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Questão 01  
Analise a figura abaixo: 

 
A respeito do esquema acima, que representa um fragmento de 
membrana plasmática, são feitas as seguintes afirmações. 
 
I. A seta A indica o glicocálix, responsável por proteger a 
membrana. 
II. As moléculas indicadas em B são líquidas, o que permite a 
movimentação de substâncias pela membrana. 
III. As diferenças de afinidade com a água, apresentadas pelos 
componentes da molécula, apontada em B, permitem a 
formação de uma película que regula a passagem de 
substâncias. 
IV. As moléculas, indicadas em C, podem servir como 
transportadoras de substâncias por meio da membrana. 
 
São corretas 
 
a) apenas as afirmativas II, III e IV. 
b) apenas as afirmativas II e IV. 
c) as afirmativas I, II, III e IV. 
d) apenas as afirmativas I, II e III. 
e) apenas as afirmativas I, III e IV. 
 
Questão 02 
A membrana celular seleciona a passagem de substâncias do 
meio extracelular para o intracelular por meio de mecanismos 
de transporte. Leia e analise as proposições abaixo.  
 
I. A difusão facilitada é o tipo de transporte passivo em que a 
célula não gasta energia.  
II. No transporte de íons de potássio e sódio, conhecido pelo 
mecanismo de bomba de sódio e potássio, há gasto de energia.  
III. Osmose é a passagem da água pela membrana de uma 
solução hipotônica para uma solução hipertônica.  
IV. No transporte de íons de potássio e sódio, conhecido pelo 
mecanismo de bomba de sódio e potássio, não há gasto de 
energia.  
V. A difusão facilitada é o tipo de transporte ativo em que a 
célula gasta energia.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.  
e) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
 
Questão 03 (ENEM/2012)  
   

Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os 
organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma 
solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma 
pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. 
 
A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L 
de NaCl tem, como consequência, a 
 
a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 
b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula. 
c) diminuição da concentração das soluções presentes na 
célula. 
d) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 
e) transferência de moléculas de água do interior da célula 
para a solução. 
 
Questão 04 (ENEM/2010)   
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. 
 

 
 
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 de absorção. 
e) manter a seletividade na absorção. 
 
Questão 05 (UEL)  
Pode-se considerar a organização e o funcionamento de uma 
célula eucarionte animal de modo análogo ao que ocorre em 
uma cidade. Desse modo, a membrana plasmática seria o 
perímetro urbano e o citoplasma, com suas organelas, o espaço 
urbano. Algumas dessas similaridades funcionais entre a cidade 
e a célula corresponderiam às vias públicas como sendo o 
retículo endoplasmático, para o transporte e a distribuição de 
mercadorias; os supermercados como sendo o complexo de 
Golgi, responsável pelo armazenamento de mercadorias, e a 
companhia elétrica como sendo as mitocôndrias, que 
correspondem à usina de força da cidade. Pode-se, ainda, 
considerar que a molécula de adenosina tri-fosfato (ATP) seja a 
moeda circulante para o comércio de mercadorias. 
 
Assinale a alternativa que justifica, corretamente, a analogia 
descrita para as mitocôndrias. 
 
a) Absorção de energia luminosa utilizada na produção de 
ATP. 
b) Armazenamento de ATP produzido da energia de 
substâncias inorgânicas. 
c) Armazenamento de ATP produzido na digestão dos 
alimentos. 
d) Produção de ATP a partir da oxidação de substâncias 
orgânicas. 
e) Produção de ATP a partir da síntese de amido e glicogênio. 
 
Questão 06 (UNESP)  
A figura apresenta os esquemas de duas células. 



 

 
(http://macanicacelular.webnode.com.br. Adaptado.) 

 
Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as 
estruturas celulares. É correto afirmar que 
 
a) II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do 
complexo golgiense nesta célula, uma vez que este ocorre em 
células animais, mas não em células vegetais. 
b) II é uma célula animal e o engano está na identificação do 
vacúolo em ambas as células, além de este ser característico de 
células vegetais, mas não de células animais. 
c) II é uma célula animal e o engano está na identificação dos 
centríolos nesta célula, uma vez que estes são característicos 
de células vegetais, mas não de células animais. 
d) I é uma célula animal e o engano está na identificação das 
mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em 
células animais, mas não em células vegetais. 
e) I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da 
membrana plasmática nesta célula, uma vez que esta ocorre em 
células animais, mas não em células vegetais. 
 
Questão 07 (ENEM/2013)  
Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas 
que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são 
obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser 
observadas as proporções de algumas organelas presentes no 
citoplasma de cada linhagem. 
 

 
 
Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento 
de polímeros secretados no meio de cultura? 
 
a) I      b) II      c) III      d) IV      e) V 
 
Questão 08 (ENEM/2013)    
Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos 
de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA 
nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis 
familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o 
teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram 
por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas.  
Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há 
homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA 
mitocondrial do(a) 
 
a) pai.  
b) filho.  

c) filha. 
d) avó materna.  
e) avô materno. 
 
