- Interagem de maneira distinta com o organismo. 
- São estruturas que apresentam os mesmos grupos funcionais.   
 
 


