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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. 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

BIOLOGIA – PROFª. HAMANDA 



 

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. 
 

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. 
 

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. 

  

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. 

 

QUESTÃO 08 (ENEM 2018) Corredores 
ecológicos visam mitigar os efeitos da 
fragmentação dos ecossistemas promovendo a 
ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de 
proporcionar o deslocamento de animais, a 
dispersão de sementes e o aumento da cobertura 
vegetal. São instituídos com base em informações 
como estudos sobre o deslocamento de espécies, 
sua área de vida (área necessária para o 
suprimento de suas necessidades vitais e 
reprodutivas) e a distribuição de suas populações. 

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 
nov. 2017 (adaptado). 

Nessa estratégia, a recuperação da 
biodiversidade é efetiva porque 

a) propicia o fluxo gênico 

b) intensifica o manejo de espécies 

c) amplia o processo de ocupação humana 

d) aumenta o número de indivíduos nas 
populações 

e) favorece a formação de ilhas de proteção 
integral.  

 

QUESTÃO 09. (ENEM 2018) A formação de 
coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos 
fatores responsáveis pela ocorrência de doenças 
cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes 
vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento 
dessas doenças podem ser feitos com drogas 
anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula 



 

a pesquisa de toxinas animais com essa 
propriedade. 

Considerando as adaptações relacionadas aos 
hábitos alimentares, os animais adequados ao 
propósito dessas pesquisas são os (as) 

a) moluscos fitófagos 

b) moscas saprófagas 

c) pássaros carnívoros 

d) morcegos frugívoros 

e) mosquitos hematófagos 

 

QUESTÃO 10 (ENEM 2016) A formação de 
coágulos sanguíneos em veias e artérias é um 
dos fatores responsáveis pela ocorrência de 
doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e 
acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o 
tratamento dessas doenças podem ser feitos com 
drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica 
estimula a pesquisa de toxinas animais com essa 
propriedade. 

Considerando as adaptações relacionadas aos 
hábitos alimentares, os animais adequados ao 
propósito dessas pesquisas são os (as) 

a) moluscos fitófagos 

b) moscas saprófagas 

c) pássaros carnívoros 

d) morcegos frugívoros 

e) mosquitos hematófagos 

 

QUESTÃO 11 (ENEM 2013). No Brasil, cerca de 
80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, 
cuja construção implica o represamento de rios. A 
formação de um reservatório para esse fim, por sua 
vez, pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo 
é o represamento do Rio Paraná, onde se observou 
o desaparecimento de peixes cascudos quase que 
simultaneamente ao aumento do número de peixes 
de espécies exóticas introduzidas, como o mapará 
e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos 
semelhantes. 

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

Nessa modificação da ictiofauna, o 
desaparecimento de cascudos é explicado pelo 
(a).  

a) redução do fluxo gênico da espécie nativa. 

b) diminuição da competição intraespecífica. 

c) aumento da competição interespecífica. 

d) isolamento geográfico dos peixes. 

e) extinção de nichos ecológicos. 

 

QUESTÃO 12. (ENEM 2013) Apesar de belos e 
impressionantes, corais exóticos encontrados na 
Ilha Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio 
dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. 
Originários do Oceano Pacífico, esses organismos 
foram trazidos por plataformas de petróleo e outras 
embarcações, provavelmente na década de 1980, 
e disputam com as espécies nativas elementos 
primordiais para a sobrevivência, como espaço e 
alimento. Organismos invasores são a segunda 
maior causa de perda de biodiversidade, 
superados somente pela destruição direta de 
hábitats pela ação do homem. As populações de 
espécies invasoras crescem indefinidamente e 
ocupam o espaço de organismos nativos. 

LEVY, I. Disponível em: 
Http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 5 dez. 

2011 (adaptado). 

 

As populações de espécies invasoras crescem 
bastante por terem a vantagem de 

a) não apresentarem genes deletérios no seu 
pool gênico. 

b) não possuírem parasitas e predadores 
naturais presentes no ambiente exótico. 

c) apresentarem características  genéticas 
para se adaptarem a qualquer clima ou condição 
ambiental. 

d) apresentarem capacidade de consumir 
toda a variedade de alimentos disponibilizados no 
ambiente exótico.  

e) apresentarem características fisiológicas 
que lhes conferem maior tamanho corporal que o 
das espécies nativas. 

 

QUESTÃO 13 (ENEM 2012) O menor tamanduá do 
mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o 
dia repousando, geralmente em um emaranhado 
de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que 
forma uma bola. Quando em atividade, se 
locomove vagarosamente e emite som semelhante 
a um assobio. A cada gestação, gera um único 
filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é 
amamentada pela mãe até que tenha idade para 



 

procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios 
grandes e o território de um macho inclui o de 
várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre 
diversas pretendentes à disposição para namorar!  

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

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao 
seu  

a) hábitat.  

b) biótopo.  

c) nível trópico.  

d) nicho ecológico. 

e) potencial biótico.   

 

 

 


