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QUESTÃO 01 

O trecho abaixo refere-se à atividade pecuarista 
no Brasil Colônia: O gado podia penetrar o Sertão. 
Não tinha o problema seríssimo do transporte, 
porque transportava a si mesmo. A mão de obra 
exigida era pouca. Sem a complexidade da 
agricultura, principalmente da canavieira, tinha na 
amplitude do sertão o caminho de sua expansão, 
acompanhando os rios rumo ao interior. 
 
A alternativa que expressa melhor a ideia contida 
no texto é: 
 

 A criação do gado era tão complexa quanto 
à agricultura, sobretudo a açucareira. 

 A pecuária não tinha maior produtividade do 
que as atividades agrícolas. 

 A criação do gado era pouco exigente com 
respeito à mão de obra. 

 O Sertão apresentou-se como caminho 
adequado para a expansão da agricultura. 

 A penetração do gado no Sertão envolvia 
elevados custos no transporte. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Leia o fragmento abaixo:  
 
Em 1534, o governo português concluiu que a 
única forma de ocupação do Brasil seria através 
da colonização. Era necessário colonizar, 
simultaneamente, todo o extenso território 
brasileiro.  
 
Essa colonização dirigida pelo governo português 
se deu através da: 
 

 criação da Companhia Geral do Comércio 
do Estado do Brasil. 

 criação do sistema de governo-geral e 
câmaras municipais. 

 montagem do sistema colonial. 

 criação e distribuição de sesmarias. 

 criação das capitanias hereditárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

A interiorização do povoamento no território 

brasileiro nos séculos XVII e XVIII decorreu: 

 

 do êxito da empresa agrícola que liberou 

mão-de-obra livre e escrava para a 

ocupação do interior. 

 da expansão das atividades econômicas, 

particularmente da pecuária e da 

mineração. 

 da ampliação do número de funcionários da 

coroa portuguesa. 

 do interesse português em ocupar o interior 

com a cana-de-açúcar. 

 exclusivamente do estabelecimento de 

missões jesuíticas no interior da Colônia. 
 
 

QUESTÃO 04 
Confira a manchete a seguir e assinale a 

alternativa correta: 

Lei que altera fuso horário do Acre e de parte 

do Amazonas é sancionada 

Sanção foi publicada na edição desta quinta-feira 

(31) do 'Diário Oficial'. Região voltará a ter menos 

duas horas em relação ao horário de Brasília. 

 

(G1, Acre. 31 out. 2013. Disponível em: 

<http://g1.globo.com>. Adaptado). 

 

A sanção da lei dos fusos horários no Brasil, no 

ano de 2013, teve como objetivo: 

 

 a revogação integral das alterações 

efetuadas em 2008. 

 a inclusão do Acre e oeste do Amazonas no 

terceiro fuso do país. 

 a regulação dos horários dos estados 

brasileiros, pois antes não existia a 

organização de horários. 

 a recriação do quarto fuso horário oficial 

brasileiro. 

 a adaptação das regiões em relação ao 

horário brasileiro de verão. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://g1.globo.com/
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QUESTÃO 05 
Um grupo de estudantes residentes na cidade de 

Rio Branco (AC) partiu em uma viagem de férias 

para Fernando de Noronha (PE). No entanto, a 

viagem de avião foi relativamente desgastante, 

pois contou com duas escalas e uma duração de 

14 horas e 30 minutos. 

 

Considerando que os viajantes saíram de Rio 

Branco às 6h da manhã, a hora local de 

desembarque no destino final foi: 

 

 17h30 

 18h30 

 20h30 

 22h30 

 23h30 
 
 
 

QUESTÃO 06 
Um programa televisivo apresentado às 20h em 

Brasília será transmitido, simultaneamente, a que 

horas em Fernando de Noronha e no Acre, 

respectivamente? 

 

 20:00 e 21:00 

 19:00 e 20:00 

 21:00 e 18:00 

 20:00 e 20:00 

 18:00 e 21:00 
 
 
 

QUESTÃO 07 
Sobre a localização do Brasil nas representações 

gráficas da Terra, assinale o que for correto. 

 

 O Brasil se encontra em apenas um 

hemisfério: o Sul. 

