




1. (ENEM 2018)  O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela 
taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa 
diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e 
características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de 
produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um 
pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese 
mais elevado, dentre as cinco esquematizadas na figura.
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Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?

a) I   

b) II   

c) III   

d) IV   

e) V   

[D]
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A ausência dessa proteína poderá favorecer a 

A) redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular.    

B) saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA.    

C) ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose.    

D) manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade.    

E) proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor.    

2. (ENEM 2018)  No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, 

a proteína p53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a 

progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula 

à autodestruição.
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2011 (adaptado).

[E]
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3. (ENEM 2018)  O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química 
de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia         
Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que:

“Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é 
uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia 
que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal 
constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado [...] para poderem 
assimilá-lo.

Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o 
advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para 
lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à 
terra da qual foi retirado.

3(NH ).
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Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio 
ligado. [...] A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso 
modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, 
fertilizam o solo que cultivam.

Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio 
do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando 
o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro 
que em meados do século atual uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a 
química encontrasse uma saída.”

HABER, F. The Synthesis of Ammonia from its Elements. Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13 jul. 2013 (adaptado).
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De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria 

provocado o desequilíbrio no “balanço do nitrogênio ligado”? 

A) O esgotamento das reservas de salitre no Chile.    

B) O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral.    

C) A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas.    

D) A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades.    

E) A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no 

solo.    [D]
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4. (ENEM 2018) Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido
de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais
seguras como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases.
Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras
cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as
sobreviventes para produção dessas enzimas.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado).

9



[A]

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva

a) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.    

b) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.    

c) elevar a capacidade de clareamento dos jeans.    

d) aumentar a resistência do jeans a peróxidos.    

e) associar ação bactericida ao clareamento.   
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5. (ENEM 2018)  A utilização de extratos de origem natural tem 

recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente 

acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo 

dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem 

insetos.

O uso desses produtos pode auxiliar no controle da 

a) esquistossomose.    

b) leptospirose.    

c) leishmaniose.    

d) hanseníase.   

e) aids.    

[D]
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6. (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).
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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.    

[A]
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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.    

7. (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 habitat. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais
numerosas em termos de espécies conhecidas.

[C]

16



8. (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.
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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.    [D]
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9. (ENEM 2018) Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada
foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção
para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente
da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o
humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas.

Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada.

Cientificamente esse conceito é definido como 

a) trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.    

b) localização de todos os genes encontrados em um genoma.    

c) codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.    

d) conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.    

e) todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.    

[A]
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A progênie S1  recebeu o pólen de qual doadora? 

a) DP1

b) DP2

c) DP3

d) DP4

e) DP5

[E]

22





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.

29



30



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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O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.    

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.    

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.    

d) Os íons             e              provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.    

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro 

delas.    

17. (ENEM 2017) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o
salgamento, adição de cloreto de sódio historicamente utilizado por
tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e
peixe.

(NaC ),

Na+ C −

[E]
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18. (Enem 2017) Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu

depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado

com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de

explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para começar a

produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos.

SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um modelo

sustentável de MDL. Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015 (adaptado).
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No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal 

componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de 

a) nitratação.    

b) nitrosação.    

c) amonificação.    

d) desnitrificação.    

e) fixação biológica do N2 - [A]
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19. (ENEM 2017) Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos
golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois
passam toda a sua vida – cerca de 30 anos – na mesma região. Além disso, a espécie
acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros
animais da sua cadeia alimentar.

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).
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Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas 
substâncias porque

a) são animais herbívoros.   
b) são animais detritívoros.    
c) são animais de grande porte.    
d) digerem o alimento lentamente.   
e) estão no topo da cadeia alimentar.    

[E]
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20. (ENEM 2017) O fenômeno da piracema (subida do rio) é um
importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies
de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e
ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a
reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a
construção de barragens, interferem na reprodução desses animais.

MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: http://futurambiental.com. Acesso
em: 10 maio 2013 (adaptado).

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)

a) percurso da migração.

b) longevidade dos indivíduos.

c) disponibilidade de alimentos.

d) período de migração da espécie.

e) número de espécies de peixes no local.

[A]

38



21. (ENEM 2017) Para se adequar às normas ambientais atuais, as
construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de
materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses
materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de
revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas,
preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas
de piso feitos de concreto.
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A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de 

evitar, no solo a 

a) impermeabilização.    

b) diminuição da temperatura.    

c) acumulação de matéria orgânica.    

d) alteração do pH.    

e) salinização.    

[A]
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22. (ENEM 2017) A terapia celular tem sido amplamente divulgada
como revolucionária, por permitir a regeneração de tecidos a partir
de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas
células em um tecido, para o tratamento de enfermidades em
indivíduos, já era aplicada rotineiramente em hospitais.

A que técnica refere-se o texto?

a) Vacina.
b) Biópsia.
c) Hemodiálise
d) Quimioterapia.
e) Transfusão de sangue.

[E]
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23. (ENEM 2017) A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada
por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores
estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um
alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que
uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é,
DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal.

RICHARDS. C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado).
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A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser
explicada pela

a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal.
b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois
embriões.
c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à
separação dos dois embriões.
d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que
resulta nos dois embriões.
e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas
e origem materna na outra. [D]
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24. (ENEM 2017) A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica
de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica
surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação
genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases
adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para
que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada
(desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio
entre as diferentes bases nitrogenadas.

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da
temperatura na reação de PCR?
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a)

b)

c)

d)

e)

[C]
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25. (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.

Whittaker (1969)

Cinco reinos

Woese (1990)

Três domínios

Monera
Archaea

Eubactéria

Protista

Eukarya
Fungi

Plantae

Animalia
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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.    

[C]
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26. (ENEM 2017) A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande
diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas
a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo
vivendo sobre as árvores.

Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

Essas espécies captam água do(a) .

a) organismo das plantas vizinhas.
b) solo através de suas longas raízes.
c) chuva acumulada entre suas folhas.
d) seiva bruta das plantas hospedeiras.
e) comunidade que vive em seu interior.

[C]
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27. (ENEM 2017) Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em
plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se
inseriram” no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das
membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os
elétrons são “excitados” e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos, e a
planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos
de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos
cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, estimulando a
conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons.

Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 nov. 2014
(adaptado).
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O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os 

nanotubos de carbono promoverem diretamente a: 

a) utilização de água.    

b) absorção de fótons.    

c) formação de gás oxigênio.   

d) proliferação dos cloroplastos.    

e) captação de dióxido de carbono.   

[B]

50



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]

51



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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