
 

 

 

QUESTÃO 01. (ENEM 2017, Rosa, Q131) 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. 

 
QUESTÃO 02. (ENEM 2017, Rosa, Q133) 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. 

 
QUESTÃO 03. (ENEM 2017, Rosa, Q135) 
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. 

 
QUESTÃO 04. (Enem 2a aplicação 2010)  Alguns 
fatores podem alterar a rapidez das reações 
químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no 
contexto da preparação e da conservação de 
alimentos: 1. A maioria dos produtos alimentícios se 
conserva por muito mais tempo quando submetidos à 
refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez 
das reações que contribuem para a degradação de 
certos alimentos. 2. Um procedimento muito comum 
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 utilizado em práticas de culinária é o corte dos 
alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se 
tenha uma panela de pressão. 3. Na preparação de 
iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras 
de enzimas que aceleram as reações envolvendo 
açúcares e proteínas lácteas.  
Com base no texto, quais são os fatores que 
influenciam a rapidez das transformações químicas 
relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, 
respectivamente?  
a) Temperatura, superfície de contato e 
concentração.  
b) Concentração, superfície de contato e 
catalisadores.  
c) Temperatura, superfície de contato e 
catalisadores.  
d) Superfície de contato, temperatura e 
concentração.  
e) Temperatura, concentração e catalisadores.  
 
QUESTÃO 05. (Enem 2013) A estratégia de 
obtenção de plantas transgênicas pela inserção de 
transgenes em cloroplastos, em substituição à 
metodologia clássica de inserção do transgene no 
núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento 
quantitativo da produção de proteínas recombinantes 
com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo 
tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir 
proteínas recombinantes em células de organismos 
eucarióticos não fotossintetizantes, como as 
leveduras, que são usadas para produção comercial 
de várias proteínas recombinantes e que podem ser 
cultivadas em grandes fermentadores.  
Considerando a estratégia metodológica descrita, 
qual organela celular poderia ser utilizada para 
inserção de transgenes em leveduras? 
a) Lisossomo.  
b) Mitocôndria.  
c) Peroxissomo.  
d) Complexo golgiense.  
e) Retículo endoplasmático.  
 
QUESTÃO 06. (Enem 2013) Para a identificação de 
um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos 
foram retirados e submetidos à extração de DNA 
nuclear, para comparação com o DNA disponível dos 
possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, 
filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi 
conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA 
mitocondrial, para dirimir dúvidas. Para identificar o 
corpo, os peritos devem verificar se há homologia 
entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA 
mitocondrial do(a)  
a) pai.  
b) filho.  
c) filha.  
d) avó materna.  
e) avô materno.  

 
QUESTÃO 07. (Enem 2010) Para explicar a 
absorção de nutrientes, bem como a função das 
microvilosidades das membranas das células que 
revestem as paredes internas do intestino delgado, 
um estudante realizou o seguinte experimento: 
Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No 
primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 
pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo 
recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel 
com dobras simulando as microvilosidades, conforme 
FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de 
água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto 
pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados 
obtidos, infere-se que a função das microvilosidades 
intestinais com relação à absorção de nutrientes 
pelas células das paredes internas do intestino é a de:  

 
 
a) manter o volume de absorção. 
b) aumentar a superfície de absorção. 
c) diminuir a velocidade de absorção 
d) aumentar o tempo de absorção 
e) manter a seletividade na absorção  
 
QUESTÃO 08. (Enem cancelado 2009) O ciclo da 
água é fundamental para a preservação da vida no 
planeta. As condições climáticas da Terra permitem 
que a água sofra mudanças de fase e a compreensão 
dessas transformações é fundamental para se 
entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, 
a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol 
e dos arredores. Quando já foi absorvido calor 
suficiente, algumas das moléculas do líquido podem 
ter energia necessária para começar a subir para a 
atmosfera.  
 
Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso 
em: 30 mar. 2009 (adaptado). 
 

A transformação mencionada no texto é a 
a) fusão. 
b) liquefação. 
c) evaporação. 
d) solidificação. 
e) condensação. 
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