
 
Professor Grangeiro – Ecologia no Enem 

 
01. (Enem 2014) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações 
no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, 
favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no 
esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos 
que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. 
 

 
 
O processo citado está representado na etapa 
 
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
  
02. (Enem 2019) A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados 
pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina 
(um polissacarídeo), aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis (frutose, sacarose e galactose), bem 
como resíduos de alcaloides (compostos aminados) que não foram extraídos no processo. 
 

LIMA, L. K. S. et. al. Utilização de resíduo oriundo da torrefação do café na agricultura em substituição à adubação 
convencional. ACSA – Agropecuária Científica no Semiárido, v. 10, n. 1, jan-mar., 2014 (adaptado). 

 
Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois 
 
a) possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio.     
b) promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico.     
c) melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina.     
d) eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo.     
e) apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína.     
  
03. (Enem 2019) Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição 
certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é 
produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor 
impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
 
Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do(a) 
  
a) prática de adubação verde.     
b) emprego da compostagem.     
c) controle da irrigação do solo.     
d) utilização de predadores naturais.     
e) uso de sementes inoculadas com Rhizobium.     
  



04. (Enem 2019) As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que 
caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite 
salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros 
disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse 
comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. 
 

Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 

Essa “ladroagem” está associada à relação de 
 
a) sinfilia.     
b) predatismo.     
c) parasitismo.     
d) competição.     
e) comensalismo.     
  
05. (Enem 2019) No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que 
podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. 

 

 
 
Na recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam 
qual estratégia?  
 
a) Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras 
espécies.    
b) Estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração da vida, o que favorece a produção de muitos 
descendentes.     
c) Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida 
recolonização da área desmatada.     
d) Estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente 
de uma área desmatada.     
e) Estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma 
recolonização mais estável da área desmatada.     
  
06. (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.     
 
 

 

 Estratégia 1 Estratégia 2 

Hábitat Mais instável e imprevisível Mais estável e previsível 

Potencial biótico Muito elevado Baixo 

Duração da vida 
Curta e com reprodução 

precoce 
Longa e com reprodução tardia 

Descendentes 
Muitos e com tamanho corporal 

pequeno 
Poucos e com tamanho 

corporal maior 

Tamanho populacional Variável Constante 



07. (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 habitats. 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.     
  
08. (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). 
 
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.    
  
09. (Enem 2016) Recentemente um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido 
de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade 
nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera 
atingirem as estimativas para as próximas décadas. 
 

BLOOM, A.J. et al. Nitrate assimilation is inhibited by elevated CO2 in field-grown wheat. Nature Climate Change, n. 4, 
abr. 2014 (adaptado). 

 
Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de  
 
a) amido.    
b) frutose.    
c) lipídeos.    
d) celulose.    
e) proteínas.     
  
10. (Enem 2016) A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com 
raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que se 
expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que têm glândulas para eliminar 
o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação.  
 
As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:  
 
a) Cerrado.    
b) Pampas.    
c) Pantanal.    
d) Manguezal.    
e) Mata de Cocais.     
  
 
 



11. (Enem 2016) Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das 
presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento 
colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o 
resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. 
 
O quadro apresenta os resultados encontrados após 15  dias de experimento. 

 

 
 
O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as)  
 
a) algas, estimulando seu crescimento.    
b) cracas, predando especialmente animais pequenos.    
c) mexilhões, predando especialmente animais pequenos.    
d) quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos.    
e) ascídias, apesar de não representarem os menores organismos.     
  
12. (Enem 2016)  Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e 
majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se 
encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, 
crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. 
 
Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? 
 
a) Fitoplâncton.    
b) Zooplâncton.    
c) Moluscos.    
d) Crustáceos.    
e) Peixes.     
  
13. (Enem 2015) O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na 
forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são 
microrganismos fixadores de N2 que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 
 

ADUAN, R. E. et aI. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 
 
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  
 
a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.    
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.    
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.    
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.    
e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio.    
  
