


1. (ENEM 2015) O potencial brasileiro para transformar lixo em 

energia permanece subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos
brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os
aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida.
Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto.
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Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o:

a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.

b) B gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria
orgânica.

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias
anaeróbias.

d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição
da matéria orgânica.

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes
nos restos de comida.
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2. (ENEM 2015) (ENEM 2015) Existem bactérias que inibem

o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por
consumirem o ferro no meio. As bactérias também fazem fixação de
nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que
estimulam diretamente o crescimento do tomateiro.

PELZER, G. Q. et al. Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em
tomateiro mediados por rizobactérias. Tropical Plant Pathology, v. 36, n. 2, mar.-abr. 2011 (adaptado).
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Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de
competição?

a) Fixação de nitrogênio para o tomateiro

b) Disponibilização de cálcio para o tomateiro

c) Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo

d) Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo

e) Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro.
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3. (ENEM 2015) Uma região de Cerrado possui lençol

freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência
de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as características
apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em
projetos de reflorestamento nessa região:

Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região?

a) 1    b) 2     c) 3     d) 4     e) 5
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4. (ENEM 2015) Em um laboratório de genética experimental, 

observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia 
resistência a pragas específicas de plantas.  Em vista disso, os pesquisadores 
procederam de acordo com a figura:
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Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura 
é classificada?

a) Clone.

b) Híbrida

c) Mutante

d) Adaptada.

e) Transgênica
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5. (ENEM 2015) 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
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a) capacidade de produzir moléculas de ATP

b) B presença de parede celular semelhante à de procariontes.

c) 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 aeróbico
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6. (ENEM 2015) Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns
supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta
em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica,
obtida a partir de uma fonte petroquímica.

ERENO, D. Plásticos de vegetais. Pesquisa Fapesp, n. 179, jan. 2011 (adaptado)
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Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os 
carboidratos presentes

a) dissolvem-se na água

b) absorvem água com facilidade

c) caramelizam por aquecimento e quebram.

d) são digeridos por organismos decompositores

e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.
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