


No programa televisivo Fantástico do dia 30 de julho de 2016, uma reportagem denunciou

o médico Roger Abdelmassih por fazer experiências genéticas em suas clínicas de

reprodução. Dentre as experiências, o médico oferecia a possibilidade de “fortalecer” o

citoplasma do óvulo. Para isso, propunha colocar parte do citoplasma do óvulo de uma

mulher jovem no óvulo de uma mulher mais velha, normalmente acima de 40 anos. Os

gametas femininos de mulheres mais velhas possuem menos mitocôndrias, o que

prejudica a produção de ATP e, consequentemente, o metabolismo da célula. O problema

é que essa técnica, chamada por Abdelmassih de turbinagem do óvulo, é proibida em

vários países e não é um procedimento aceito na medicina reprodutiva.

Questão 76 - ENEC



Questão 76 - ENEC

A turbinagem do óvulo, além de não ter eficácia comprovada, produz

fetos com material nuclear do doador do espermatozoide e da mulher

a) mais nova e DNA mitocondrial da mulher mais velha.

b) mais nova e DNA mitocondrial do doador do espermatozoide.

c) mais nova e DNA mitocondrial também da mulher mais nova.

d) mais velha e DNA mitocondrial do doador do espermatozoide.

e) mais velha e DNA mitocondrial tanto da mulher mais velha quando

da mais nova.



Questão 81 - ENEC

A fosfatase alcalina e a peroxidase são enzimas naturalmente encontradas no leite cru

e que, após o tratamento térmico, servem de indicadores para assegurar que o

processo foi realizado adequadamente. Com a pasteurização (aquecimento a 75 ºC), a

fosfatase deve ser inativada, e a peroxidase, permanecer ativa. Mas, exposta a um

processo de tratamento térmico mais intenso, como a UHT — Ultra high temperature

(aquecimento a 130 ºC), a peroxidase também é inativada.



Questão 81 - ENEC

Com base nessas enzimas, os órgãos de fiscalização avaliaram 6

marcas de leite – metade trazia na embalagem a informação “Leite

Pasteurizado”, e a outra metade, “Leite UHT” — e obteve o seguinte

resultado:



Questão 81 - ENEC

As marcas aprovadas no teste, com base nas informações das

embalagens, foram apenas

a) a I e a IV.

b) a II e a V.

c) a II e a VI.

d) a III e a V.

e) a III e a VI.



Questão 83 - ENEC

Na trama da Rede Globo Liberdade, Liberdade, Virgínia (Lilia Cabral) e Joaquina (Andreia Horta)

sofrem um acidente de charrete e são levadas até a cabana de Ascensão (Zezé Polessa). Lá, a

curandeira analisa o estado de Virgínia e assegura que a única forma de mantê-la viva é

inserindo o sangue de outra pessoa no seu corpo, no caso, o sangue de Joaquina. Após o

procedimento, Ascensão afirma que o resultado dependerá da “energia” de Virgínia: se a

“energia” for boa, Virgínia sobreviverá; caso contrário, poderá morrer.



Questão 83 - ENEC

Graças aos trabalhos de Carl Landerstein, no início do século XX,

sabe-se que a “energia” que compromete o sucesso imediato das

transfusões refere-se à

a) alteração genotípica nos indivíduos receptores.

b) ocorrência de reação entre aglutinogênios e aglutininas.

c) transmissão de micro-organismos causadores de doenças.

d) indisponibilidade de nutrientes energéticos no sangue doado.

e) mutação das células do receptor induzida pelas hemácias do

doador.
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Questão 86 - ENEC

Disponível em: <http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2015/07/18/noticia_saudeplena,154031/anticorpo-humano-e-usado-em-vacina-

contra-a-dengue.shtml>. (Adaptado)

Acesso em: 21 jun. 2016.

1 – Para essa pesquisa, os

cientistas usaram o 2D22, um

anticorpo produzido pelo

organismo de pessoas que já

se recuperaram da dengue

tipo 2.

2 – Os pesquisadores

introduziram o anticorpo em

ratos de laboratório, e depois

inocularam o animal com o

vírus da dengue. Os roedores

não desenvolveram a doença,

pois estavam temporariamente

imunizados com as moléculas

protetoras.

3 – O método foi testado

também em animais doentes,

que já haviam sido infectados

com o vírus. Eles se

recuperaram e desenvolveram

imunidade temporária contra a

doença. A maioria das cobaias

que não recebeu o tratamento

morreu.



Questão 86 - ENEC

A técnica utilizada refere-se a um tipo de imunização que

a) induziu esses animais a produzirem anticorpos contra o vírus

inoculado.

b) estimulou o organismo desses animais a produzir antígenos contra

o vírus.

c) consistiu em um mecanismo de defesa artificial contra os vírus

inoculados.

d) permitiu uma defesa ativa contra os vírus da dengue recebidos

pelos animais.

e) promoveu a formação de memória imunológica contra todos os

vírus da dengue.