 

 

Espécie 
exótica 

Área com tela Área sem tela 

Densidade 
2indivíduo m( )  

Tamanho 
médio dos 
indivíduos 

(cm)  

Densidade 
2indivíduo m( )  

Tamanho 
médio dos 
indivíduos 

(cm)  

Alga 100  15  110  18  

Craca 300  2  150  1,5  

Mexilhão 380  3  200  6  

Ascídia 55  4  58  3,8  

 



14. (Enem 2014) Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos 
muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a 
figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de 
determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico 
de pragas agrícolas. 
 

 
 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?  
 
a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.    
b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.    
c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.    
d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia.    
e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.    
  
15. (Enem 2014) 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    
  
 
 
 

 

Característica Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5 

Superfície 
foliar 

Coberta por 
tricomas 

Coberta 
por cera 

Coberta por 
cera 

Coberta por 
espinhos 

Coberta por 
espinhos 

Profundidade 
das raízes 

Baixa Alta Baixa Baixa Alta 



16. (Enem 2013) Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de 
CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em 
florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar 
sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a 
concentração de O2 e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. 
 
A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, será  
 
a) menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores.    
b) maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas.    
c) maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores jovens.    
d) igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes.    
e) menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fotossíntese realizada pelas árvores mortas.    
  
17. (Enem 2013) Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos 
manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos 
nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, 
peixes e algas. 
 
Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade 
no referido ecossistema são  
 
a) aves.    
b) algas.    
c) peixes.    
d) insetos.    
e) caranguejos.    
  
18. (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.    
  
19. (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) habitat.    
b) biótopo.    
c) nível trópico.    
d) nicho ecológico.     
e) potencial biótico.    
  



20. (Enem 2012) Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Para a 
sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas, próprias desse ecossistema, 
essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. 
 
As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições 
ambientais de referido ecossistema são:  
 
a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas.    
b) Caules estreitos e retilíneos.    
c) Folhas estreitas e membranosas.    
d) Gemas apicais com densa pilosidade.    
e) Raízes superficiais, em geral, aéreas.    
 
 

 
 

Professor Grangeiro – Genética no Enem 
 

21. (Enem 2019) Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios 
básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da 
distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se 
independentemente, uns dos outros, para a prole. 
 

TURNPENNY, P. D. Genética médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 (adaptado). 
 
 
Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê?  
 
a) A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene.     
b) Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores.     
c) As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose.     
d) Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos.     
e) O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da 
meiose.     
  
22. (Enem 2019) A esquistossomose (barriga-d’água) caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço 
causada pelo verme Schistosoma mansoni (esquistossomo). O contágio ocorre depois que larvas do verme 
são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biomphalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na 
pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o 
parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir 
de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e 
prevenir a doença. 
 
Instituto Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Fiocruz anuncia nova fase de vacina para esquistossomose. 

Disponível em: http://agencia.fiocruz.br. Acesso em: 3 mai. 2019 (adaptado). 
 
 
Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá  
 
a) impedir a penetração do parasita pela pele.     
b) eliminar o caramujo para que não haja contágio.     
c) impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado.     
d) eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo.     
e) eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas.     
  
 



23. (Enem PPL 2018) Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética 
observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas (dominante) ou 
rugosas (recessiva), característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava 
que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis (fenótipo) 
de plantas híbridas (resultantes de cruzamentos de linhagens puras), estariam presentes e se manifestariam 
em gerações futuras. 
 
A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel 
ocorre entre plantas  
 
a) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.    
b) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas.     
c) de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.     
d) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas.     
e) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes rugosas.     
  
24. (Enem PPL 2018) Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene 
BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, KIAA1549. Para detectar essa alteração cromossômica, 
foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de 
reagir com os genes BRAF e KIAA1549 fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, 
como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando 
há a fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. 
 

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 3 out. 2015. 
 
A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como  
 
a) estrutural do tipo deleção.     
b) numérica do tipo euploidia.     
c) numérica do tipo duplicação.     
d) numérica do tipo aneuploidia.     
e) estrutural do tipo translocação.     
  
