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BIOLOGIA
QUESTÃO 01
(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)
(B)
(C)
(D)
(E)

liberação de gás carbônico.
formação de ácido lático.
formação de água.
produção de ATP.
liberação de calor.

QUESTÃO 02
(ENEM/2012) Suponha que você seja um consultor e
foi contratado para assessorar a implantação de uma
matriz energética em um pequeno país com as
seguintes características: região plana, chuvosa e com
ventos constantes, dispondo de poucos recursos
hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis.
De acordo com as características desse país, a matriz
energética de menor impacto e risco ambientais é
a baseada na energia.
(A) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto
ambiental e maior disponibilidade.
(B) solar, pelo seu baixo custo e pelas características
do país favoráveis à sua implantação.
(C) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser
adequada a locais com menor extensão territorial.
(D) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial
do país e aos recursos naturais disponíveis eólica, pelas
características do país e por não gerar gases do efeito
estufa nem resíduos de operação.
(E) Nenhuma alternativa certa.
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QUESTÃO 03
(ENEM/2010) A usina hidrelétrica de Belo Monte
será construída no rio Xingu, no município de
Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira
maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com
capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do
Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e
flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores
fecharam estradas de uma região que será inundada
pelas águas da usina.
BACOCCINA, D. QUEIROZ, G.: BORGES, R. Fim do leilão,
começo da confusão. Isto é Dinheiro. Ano 13, n.o 655, 28 abri 2010 (adaptado).

Os impasses, resistências e desafios associados à
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte
estão relacionados
(A) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e
nordeste quando comparados às bacias hidrográficas
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
(B) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o
investimento no crescimento do país com os
esforços para a conservação ambiental.
(C) à grande quantidade de recursos disponíveis
para as obras e à escassez dos recursos direcionados
para o pagamento pela desapropriação das terras.
(D) ao direito histórico dos indígenas à posse
dessas terras e à ausência de reconhecimento desse
direito por parte das empreiteiras.
(E) ao aproveitamento da mão de obra
especializada disponível na região Norte e o
interesse das construtoras na vinda de profissionais
do Sudeste do país.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 06

(ENEM/2009) A economia moderna depende da
disponibilidade de muita energia em diferentes formas,
para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de
energia pelas indústrias cresceu mais de quatro vezes
no período entre 1970 e 2005. Enquanto os
investimentos em energias limpas e renováveis, como
solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a
possibilidade de instalação de usinas geradoras de
energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em
consideração, tais como os impactos causados ao
ambiente e às populações locais.

(ENEM/2009) A fotossíntese é importante para a
vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos
fotossintetizantes, a energia solar é convertida em
energia química que, juntamente com água e gás
carbônico (CO2), é utilizada para a síntese de
compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese
é o único processo de importância biológica capaz
de realizar essa conversão. Todos os organismos,
incluindo os produtores, aproveitam a energia
armazenada nos carboidratos para impulsionar os
processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera
e água para a célula por meio da respiração celular.
Além disso, grande fração dos recursos energéticos
do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa)
como em tempos remotos (combustível fóssil), é
resultante da atividade fotossintética.

RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental. São
Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 (adaptado).

Em uma situação hipotética, optou-se por construir
uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas
quedas d’água em rios cercados por mata, alegando-se
que causaria impacto ambiental muito menor que uma
usina termelétrica. Entre os possíveis impactos da
instalação de uma usina hidrelétrica nessa região,
inclui-se

As informações sobre obtenção e transformação dos
recursos naturais por meio dos processos vitais de
fotossíntese e respiração, descritas no texto,
permitem concluir que

(A) a poluição da água por metais da usina.
(B) a destruição do habitat de animais terrestres.
(C) o aumento expressivo na liberação de CO2 para
a atmosfera.
(D) o consumo não renovável de toda água que
passa pelas turbinas.
(E) o aprofundamento no leito do rio, com a menor
deposição de resíduos no trecho de rio anterior à
represa.

(A) o CO2 e a água são moléculas de alto teor
energético.
(B) B os carboidratos convertem energia solar em
energia química.
(C) a vida na Terra depende, em última análise,
da energia proveniente do Sol.
(D) o processo respiratório é responsável pela
retirada de carbono da atmosfera.
(E) a produção de biomassa e de combustível
fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2
atmosférico.

QUESTÃO 05
(ENEM/2012) Para diminuir o acúmulo de lixo e o
desperdício de materiais de valor econômico e, assim,
reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se,
em escala internacional, a política dos três erres:
Redução, Reutilização e Reciclagem.
Um exemplo de reciclagem é a utilização de
(A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou
refrigerante.
(B) latas de alumínio como material para fabricação
de lingotes.
(C) sacos plásticos de supermercado como
acondicionantes de lixo caseiro.
(D) embalagens plásticas vazias e limpas para
acondicionar outros alimentos.
(E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação
de cerdas de vassouras.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

(ENEM/2009) No presente, observa-se crescente
atenção aos efeitos da atividade humana, em
diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo
constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias
nacionais, a referência à sustentabilidade como
princípio orientador de ações e propostas que deles
emanam.

(ENEM/2011) Segundo dados do Balanço
Energético Nacional de 2008, do Ministério das
Minas e Energia, a matriz energética brasileira é
composta por hidrelétrica (80%), termelétrica
(19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse
percentual é dividido conforme o combustível
usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa
(5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia
nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a
geração de eletricidade da biomassa, pode-se
considerar que ocorre uma compensação do carbono
liberado na queima do material vegetal pela absorção
desse elemento no crescimento das plantas.
Entretanto, estudos indicam que as emissões de
metano
(CH4)
das
hidrelétricas
podem
ser comparáveis
às
emissões
de CO2 das
termelétricas.

