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Q.01 (Enem/2013 – PPL) - A figura representa a análise gráfica 
de um estudo acerca da dispersão de uma doença transmitida a 
um grupo de pessoas que compartilhou um mesmo ambiente 
de trabalho. 

 
De acordo com o padrão apresentado no gráfico, a transmissão 
da doença ocorreu por: 
A) ingestão de água contaminada no mesmo ambiente de 

trabalho. 
B) consumo de alimentos estragados vindos da mesma fonte. 
C) contaminação pelo ar a partir de uma pessoa infectada. 
D) infecção do grupo por insetos vetores. 
E) manipulação de objetos contaminados. 
 
QUESTÃO 02 (UFU) - Em meados do século XX, a estrutura da 
molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) foi desvendada 
pelos cientistas James Watson e Francis Crick. A dupla hélice do 
DNA, proposta por esses cientistas, ganhou um signifi cado 
cultural que marca o avanço da ciência e da tecnologia nas 
sociedades na segunda metade do século XX. Segundo esse 
modelo, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias 
paralelas de nucleotídeos unidas em sequência e dispostas no 
espaço helicoidalmente. A molécula de DNA foi comparada a 
uma escada de cordas torcidas, em que as moléculas de 
desoxirribose e fosfatos, unidas alternadamente, formariam os 
corrimões e as suas bases nitrogenadas, ligadas por pontes de 
hidrogênio, constituiriam os seus degraus. Os estudos sobre 
moléculas de DNA permitem defi nir a quantidade de suas 
unidades constituintes. Supondo que uma molécula de DNA seja 
constituída de 2800 nucleotídeos, e que 15% desses 
nucleotídeos são de citosina, qual a quantidade dos quatro tipos 
de nucleotídeos nessa molécula?  
A) 420 de citosina; 420 de adenina; 980 de guanina e 980 de 

timina.  
B) 980 de citosina; 980 de guanina; 420 de timina e 420 de 

adenina.  
C) 420 de citosina; 420 de guanina; 980 de timina e 980 de 

adenina.  
D) 980 de citosina; 420 de adenina; 980 de guanina e 420 de 

timina. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 (UFU-JULHO/97) - Com relação à questão abaixo, 
assinale a alternativa correta: 
As bactérias  Bordetella pertussis, Treponema pallidum, 
Pasteurella pestis e Hemophilus influenzae correspondem, 
respectivamente, a quais doenças? 
A) Tracoma, difteria, peste tifóide e meningite. 
B) Coqueluche, gonorréia, peste bubônica e meningite. 
C) Tracoma, tétano, cólera asiática e meningite. 
D) Coqueluche, sífilis, peste bubônica e resfriado. 
 
QUESTÃO 04 (ENEM/2000) - O gráfico abaixo representa a 
evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos 
tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de 
oxigênio na atmosfera, e os demais valores indicam diferentes 
porcentagens dessa quantidade. 
 

 
De acordo com o gráfico é correto afirmar que: 
A) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 
B) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 
C) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na 

atmosfera mantém-se estável. 
D) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos 

níveis de teor de oxigênio. 
E) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o 

teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. 
 

RESPOSTAS 
Q.01 C Q.02 C Q.03 D Q.04 A 

 


