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1. (ENEM 2009) Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se 

está o problema, podem 

seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o 

problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? A técnica conhecida como 

iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica 

baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, 

permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, 

sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de 

aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do 

fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por 

meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga 

elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, 

ela será repelida e forçada a entrar na pele (eletrorrepulsão - A). Se for neutra, a molécula será 

forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os 

eletrodos (eletrosmose - B).  

 
De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese 

a) provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos, rompendo 

o epitélio.  

b) aumenta o risco de estresse nos pacientes, causado pela aplicação da corrente 

elétrica.  

c) inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a 

entrar por meio da pele.  
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d) diminui o efeito colateral dos medicamentos, se comparados com aqueles em que a 

ingestão se faz por via oral.  

e) deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz, se 

essas forem apolares. 

 

 

2. (ENEM 2010) Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análises de 

organismos geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino 

proteína nova que até então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser 

 

Correio do Estado/MS. 19 abr. 2004 (adaptado).  
 

Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias 

aos indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em sua composição, 

proteínas 

a) que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses 

consumidores.  

b) que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico 

desses consumidores.  

c) com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses 

consumidores.  

d) com sequência de aminoácidos idêntica às produzidas pelas células brancas do sistema 

sanguíneo desses consumidores.  

e) com estrutura quaternária idêntica à dos anticorpos produzidos pelo sistema 

imunológico desses consumidores. 

 

 

3. (ENEM 2012) A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres 

vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2, que interagem em I, para afetar uma terceira 

propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa figura pode 

simular um sistema de campo em que P1 representa as plantas verdes; P2 um animal herbívoro 

e P3, um animal onívoro. 
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A função interativa I representa a proporção de  

a) herbivoria entre P1 e P2.  

b) polinização entre P1 e P2.  

c) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2.  

d) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3.  

e) energia de P1 e de P2 que saem do sistema. 

 

 

4. (ENEM 2011) 
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De ), feito 

pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável 

por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de 

transportes.  

Disponível em: www.conpet.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2010.  
 

A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão 

de  

a) metano durante o processo de digestão.  

b) óxido nitroso durante o processo de ruminação.  

c) clorofluorcarbono durante o transporte de carne.  

d) óxido nitroso durante o processo respiratório.  

e) dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. 

 

 

5. (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. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Biologia 
Alexandre Bandeira e 

Rubens Oda 

(Helio Fresta) 

24.10.2016 

 

Gabarito  
 

1. D 

2. A 

3. D 

4. A 

5. B 


