


11. (ENEM 2018) A polinização, que viabiliza o transporte do
grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser
realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos,
as plantas dependem de fatores como o vento e a água.

A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende
do vento é o(a)

a) diminuição do cálice.
b) alongamento do ovário.
c) disponibilização do néctar.
d) intensificação da cor das pétalas.
e) aumento do número de estames.

[E]
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12. (ENEM 2018) O cruzamento de duas espécies da família das

Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimola) 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.

[C]
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13. (Enem 2018) Para serem absorvidos pelas células do intestino

humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente

emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação

dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza

apolar e são insolúveis em água.

Esses ácidos atuam no processo de modo a

a) hidrolisar os lipídios.

b) agir como detergentes.

c) tornar os lipídios anfifílicos.

d) promover a secreção de lipases.

e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.

[B]
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14. (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.

[B]
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15. (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.    

[E]
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16. (Enem 2017) 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.
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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]
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