A sustentabilidade explica-se pela
(A) incapacidade de se manter uma atividade
econômica ao longo do tempo sem causar danos ao
meio ambiente.
(B) incompatibilidade
entre
crescimento
econômico acelerado e preservação de recursos
naturais e de fontes não renováveis de energia.
(C) interação de todas as dimensões do bem-estar
humano com o crescimento econômico, sem a
preocupação com a conservação dos recursos
naturais que estivera presente desde a Antiguidade.
(D) proteção da biodiversidade em face das
ameaças de destruição que sofrem as florestas
tropicais devido ao avanço de atividades como a
mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de
espécies selvagens.
(E) necessidade de se satisfazer as demandas atuais
colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer
a capacidade de as gerações futuras atenderem suas
próprias necessidades nos campos econômico, social
e ambiental.

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os
impactos socioambientais. Revista Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 2009
(adaptado).

No Brasil, em termos do impacto das fontes de
energia no crescimento do efeito estufa, quanto à
emissão de gases, as hidrelétricas seriam
consideradas como uma fonte
(A) limpa de energia, contribuindo para minimizar
os efeitos deste fenômeno.
(B) eficaz de energia, tomando-se o percentual de
oferta e os benefícios verificados.
(C) limpa de energia, não afetando ou alterando os
níveis dos gases do efeito estufa.
(D) poluidora, colaborando com níveis altos de
gases de efeito estufa em função de seu potencial de
oferta.
(E) alternativa, tomando-se por referência a grande
emissão de gases de efeito estufa das demais fontes
geradoras.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

(FUVEST/2014) No processo tradicional, o etanol é
produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar por
fermentação promovida por leveduras naturais, e o
bagaço de cana é desprezado. Atualmente, leveduras
geneticamente modificadas podem ser utilizadas em
novos processos de fermentação para a produção de
biocombustíveis. Por exemplo, no processo A, o
bagaço decana, após hidrólise da celulose e da
hemicelulose, também pode ser transformado em
etanol. No processo B, o caldo de cana, rico em
sacarose, é transformado em farneseno que, após
hidrogenação das ligações duplas, se transforma no
“diesel decana”. Esses três processos de produção de
biocombustíveis podem ser representados por:

(ENEM/2011) Os biocombustíveis de primeira
geração são derivados da soja, milho e cana-deaçúcar e sua produção ocorre através da
fermentação. Biocombustíveis derivados de material
celulósico ou biocombustíveis de segunda geração
— coloquialmente chamados de “gasolina de capim”
— são aqueles produzidos a partir de resíduos de
madeira (serragem, por exemplo), talos de milho,
palha de trigo ou capim de crescimento rápido e se
apresentam como uma alternativa para os problemas
enfrentados pelos de primeira geração, já que as
matérias-primas são baratas e abundantes.
DALE, B. E.; HUBER, G. W. Gasolina de capim e outros vegetais. Ago. 2009,
nº 87 (adaptado).

O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do
uso dos biocombustíveis na atualidade, os quais
(A) são matrizes energéticas com menor carga de
poluição para o ambiente e podem propiciar
a geração de novos empregos, entretanto, para serem
oferecidos com baixo custo, a tecnologia
da degradação da celulose nos biocombustíveis de
segunda geração deve ser extremamente eficiente.
(B) oferecem múltiplas dificuldades, pois a
produção é de alto custo, sua implantação não gera
empregos, e deve-se ter cuidado com o risco
ambiental, pois eles oferecem os mesmos riscos que
o uso de combustíveis fósseis.
(C) sendo de segunda geração, são produzidos por
uma tecnologia que acarreta problemas sociais,
sobretudo decorrente do fato de a matéria-prima ser
abundante e facilmente encontrada, o que impede a
geração de novos empregos.
(D) sendo de primeira e segunda geração, são
produzidos por tecnologias que devem passar por
uma avaliação criteriosa quanto ao uso, pois uma
enfrenta o problema da falta de espaço para plantio
da matéria-prima e a outra impede a geração de
novas fontes de emprego.
(E) sendo de primeira e segunda geração, são
produzidos por tecnologias que devem passar por
uma avaliação criteriosa quanto ao uso, pois uma
enfrenta o problema da falta de espaço para plantio
da matéria-prima e a outra impede a geração de
novas fontes de emprego.

Processos de fermentação da cana (Foto: Reprodução/Fuvest)

Com base no descrito acima, é correto afirmar:
(A) No Processo A, a sacarose é transformada em
celulose por micro-organismos transgênicos.
(B) O Processo A, usado em conjunto com o proc
esso tradicional, permite maior
produção de etanol por hectare cultivado.
(C) O produto da hidrogenação do farneseno não
deveria ser chamado de “diesel”, pois não é um hidr
ocarboneto.
(D) A combustão do etanol produzido por microorganismos transgênicos não é poluente, pois não
produz dióxido de carbono.
(E) O Processo B é vantajoso em relação ao
Processo A, pois a sacarose é matéria-prima com
menor valor econômico do que o bagaço de cana.
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GABARITO
Questão 01 – A
Questão 02 – E
Questão 03 – B
Questão 04 – B
Questão 05 – B
Questão 06 – C
Questão 07 – E
Questão 08 – D
Questão 09 – B
Questão 10 – A

5