25. (Enem PPL 2017) Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o 
sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+. 
Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-Rh, uma vez que ela 
tinha o tipo sanguíneo O-. 
 
Qual é a função dessa solução de anticorpos?  
 
a) Modificar o fator Rh do próximo filho.    
b) Destruir as células sanguíneas do bebê.    
c) Formar uma memória imunológica na mãe.    
d) Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe.    
e) Promover a alteração do tipo sanguíneo materno.    
  
26. (Enem 2017) No Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da 
Região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir estes números, a Fundação Osvaldo Cruz anunciou 
a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto chegue ao mercado em alguns 
anos. 

Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 11 nov. 2013. 
 
A tecnologia desenvolvida tem como finalidade  
 
a) impedir a manifestação da doença.     
b) promover a sobrevida do paciente.     
c) diminuir os sintomas da doença.     
d) atenuar os efeitos colaterais.     
e) curar o paciente positivo.    
  
 



27. (Enem PPL 2016) Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade, fundada por uma família de 
europeus, são, frequentemente, frutos de casamentos consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares 
dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular 
progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são 
saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido 
pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independentemente do sexo, é afetada. 
 
Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo de  
herança da doença descrita no texto?  
 
a) Recessiva, ligada ao cromossomo X. 
b) Dominante, ligada ao cromossomo X.    
c) Recessiva, ligada ao cromossomo Y.    
d) Recessiva autossômica.    
e) Dominante autossômica.    
  
28. (Enem 2ª aplicação 2016) Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta 
quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios X em funcionamento. Posteriormente, ela 
engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à 
exposição anterior da mãe à radiação. 
 
O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança?  
 
a) A célula-ovo sofreu uma alteração genética.    
b) As células somáticas da mãe sofreram uma mutação.    
c) A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação.    
d) As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais.    
e) As células hematopoiéticas sofreram alteração do número de cromossomos.    
  
29. (Enem 2016) Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por microrganismos. Dois 
desses métodos utilizam microrganismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos 
avirulentos, e os probióticos que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados cinco diferentes 
mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. 
 
 
 

 

Qual mecanismo de ação desses probióticos 
promove um efeito similar ao da vacina?  
 

a) 5     

b) 4     

c) 3     

d) 2     

e) 1    
  

 
 
 
 
 
 

 



30. (Enem 2016) O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e 
microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de 
ecossistemas. 

SANDES. A. R. R.; BLASI. G. Biodiversidade e diversidade química e genética. Disponível em: 
http://novastecnologias.com.br. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado). 

 
O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos 
entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na  
 
a) produção de indivíduos mais férteis.    
b) transmissão de novas características adquiridas.    
c) recombinação genética na formação dos gametas.    
d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes.    
e) variação do número de cromossomos característico da espécie.     
  
31. (Enem 2015) A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu 
padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de 
cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração 
cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e 
comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica (47, XY, +18) 
 
A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como  
 
a) estrutural, do tipo deleção.    
b) numérica, do tipo euploidia.    
c) numérica, do tipo poliploidia.    
d) estrutural, do tipo duplicação.    
e) numérica, do tipo aneuploidia.    
  
32. (Enem 2015) Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos 
arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. A 
transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora 
compartilhem essas características, hoje somente existe vacina, no Brasil, para a febre amarela e nenhuma 
vacina efetiva para a dengue. 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: Instruções para pessoal de combate ao vetor. Manual de 
Normas Técnicas. Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 7 ago. 2012 (adaptado). 

 
Esse fato pode ser atribuído à  
 
a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue.    
b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela.    
c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela.    
d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela.    
e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela.    
  
33. (Enem PPL 2014) Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o 
sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis 
pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere 
que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que 
ela era tipo sanguíneo AB e o filho, tipo sanguíneo B. 
 
O genótipo do homem, pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é 
  
a) IAIA. 
b) IAi. 
c)IBIB.   
d) IBi. 
e) ii. 
  
 



34. (Enem 2014) Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos l, II, III, 
IV e V. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu 
fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no 
quadro. 
 

