


28. (ENEM 2017) A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte
posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse
tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos
celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de
onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo
óptico até o cérebro.

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado).

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá 

a) comprometer a capacidade de visão em cores.    
b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.    
c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.    
d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.    
e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila.    

[A]
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29. (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.

[B]
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30. (ENEM 2017) Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser
humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis
transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no
tratamento de doenças causadas por bactérias.

Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam

a) ativando o sistema imunológico do hospedeiro.
b) interferindo na cascata bioquímica da inflamação.
c) removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias.
d) combatendo as células hospedeiras das bactérias.
e) danificando estruturas específicas da célula bacteriana. [E]
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