


7. 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.

[A]



QUESTÃO 01. (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 hábitats.
Os insetos com holometabolia pertencem às ordens
mais numerosas em termos de espécies conhecidas.
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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.
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QUESTÃO 02 (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.
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QUESTÃO 03 (ENEM-2018) O processo de formação de novas espécies é 
lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma 
diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas 
originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si 
podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um 
pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações – denominadas 
de acordo com a localização onde são encontradas – de uma espécie de 
orquídea (Epidendrum denticulatum). No diagrama estão os resultados 
dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o 
pólen para o receptor.



Em populações de quais localidades se observa um processo 
de especiação evidente?
A) Bertioga e Marambaia; Alcobaça e Olivença.
B) Itirapina e Itapeva; Marambaia e Massambaba.
C) Itirapina e Marambaia; Alcobaça e Itirapina.
D) Itirapina e Peti; Alcobaça e Marambaia.
E) Itirapina e Olivença; Marambaia e Peti
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QUESTÃO 04. (ENEM-2018) O cruzamento de duas espécies
da família das Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimoia)
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.
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QUESTÃO 05. (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.
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QUESTÃO 06 (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.

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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QUESTÃO 07. (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.
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