 
 
Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A?  
 
a) 15.    
b) 25.    
c) 30.    
d) 33.    
e) 55.   
  
35. (Enem 2014)   

 
 
Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos l e II atuam de forma 
semelhante nos humanos e equinos, pois  
 
a) conferem imunidade passiva.    
b) transferem células de defesa.    
c) suprimem a resposta imunológica.    
d) estimulam a produção de anticorpos.    
e) desencadeiam a produção de antígenos.    
  
 
 
 
 

Código 
dos lotes 

Volume de 
sangue (L) 

Soro anti-A Soro anti-B 

I 22 Não aglutinou Aglutinou 

II 25 Aglutinou Não aglutinou 

III 30 Aglutinou Aglutinou 

IV 15 Não aglutinou Não aglutinou 

V 33 Não aglutinou Aglutinou 



36. (Enem 2013) Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 
1796, o médico Edward Jenner (1746-1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de 
vacas contaminadas com vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto 
contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no 
mesmo menino, o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. 
 

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012 (adaptado). 
 
Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? 
 
a) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.    
b) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.    
c) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.    
d) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.    
e) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. 
 
37. (Enem 2018) Considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos (M) e outras cinco 
que produziram flores e são apenas doadoras de pólen (DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5). Foi excluída a capacidade 
de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente (S1) e das prováveis fontes de pólen 
foram obtidos pela análise de dois locos (loco A e loco B) de marcadores de DNA, conforme a figura. 
 

 
 
A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora?  
 
a) DP1.   
b) DP2.  
c) DP3. 
d) DP4. 
e) DP5. 
  
38. (Enem 2015) A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu 
a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a 
produzir a substância. 

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em 28 jul. 2012 (adaptado). 
 
As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam 
  
a) a sequência de DNA codificante de insulina humana.    
b) a proteína sintetizada por células humanas.    
c) um RNA recombinante de insulina humana.    
d) o RNA mensageiro de insulina humana.    
e) um cromossomo da espécie humana.    
  
 
 
 
 



39. (Enem 2014) 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. 
 

 
 
Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? 
 
a) Clone.    
b) Híbrida.    
c) Mutante.    
d) Adaptada.    
e) Transgênica.    
  
40. (Enem 2014) Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram 
a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de 
suas características peculiares. 
 
O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de 
 
a) multiplicação lenta.    
b) comunicação entre células.    
c) adesão a diferentes tecidos.    
d) diferenciação em células especializadas.    
e) reconhecimento de células semelhantes.    
   

Gabarito 
 
Resposta da questão 01: [E] 
 
A reposição do nitrogênio atmosférico é realizada por bactérias anaeróbicas e representada no esquema pela 
etapa [V]. 
 
Resposta da questão 02: [A] 
 
Os resíduos contribuem para a fertilidade do solo porque são constituídos de matéria orgânica que, ao ser 
decomposta por bactérias e fungos, possibilita a reciclagem dos elementos carbono e nitrogênio.   
 
Resposta da questão 03: [D] 
 
O controle biológico de pragas que atacam os alimentos de origem vegetal, o qual provoca o menor impacto 
aos recursos ambientais, é a utilização de inimigos naturais, tais como predadores ou parasitas específicos.   
 
 
 
 
 



 
Resposta da questão 04: [D] 
 
A “ladroagem” praticada pelas cutias em seu ambiente é uma relação ecológica desarmônica intraespecífica 
de competição, porque uma rouba as sementes de outra, enterrando-as muitas vezes.   
 
Resposta da questão 05: [C] 
 
Na recuperação de uma área desmatada deverá ser adotada a estratégia 1, pois essas espécies apresentam 
elevado potencial biótico, isto é, grande capacidade reprodutiva, fato que facilita a rápida recolonização.   
 
Resposta da questão 06: [C] 
 
Os produtos de origem botânica que combatem insetos podem ser efetivos no controle dos mosquitos 
transmissores da leishmaniose. Essa parasitose é transmitida ao homem pela picada de mosquitos-palha 
fêmea infectadas com o protozoário Leishmania sp.   
 