Questão 09 (UFU MG/2000)  
Com relação aos componentes do núcleo interfásico das células 
dos eucariontes, é correto afirmar que 
 
I. a carioteca é constituída por duas membranas lipoprotéicas 
separadas por um espaço perinuclear. Apresenta muitos poros, 
denominados de annulli, através dos quais ocorre troca de 
macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. A carioteca é 
considerada como uma diferenciação do retículo 
endoplasmático. 
II. A cromatina é uma massa densa, formada pelas cromátides 
que constituem os cromossomos interfásicos. Existem dois tipos 
de cromatina: eucromatina (mais densa), característica dos 
eucariontes, e a heterocromatina (menos densa), característica 
dos procariontes. 
III. O nucléolo é formado por proteínas, mas também por 
lipídios, polissacarídeos, água DNA e, principalmente, possui 
em sua constituição RNA ribossômico. 
 
a) II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) apenas III 
 
Questão 10 (UFF RJ/1999)      
Ao se pesquisar a função dos nucléolos realizaram-se 
experiências com uma linhagem mutante do anfíbio Xenopus. 
Verificou-se que cruzamentos de indivíduos desta linhagem 
produziam prole com alta incidência de morte – os embriões se 
desenvolviam normalmente e pouco depois da eclosão, os 
girinos morriam. Estudos citológicos mostraram que os núcleos 
dos embriões ou não apresentavam nucléolos, ou 
apresentavam nucléolos, anormais. 
Conclui-se que a primeira atividade celular afetada nestes 
embriões foi: 
 
a) o processamento do RNA mensageiro 
b) a produção de RNA mensageiro 
c) a produção de histonas 
d) a produção de ribossomos 
 
Questão 11 (PUC RJ/2010)    
Em um laboratório de citogenética, o geneticista deparou-se 
com o idiograma obtido do cariótipo de uma criança, mostrado a 
seguir: 
 

 
Disponível em: 

http://www.ghente.org/ciencia/genetica/klinefelter.htm 
 
Observando-se esse idiograma, é CORRETO afirmar que essa 
criança apresenta o fenótipo de: 
 
a) um menino com Síndrome de Klinefelter. 
b) uma menina com Síndrome de Klinefelter. 
c) um menino com Síndrome de Down. 
d) um menino com Síndrome de Turner. 
 
Questão 12  (UFU MG/2010)  
O ciclo celular é um processo fisiológico que acontece todos os 
dias na dinâmica de funcionamento do corpo humano. Seja na 
reparação, formação ou renovação de tecidos, ou ainda na 
formação de gametas, a atividade celular é intensa. 



 
 Neste processo, são eventos do ciclo celular: 
 
I. Condensação máxima dos cromossomos. 
II. Reorganização do nucléolo. 
III. Duplicação dos cromossomos. 
IV. Separação das cromátides-irmãs. 
 
 Os eventos acima citados correspondem, respectivamente, 
a: 
 
a) Prófase, fase S da intérfase, telófase, anáfase. 
b) Fase S da intérfase, prófase, metáfase, telófase. 
c) Metáfase, telófase, fase S da intérfase, anáfase. 
d) Metáfase, anáfase, prófase, telófase. 
 
Questão 13 (UFMS/2007)  
Correlacione as fases da divisão celular (Coluna I) com suas 
características correspondentes (Coluna 2). 
 
COLUNA I 
1. Prófase 
2. Metáfase 
3. Anáfase 
4. Telófase 
5. Mitose 
6. Meiose 
 
COLUNA II 
 
(   ) Células-filhas contendo cada uma exatamente o mesmo 
número de cromossomos da célula-mãe. 
(   ) Completa-se a cariocinese e desaparecem as fibras do fuso. 
(   ) Cada cromossomo terá o centrômero ligado a fibras de 
ambos os pólos. 
(   ) O nucléolo desaparece. 
(   ) As cromátides-irmãs se separam e migram para os pólos. 
(   ) É um processo reducional de divisão, originando células 
haploides. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos 
números da Coluna II, de cima para baixo. 
 
a) 5 – 4 – 2 – 1 – 3 e 6. 
b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1 e 6. 
c) 4 – 6 – 2 – 1 – 3 e 5. 
d) 6 – 4 – 3 – 2 – 1 e 5. 
 
Questão 14 (FAMECA)  
Um pesquisador identificou em uma bactéria uma molécula A e 
outra B, como sendo de DNA e RNA, respectivamente. É 
correto afirmar que a molécula A 
 
a) apresenta uracila e citosina; já a B apresenta timina e 
guanina. 
b) possui fosfato e ribose; já a B apresenta uma base 
nitrogenada e desoxirribose. 

c) apresenta a razão 
G

C
, caso seja dupla hélice, igual a 1,0; já 

a B apresenta normalmente razão diferente de 1,0. 
d) é um polímero de nucleotídeos; já a B é um polímero de 
aminoácidos. 
e) possui três tipos diferentes de bases nitrogenadas; já a B 
possui quatro tipos. 
 
Questão 15 (ENEM)  
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%. 

