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1ª) (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. Manual de Normas Técnicas. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br. Acesso em 07/08/2012 (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. 

 

2ª) (ENEM 2015) Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si 

devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade 

reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies (especiação). 

Essa especiação não ocorre devido ao(à) 

A) oscilação genética das raças. 

B) convergência adaptativa das raças. 

C) isolamento geográfico entre as raças. 

D) seleção natural que ocorre entre as raças. 

E) manutenção do fluxo gênico entre as raças. 

 

3ª) (ENEM 2015) No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função 

de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam 

problemas ambientais distintos. 

http://portal.saude.gov.br/


 

Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica 

A) desertificação das áreas afetadas. 

B) poluição dos rios temporários. 

C) queimadas dos remanescentes vegetais. 

D) desmatamentos das matas ciliares. 

E) contaminação das águas subterrâneas. 

 

4ª) (ENEM 2015 ) O formato das células de organismos pluricelulares é 

extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as 

que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as 

musculares. 

Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por 

A) produzirem mutações específicas. 

B) possuírem DNA mitocondrial diferentes. 

C) apresentarem conjunto de genes distintos. 

D) expressarem porções distintas do genoma. 

E) terem um número distinto de cromossomos. 

 



5ª) (ENEM 2015 ) Normalmente, as células do organismo humano realizam a 

respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas 

de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose 

pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. 

 

Que curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase 

de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um 

aumento gradual da concentração de oxigênio? 

A) 1                         

B) 2                                                                                

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

6ªQUESTÃO(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. 
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. 
 

 

 

 



 

7)ª QUESTÃO (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. 
 

8ª) QUESTÃO(ENEM 2015) 
 

Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que 

esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes 
passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos 

teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes 

 

a) aumentou a filtração glomerular. 
b) produziu maior volume de urina. 
c) produziu urina com menos ureia. 
d) produziu urina com maior concentração de sais. 
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 

 

9ª)QUESTÃO(ENEM 2015) 
 

Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas 

com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa 
de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É 

comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à 
base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada 

de estanho mais espessa. 
Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o 

amassado pode: 
 

a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. 
b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. 
c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. 
d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento. 
e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. 
 

 



 

10ª )QUESTÃO( 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. 
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. 
 

11ª)QUESTÃO(ENEM 2015) 
 

A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. 

O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode 
desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a) 

 

a) eutrofização. 
b) proliferação de algas. 
c) inibição da fotossíntese. 
d) fotodegradação da matéria orgânica. 
e) aumento da quantidade de gases dissolvidos. 
 

12ª)QUESTÃO(ENEM 2015) 
 

A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação 

direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia 

desde bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas 

proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros 

socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do 

paciente. 
Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o 

procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o 
paciente ao hospital é: 

 

a) colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor. 
b) utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena. 
c) passar creme dental para diminuir a ardência da 
flictena. 
d) perfurar a flictena para que a água acumulada seja 
liberada. 
e) cobrir a flictena com gazes molhadas para evitar a 
desidratação. 
 

 



 

13ª)QUESTÃO(ENEM 2015) 
 

Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o 

ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece 
restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características 

fisiológicas relacionadas à água. 
Uma das características a que o texto se refere é a 
 

a) a reprodução por viviparidade. 
b) respiração pulmonar nos adultos. 
c) regulação térmica por endotermia. 
d) cobertura corporal delgada e altamente permeável. 
e) locomoção por membros anteriores e posteriores 
desenvolvidos. 
 
. 