Resposta da questão 07: [C] 
 
Em insetos holometábolos, as fases de larva e adultos ocupam nichos ecológicos diferentes. Dessa forma, fica 
reduzida a competição intraespecífica e aumentada a chance de adaptação ao meio e formação de novas 
espécies.   
 
Resposta da questão 08: [A] 
 
A nitratação corresponde ao processo de oxidação do nitrito até a formação de nitrato e é realizado por 
bactérias nítricas como as pertencentes ao gênero Nitrobacter.   
 
Resposta da questão 09: [E] 
 
A deficiência na absorção de nitratos do solo prejudicará a produção de compostos orgânicos nitrogenados, 
tais como, proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, etc. pelas plantas de trigo.   
 
Resposta da questão 10: [D] 
 
As características apresentadas no texto são típicas de plantas adaptadas ao bioma de manguezal.   
 
Resposta da questão 11: [C] 
 
Os dados da tabela revelam que os peixes se alimentam, preferencialmente, de mexilhões pequenos. Na área 
desprotegida pela tela, a densidade dos mexilhões diminuiu, mas os sobreviventes apresentam tamanho 
maior.   
 
Resposta da questão 12: [A] 
 
As microalgas componentes do fitoplâncton realizam a transição do elemento carbono de sua forma inorgânica 
(CO2) para a forma orgânica (glicose) ao realizar a fotossíntese.   
 
Resposta da questão 13: [D] 
 
Os animais obtêm o elemento químico nitrogênio por meio da dieta, ingerindo matéria orgânica nitrogenada 
produzida ao longo das cadeias e teias alimentares.   
 
Resposta da questão 14: [B]  
 
Ao se alimentar dos tecidos da lagarta que ingere os produtos agrícolas, a larva do inseto parasitoide se 
comporta como consumidor secundário na cadeia alimentar proposta.   
 
Resposta da questão 15: [B]  
 
A árvore adequada para um projeto de reflorestamento no Cerrado brasileiro deve produzir raízes bem 
desenvolvidas que consigam atingir lençóis freáticos profundos. Essas plantas também devem possuir a 
superfície foliar coberta por cutícula cerosa espessa para reduzir a transpiração durante a estação seca e 
ensolarada.   
 
 
 
 
 
 

 



 
Resposta da questão 16: [A] 
 
A decomposição aeróbica de árvores caídas reduz, localmente, a quantidade de oxigênio devido ao consumo 
desse gás pelos agentes decompositores.   
 
Resposta da questão 17: [B] 
 
A produção de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos é determinada pela atividade fotossintética das 
algas componentes do fitoplâncton.   
 
Resposta da questão 18: [C] 
 
A introdução de espécies exóticas em um ecossistema pode causar o aumento da competição interespecífica 
quando há sobreposição de nichos ecológicos entre o invasor e as espécies nativas.   
 
Resposta da questão 19: [D] 
 
O texto descreve o nicho ecológico tamanduá-mirim, isto é, o papel funcional desempenhado por esta espécie 
em seu habitat.   
 
Resposta da questão 20: [D] 
 
As plantas do cerrado brasileiro muitas vezes apresentam as gemas apicais pilosas como fator adaptativo para 
a proteção contra o fogo que, com frequência, atinge esse bioma.   
 
Resposta da questão 21: [D] 
 
A segregação independente dos pares de genes não ocorre quando eles se situam fisicamente muito próximos no 
mesmo cromossomo. Nesse caso a tendência é serem herdados juntos.   
 
Resposta da questão 22: [E] 
 
A vantagem da vacina, em relação ao tratamento convencional, é a eliminação do esquistossomo no interior do 
organismo, antes da manifestação dos sintomas. A vacina deverá induzir o organismo humano a produzir 
anticorpos específicos para neutralizar as larvas cercarias.   
 
Resposta da questão 23: [B] 
 
A autofecundação que confirma a hipótese mendeliana da transmissão particulada dos fatores hereditários ocorre 
entre plantas híbridas, com fenótipo dominante, as quais produzem sementes lisas e rugosas.   
 
