


01. ENEM – 2016 A coleta das fezes dos animais domésticos em
sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais
podem criar condições de degradação que geram produtos
prejudiciais ao meio ambiente. (Figura 1).
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A figura 2 ilustra o Projeto Park 
Spark, desenvolvido em 

Cambridge, MA (EUA), em que 
as fezes dos animais domésticos 

são recolhidas em sacolas 
biodegradáveis e jogadas em um 

biodigestor instalado em 
parques públicos; e os produtos 
são utilizados em equipamentos 

no próprio parque.
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Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)

A) Queima de gás metano.
B) Armazenamento de gás carbônico.
C) Decomposição aeróbica das fezes.
D) Uso mais eficiente de combustíveis fósseis.
E) Fixação de carbono em moléculas orgânicas.

4



02. ENEM – 2016 O esquema representa, de maneira simplificada, o processo
de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima.
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A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental 
para que:

A) A glicose seja convertida em sacarose.
B) As enzimas dessa planta sejam ativadas.
C) A maceração favoreça a solubilização em água.
D) O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura.
E) Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados.
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03. 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?

7



A) Núcleo.
B) Mitocôndria.
C) Peroxissomo.
D) Complexo golgiense.
E) Retículo endoplasmático.
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Mitocôndrias – A Origem
https://www.youtube.com/watch?v=clHZHtmr3DQ
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04. 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.

10



11



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.

12