TIPOS DE IMUNIZAÇÃO ARTIFICIAL

SORO  Imunização passiva, contêm anticorpos

VACINA  Imunização ativa, contém antígenos

PROTEÇÃO RÁPIDA E 
TRANSITÓRIA

PROTEÇÃO LENTA E 
DURADOURA





MAIOR DESASTRE AMBIENTAL DO BRASIL

Morte de organismos (soterramento, asfixia, 
aumento da turbidez da água)

Assoreamento

Destruição da vegetação

Problemas econômicos e sociais



Questão 77 - ENEC

As plantas expelem o excesso de água por meio da transpiração. [...] A importância

desse procedimento vai além da necessidade de eliminar o excesso de água. [...] a

transpiração ainda ajuda a manter a temperatura equilibrada, já que a evaporação da

água tem como consequência a dissipação de energia (calor), que evita o

aquecimento intenso e, assim, contribui para a sobrevivência.
Disponível <http://blog.giulianaflores.com.br/presentes/pontos-importantes-transpiracao-plantas/>. Acesso em: 06 jul. 2016.

Sendo a transpiração de fundamental importância para a planta, foi realizado um

experimento para verificar em quais condições o processo é mais eficiente. Nele,

colocou-se a parte aérea da planta, com e sem folhas, em um vaso contendo água.

As partes aéreas utilizadas em todos os grupos tinham o mesmo tamanho e, nos

grupos em que as folhas foram mantidas, a área foliar era a mesma.



Transpiração vegetal

Fatores que interferem 

na transpiração vegetal

Temperatura

Umidade 

atmosférica

Ventilação

Luminosidade 

Umidade do solo 



Questão 77 - ENEC



Questão 77 - ENEC

No final do experimento, o nível de água do vaso será menor no grupo

a) 01.

b) 02.

c) 03.

d) 04.

e) 05.



Questão 79 - ENEC

Os pulgões são únicos por terem a capacidade de sintetizar carotenoides; muitos

animais dependem desses pigmentos para diversas funções, mas precisam obtê-los

por meio da dieta.

Na tentativa de explicar o porquê da produção desses pigmentos, pesquisadores

franceses mediram níveis de ATP produzido por esses insetos em várias situações. Os

insetos verdes, com altos níveis de carotenoides, produzem significativamente mais

ATP que os brancos, que são quase destituídos desses pigmentos. Além disso, a

produção aumentou quando os pulgões alaranjados – com uma quantidade

intermediária de carotenoides – foram colocados à luz, e caiu ao serem transferidos

para o escuro. Os resultados sugerem que esses pigmentos são utilizados pelos

pulgões para absorver luz do Sol e transferi-la para o maquinário celular envolvido na

produção de energia.
Lougheed, K. Encontradas Primeiras Evidências de Fotossíntese em Insetos. Scientific American.

Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/encontradas_..._insetos.html>.

(Adaptado) Acesso em: 06 jul. 2016.



Questão 79 - ENEC

Carotenoide+ Carotenoide-

ATP ATP+ - ATP+ ATP-



Questão 79 - ENEC

Os resultados obtidos pela equipe francesa de pesquisadores

contradizem um dos conceitos básicos da Biologia, que considera

a) a glicose, o gás oxigênio e a água como produtos finais do

processo de fotossíntese.

b) os cloroplastos como organelas responsáveis pelo aproveitamento

da energia luminosa.

c) a água, o dióxido de carbono e a luz solar necessários para a

produção de compostos orgânicos.

d) os animais e as plantas dependentes de energia para a realização

de suas atividades metabólicas.

e) as plantas, as algas e alguns micro-organismos os únicos

organismos capazes de converter energia luminosa em energia

química.



Questão 80 - ENEC
Tudo o que a Natureza fez adquirir ou perder aos indivíduos que por

influência das circunstâncias ou da sua raça se encontram expostos

há muito tempo, e, por consequência, pela influência predominante de

tal órgão, ou pela de um defeito resultante do uso de tal parte, ela

conserva por reprodução para os novos indivíduos que daí provêm,

desde que as mudanças adquiridas sejam comuns aos dois sexos, ou

àqueles que produziram estes novos indivíduos.
DIAS, I. V. R. Origem da vida: recentes contribuições para um modelo científico. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2012.

O parágrafo anterior corresponde à teoria conhecida como

a) fixismo.

b) darwinismo.

c) lamarckismo.

d) criacionismo.

e) neodarwinismo.

Aparecimento ou a 

perda de novas 

características

Pelo uso ou desuso 

das características

As características são 

transmitidas para as 

próximas gerações



Questão 87 - ENEC
Existe na Europa uma crescente demanda por bebidas elaboradas a

partir da fermentação de frutas outras que não a uva. Com vistas a

esse potencial, uma empresa nordestina iniciou os testes para a

vinificação do suco de caju.

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

Levedo 

C6H12O6                                        2C2H5OH + 2CO2



Questão 87 - ENEC

O teste mais eficiente para obter uma bebida de caju com maior teor

alcóolico em menor período de tempo foi o

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.



Mosquitos transgênicos

Mosquitos radioativos