Resposta da questão 24: [E] 
 
A fusão de regiões cromossômicas não homólogas é denominada translocação.   
 
Resposta da questão 25: [B] 
 
A solução contendo anticorpos anti-Rh aplicada na mãe após o parto de seu filho O+ tem a finalidade de destruir 
as células sanguíneas do bebê que poderiam desencadear uma resposta imunológica ativa na mãe e, 
consequentemente, a ocorrência da doença hemolítica nos próximos filhos Rh+.   
 
Resposta da questão 26: [A] 
 
A vacina contém antígenos que induzem o organismo a produzir anticorpos e desenvolver células de memória. Sua 
ação é profilática e duradoura.   
 
Resposta da questão 27: [A] 
 
A doença descrita é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, pois o gene afetado no cromossomo X não 
apresenta nenhuma homologia com o cromossomo Y. Assim, quando o pai não apresentam a doença, somente os 
filhos do sexo masculino podem ser afetados (caso a mãe seja portadora ou afetada), pois herdam o cromossomo 
X da mãe; mas se o pai é acometido pela doença (XdY) e a mãe é portadora do gene (XDXd), 50% dos filhos de 
ambos os sexos serão afetados, de acordo com a tabela: 

                                                                                                                        



 
Resposta da questão 28: [C] 
 
Os raios X causaram mutação no gameta da mãe, fecundado posteriormente, passando a mutação para o filho, 
causando a anemia.   
 
Resposta da questão 29: [B] 
 
As vacinas contêm antígenos que estimulam o organismo a produzir anticorpos (imunoglobulinas) específicos. Em 
4, as bactérias benéficas, conhecidas por probióticos estão estimulando a produção de imunoglobulinas que 
combatem os microrganismos patogênicos.   
 
Resposta da questão 30: [C] 
 
A permuta genética (ou crossing-over) corresponde à troca de segmentos entre cromátides homólogas (não irmãs). 
Ocorre durante a prófase I da meiose e produz variabilidade, porque promove a recombinação gênica da formação 
dos gametas animais.   
 
Resposta da questão 31: [E] 
 
A criança com cariótipo (47, XY, +18) apresenta um cromossomo autossômico extra, caracterizando uma mutação 
cromossômica numérica denominada aneuploidia.   
 
Resposta da questão 32: [B] 
 
A dificuldade em se produzir uma vacina eficiente contra a dengue, reside no fato de existirem diversos subtipos 
do vírus e alta variabilidade antigênica causada por mutações, em relação ao vírus da febre amarela.   
 
Resposta da questão 33: [A] 
 
Um homem do grupo A,  homozigoto (IAIA) não pode ser pai de uma criança do grupo B, com genótipo IBIB ou IBi.   
 
Resposta da questão 34: [B]  
 
O sangue do tipo A apresenta apenas o aglutinogênio A na membrana das hemácias e, consequentemente, será 
aglutinado apenas pelo soro anti-A utilizado no teste. O lote de código [II], com 25 litros, pertence ao grupo A.   
 
Resposta da questão 35: [D]  
 
Os imunobiológicos [I] e [II] são compostos por antígenos que estimulam a produção de anticorpos em humanos 
e animais.   
 
Resposta da questão 36: [A] 
 
O desenvolvimento das vacinas permite a prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.   
 
Resposta da questão 37: [E] 
 
A doadora do pólen foi a DP5 pois suas bandas de DNA coincidem, respectivamente, com o alelo 2 no loco A e com 
o alelo 3 no loco B.   
 
Resposta da questão 38: [A] 
 
Ao receber a sequência de DNA codificante da insulina humana, as bactérias transgênicas modificadas por Herbert 
Boyer passaram a produzir o hormônio humano que regula a glicemia.   
 
Resposta da questão 39: [E]  
 
A planta é classificada como um organismo transgênico, pois recebe, incorpora e expressa o gene extraído de outra 
espécie.   
 
Resposta da questão 40: [D]  
 
O cordão umbilical dos mamíferos placentários contém células-tronco embrionárias, isto é, células indiferenciadas 
que podem se diferenciar em células especializadas.   

 
 


