
 

                                                        
ENEM em 10 Semanas (12/10/2013) – Revisão 

01. 
Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos  
processos de difusão simples, transporte passivo facilitado e transporte ativo através da membrana plasmática e 
pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o 
colega havia  compreendido, indicou os processos como A, B e C e solicitou a ele que os associasse a três 
exemplos. Os exemplos foram: (1) transporte iônico nas células nervosas; (2) passagem de oxigênio pelas 
brânquias de um peixe; (3) passagem de glicose para o interior das células do corpo humano.  
 

                              
                                                        
a) Indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em que cada um dos processos  
difere em relação aos outros.  
b) Em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço, e tinha sido temperada com sal, 
tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou?  
 
 
 
02. 
Na tabela, estão assinaladas a presença (+) ou ausência (–) de alguns componentes encontrados em  
três diferentes tipos celulares (A, B e C).  
 

                                   
 
A, B e C pertenceriam, respectivamente, a organismos  
a) eucariotos heterótrofos, procariotos heterótrofos e procariotos autótrofos.  
b) eucariotos autótrofos, procariotos autótrofos e eucariotos autótrofos.  
c) procariotos heterótrofos, eucariotos heterótrofos e eucariotos autótrofos.  
d) procariotos autótrofos, eucariotos autótrofos e eucariotos heterótrofos.  
e) eucariotos heterótrofos, procariotos autótrofos e eucariotos autótrofos.  
 
 



03.  
Um certo parasita que causa uma doença humana, aloja-se no estômago e depoisna glândula salivar do 
hospedeiro transmissor. A seguir, no ciclo de transmissão dadoença para o homem, o parasita invade a corrente 
sangüínea, depois o fígado, onde semultiplica, atingindo novamente a corrente sangüínea.O parasita, o 
hospedeiro transmissor e a doença descritos são, respectivamente:  
 
a) Trypanosoma gambiensis / Glossina palpalis / Doença do Sono  
b) Trypanosoma cruzi / Triatoma infestans / Doença de Chagas  
c) Leishmania brasiliensis / Phlebotomus intermedius / Leishmaniose  
d) Plasmodium vivax / Anopheles / Malária  
e) Wuchereria bancrofti / Culex fatigans / Filariose 
 
 
04. 

                             
 
Em muitas plantas a floração é controlada pelo fotoperíodo.  
Em condições naturais, uma planta de dia longo floresce quando é exposta a dezesseis horas de luz seguidas por 
um período escuro de oito horas. Plantas de dia curto florescem quando submetidas a oito horas de luz, seguidas 
por um período escuro de dezesseis horas, (ver imagem - figura 1):  
  
Em um experimento, plantas de dia longo e de dia curto foram colocadas em uma câmara de crescimento e  
submetidas artificialmente a dezesseis horas de luz , seguidas por dezesseis horas de escuro. A resposta obtida  
foi a seguinte: (ver imagem - figura 2)  
  
a) A que conclusão o experimento permite chegar e qual o pigmento envolvido no fotoperiodismo? 
  
b) Relacione superfície foliar com ambiente de clima seco. 
 
 
05. 
Uma jovem que sempre foi saudável chegou a um hospital em estado de coma. O histórico da  
paciente revelou que ela recebera erroneamente injeção de uma dose excessiva de insulina.  
  
a) Por que a injeção de insulina induziu o coma na jovem?  
b) A insulina é normalmente administrada a pacientes com disfunção de que órgão? Qual é a doença causada 
pela deficiência de insulina?  
c) Quais sintomas apresentam os pacientes com Diabetes Melitos e Diabetes Insipidus? 
 
06. 



Os testes de gravidez são desenvolvidos para detectar na urina a presença de gonadotrofina coriônica humana 
(Beta-hCG), um hormônio produzido pela placenta logo após a fertilização. Como fazer um teste de gravidez é 
uma dúvida comum entre as mulheres, porém é algo muito simples, você deve coletar  um pouco da sua urina e 
dentro dele você colocará o teste comprado na farmácia e deverá aguardar alguns minutos, porém alguns testes 
você deverá aguardar até horas, tudo depende da informação do produto comprado. Cada tipo de teste possui as 
indicações necessárias para interpretar os resultados, como por exemplo, um comum teste é se aparecer 2 linhas 
para um resultado positivo e uma linha para negativo. 
a) Explique o motivo pelo qual o HCG é usado como indicador de gravidez. 
b) Como as pílulas anti concepcionais atuam no corpo da mulher? 
c) Por que a gravidez afeta o funcionamento da tireoide? 
 
 
07. 
Os pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década de 40 do Século XX. Sua grande eficácia contra 
pragas da lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou, após algum 
tempo, num grande índice de mortalidade de aves, as quais não entravam em contato direto com esses produtos. 
Este fato se relaciona ao conceito ecológico de magnificação trófica, que significa:  
 

a) degeneração da cadeia alimentar.  
b) acumulação de resíduos tóxicos nos animais de maior porte, porque estes consomem maior quantidade de 
alimento.  
c) aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos, de forma crescente, a cada nível trófico da 
cadeia alimentar.  
d) uma maior resistência de animais de níveis tróficos inferiores à toxidade desses produtos, em relação a 
animais que ocupam níveis tróficos superiores.  
e) aumento gradativo da sensibilidade de animais que ocupem níveis tróficos superiores, em relação a 
substâncias tóxicas. 

 
08. 
Marque a opção que apresenta a afirmativa correta com relação aos aparelhos excretores e  
respectivos tipos de excreção dos animais.  
a) A uréia, excretada pelos mamíferos é mais tóxica do que a amônia e o ácido úrico.  
b) A excreção de produtos nitrogenados sob a forma de ácido úrico provoca um maior gasto de água.  
c) Os restos nitrogenados podem ser reciclados por bactérias do ciclo do nitrogênio.  
d) Os animais terrestres geralmente excretam restos nitrogenados sob a forma de amônia.  
e) Os animais aquáticos geralmente excretam ácido úrico que possui alta solubilidade em água.  
 
09. 
A uréia é importante fonte nutricional na agricultura e na pecuária, sendo usada como fertilizante do  
solo e como alimento para vários animais que também produzem e excretam uréia.  
a) Nomeie e defina as duas principais etapas de decomposição da uréia no solo.  
b) Indique dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais a partir dos  
nutrientes gerados pela decomposição da uréia.  
 
 
10.  
Após um surto de uma doença misteriosa (início com febre, coriza, mal-estar, dores  
abdominais, diarréia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo) que acometeu crianças com até cinco anos 
de idade em uma creche, os pesquisadores da UNICAMP conseguiram seqüenciar o material genético do agente  
causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa seqüência era 
UACCCGUUAAAG.  
a) Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus.  
b) Dê duas características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos.  
 


