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1) (Enem ) Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das 
membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou 
o seguinte experimento: 
Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 
pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de 
papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a 
quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. 
 

FIGURA 1                                                                                     FIGURA 2 
 
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à 
absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de 

a) manter o volume de absorção 
b) aumentar a superfície de absorção. 
c) diminuir a velocidade de absorção. 
d) aumentar o tempo da absorção. 
e) manter a seletividade na absorção. 
 
 

2) (Enem ) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de 

sódio (NaCI), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de 

boi, porco e peixe. 

 

 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 Na+ e Cl- 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.  

 

3) (Enem) João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA: clonagem da 
ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender 
as notícias, estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou os dados do 
quadro a seguir. 
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Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram 

constituídas por Adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os 

valores encontrados para as outras bases nitrogenadas foram: 

a)T = 40%; C = 20%; G = 40% 

b) T = 10%; C = 10%; G = 40% 

c) T = 10%; C = 40%; G = 10% 

d) T = 40%; C = 10%; G = 10% 

e) T = 40%; C = 60%; G = 60% 

 

 

4) (Enem) A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos 

sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três 

formas proteicas diferentes denominadas a, b e c.  

 
Depreende-se do modelo que 
a)  a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. 
b)  o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é unidirecional. 
c)  as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. 
d)  é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. 
e)  a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples 
linearizadas.  

 

5) (Enem) Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em 
algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, 
foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e 
Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que 
Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula 
deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados 
de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação 
da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha 
como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 



Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os 
experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à 
conclusão de que: 
 
a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento 
parental é conservado. 
b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais 
em cada uma das fitas. 
c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-
sintetizada. 
d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. 
e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita 
codificadora. 
 
 

6) (Enem) São características do tipo de reprodução representado na tirinha: 

 

a) Simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade genética. 
b) Rapidez, simplicidade e semelhança genética. 
c) Variabilidade genética, mutação e evolução lenta. 
d) Gametogênese, troca de material gênico e complexidade. 
e) Clonagem, gemulação e partenogênese. 

 
7) (Enem) O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e 

microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas 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 gênica na formação dos gametas 
d) Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes 
e) Variação do número de cromossomos característicos da espécie 
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8) O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácias, glóbulos brancos e 
plaquetas presentes no sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para adultos. 
Os gráficos mostram os resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados 
são expressos em número de elementos por mm3 de sangue. 
 
 
Podem estar ocorrendo deficiência no sistema de defesa do organismo, prejuízos no transporte de 
gases respiratórios e alterações no processo de coagulação sanguínea, respectivamente, com os 
estudantes 

 
 
a) Maria, José e Roberto. 
b) Roberto, José e Abel. 
c) Maria, Luísa e Roberto. 
d) Roberto, Maria e Luísa. 
e) Luísa, Roberto e Abel. 
 
 
 
 
9) Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a 
temperatura do corpo fique sempre entre 36 º(C) e 37 ºC. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias 
de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é 
acionada. Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal 
humana o sistema: 
 
a) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. 
b) imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor.  
c) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. 
d) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a 
menopausa.  
e) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos 
periféricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10) (Enem) 

 

A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear 
doenças como: 

a) anemia 

b) beribéri 

c) diabetes 

d) escorbuto 

e) fenilcetonúria 

 

 

 