 
Questão 16 (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 um 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. 
 
Questão 17 (UERJ - adaptado)    
Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a 
porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em uma 
determinada proteína de uma célula eucariota: 
 

AUGGCUAAAUUAGAC.......... 
 
Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador 
foi removido durante o processo de síntese. 
Admita que uma mutação tenha atingido o códon 
correspondente ao aminoácido número 3 da estrutura primária 
desse polipeptídeo, acarretandoa troca de uma base A, na 
célula original, pela base U, na célula mutante. 
A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos 
aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na 
mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro: 
 

 
 
Agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como 
terceiro aminoácido: 
 
a) tirosina 
b) leucina 
c) triptofano 
d) fenilalanina 
e) serina 



 
Questão 18 (UERJ - adaptado)    
Laudos confirmam que todas as mortes na Kiss ocorreram pela 
inalação da fumaça 
 
Necropsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as 
mortes ocorreram devido à inalação de gás cianídrico e de 
monóxido de carbono gerados pela queima do revestimento 
acústico da boate. 
Adaptado de ultimosegundo.ig.com.br, 5/03/20 3. 
 
Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, 
provocam o mesmo resultado: paralisação dos músculos e 
asfixia, culminando na morte do indivíduo. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás 
cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no 
processo denominado: 
 
a) síntese de DNA 
b) transporte de íons 
c) eliminação de excretas 
d) metabolismo energético 
e) síntese proteica. 
 
Questão 19 (ENEM/2012)  
Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a 
produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na 
fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos 
unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados 
como fermento biológico. Eles são usados para promover o 
crescimento da massa, deixando-a leve e macia. 
 
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é 
resultante da 
 
a) liberação de gás carbônico. 
b) formação de ácido lático. 
c) formação de água. 
d) produção de ATP. 
e) liberação de calor. 
 
Questão 20 (PUCCamp) 
A receita mais antiga da história ensina a fazer cerveja e foi 
escrita na Mesopotâmia, há cerca de 4 mil anos. Desde aquela 
época, a matéria-prima básica da bebida era a cevada, primeiro 
cultivo da humanidade. O grão desse cereal é tão duro que, 
colocado na água, ele não amolece. É por isso que os 
cervejeiros precisam fazer o malte um grão de cevada 
germinado e seco. O embrião da semente produz enzimas que 
quebram as pedrinhas de amido guardadas ali. Macio, o grão 
solta na água esse ingrediente energético para formar o mosto. 
As enzimas também partem o amido em moléculas de maltose, 
açúcar que vai alimentar as leveduras, a seguir, na 
fermentação. 

(Revista Galileu, outubro de 2012. p. 77) 
 
Dado: Reação global que ocorre na fermentação da maltose: 
 

C12H22O11 + H2O    4C2H5OH + 4CO2 + 196 kJ 
 
Para cada mol de etanol obtido na fermentação da maltose, 
ocorre 
 
a) absorção de 49 kJ de energia. 
b) absorção de 98 kJ de energia. 
c) absorção de 196 kJ de energia. 
d) liberação de 49 kJ de energia. 
e) liberação de 196 kJ de energia. 
 
Questão 21 (UNEMAT)  
A fotossíntese é um processo de formação de matéria orgânica, 
a partir da água e do gás carbônico, e exige luz para que se 
realize. Esse processo é realizado pelos seres vivos que 
possuem em suas células pigmentos fotossintetizantes, como a 
clorofila. A respeito desse processo, é corretoafirmar. 
 
a) A fotossíntese apresenta duas fases: a de claro ocorre nos 
cloroplastos e a de escuro ocorre nas mitocôndrias. 

b) Ao final do processo fotossintético, na planta produzirá 
nitrogênio, água e oxigênio. 
c) Na fotossíntese, a fase fotoquímica (reação de claro) ocorre 
nas partes clorofiladas dos cloroplastos e consiste em duas 
etapas: a fotólise da água que libera O2 e a fotofosforilação que 
produz ATP. 
d) A fotossíntese ocorre exclusivamente no cloroplasto, a fase 
de claro acontece no estroma e a fase de escuro acontece 
na grana, que é rica em clorofila. 
e) O objetivo principal da fotossíntese é manter estável a 
quantidade de oxigênio do planeta, um processo realizado 
exclusivamente pelas plantas. 
 
Questão 22 (ENEM)    
A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e 
oxigênio (O2), que somam cerca de 99%, e por gases traços, 
entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano 
(CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O), que compõem o 
restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem 
constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver 
o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse 
fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de 
efeito estufa. A partir da Revolução Industrial (século XIX), a 
concentração de gases traços na atmosfera, em particular o 
CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no 
aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, 
outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da 
concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. 

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre 
clima, 

carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S. 
Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os 

ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado). 

 
Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o 
efeito estufa é 
 
a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição 
da produção primária pela industrialização refrigerada. 
b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo 
aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. 
c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial 
da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. 
d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula 
capaz de absorver grande quantidade de calor. 
e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, 
diminuindo a capacidade delas de reter calor. 
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