 O Brasil está localizado em dois hemisférios 

diferentes, a maior parte no hemisfério norte 

e uma pequena parte no hemisfério sul. 

 O Brasil está localizado em três hemisférios 

diferentes. 

 O Brasil está localizado em quatro 

hemisférios diferentes. 

 O Brasil não é cortado por nenhuma das 

duas principais linhas imaginárias da Terra: 

o Meridiano de Greenwich e a Linha do 

Equador. 
 

QUESTÃO 08 
Sobre as Zonas Térmicas da Terra, responda a 

alternativa correta: 

 

 A zona intertropical recebe maior incidência 

de luz que as zonas polares, porém em 

menor intensidade em comparação com as 

zonas temperadas. 

 As zonas temperadas, em um determinado 

período do ano, registram temperaturas 

inferiores em relação às zonas polares da 

Terra. 

 Quando mais próxima uma localidade se 

encontra do Meridiano de Greenwich, maior 

a sua exposição aos raios solares. 

 A zona intertropical costuma registrar 

elevadas temperaturas por se localizar 

próxima à Linha do Equador, zona da Terra 

onde os raios solares incidem em maior 

quantidade. 

 As zonas térmicas da Terra são 

responsáveis pelas estações do ano. 
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QUESTÃO 09 
Analise o ranking do Índice de Desenvolvimento 

Humano dos estados brasileiros e indique o item 

correto. 

 
 

 

 Os estados da região Nordeste apresentam 

as menores médias de IDH. 

 A região Sul possui as mais altas médias de 

IDH, visto que os estados dessa região 

ocupam as primeiras posições no ranking 

nacional. 

 O estado do Amazonas, localizado na 

posição intermediária do ranking, possui o 

melhor IDH da região Norte. 

 A região Sudeste é responsável por 56,4% 

do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 

sendo, portanto, a região mais desenvolvida 

economicamente. Esse fato reflete 

diretamente no IDH dos estados do 

Sudeste, pois apenas o Distrito Federal e 

alguns estados do Sul estão entre São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 

Minas Gerais nas primeiras posições.  

 Todos os estados da região Centro-Oeste 

apresentam médias de IDH maiores que os 

das regiões Sul e Sudeste. 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
Verifique os dados apresentados a seguir. 

 
 

Tomando-se por base esses indicadores sociais 

e econômicos, é correto afirmar que: 

 

 desses países, apenas dois têm economia 

desenvolvida. 

 os países 1 e 5 devem estar situados na 

Europa. 

 os dados do país 4 são compatíveis com a 

realidade de países desenvolvidos. 

 os países 2 e 3 apresentam características 

atuais de desenvolvimento idênticas as 

brasileiras. 

 o país 5 é o único que possui uma economia 

desenvolvida. 
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QUESTÃO 11 
Leia o texto a seguir: 
 
“Laura é advogada, trabalha em tempo integral e 
tem 2 filhos. Sua mãe, era professora, trabalhava 
no turno da manhã e teve 5 filhos. Já a sua avó, 
dona de casa, teve 12 filhos”. 
 
O texto revela uma mudança no perfil da mulher 
e consequentemente na população brasileira. 
Essa mudança foi provocada, principalmente: 
 

 Pela entrada da mulher no mercado de 
trabalho. 

 Pela diminuição natural na taxa de 
natalidade. 

 Pelo aumento das taxas de mortalidade. 

 Pela diminuição do custo de vida tanto nas 
áreas urbanas e rurais do Brasil.  

 Pelo aumento dos programas sociais, 
oferecidos pelo governo. 

 
 
 

QUESTÃO 12 

“O Brasil em 2020” 

 

Será, é claro, um Brasil diferente sob vários 

aspectos. A maior parte deles, imprevisível. Uma 

década é um período longo o suficiente para 

derrubar certezas absolutas (ninguém prediz uma 

Revolução Francesa, uma queda do Muro de 

Berlim ou um ataque às torres gêmeas de Nova 

York). Mas é também um período de maturação 

dos grandes fenômenos incipientes — dez anos 

antes da popularização da internet já era possível 

imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma 

forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus 

efeitos mais fortes a partir de 2020. 

 
David Cohen, Revista Época, 25/05/2009 

 

 

 

 

Com base no enunciado, observe as afirmações 

abaixo, julgue as afirmações em Verdadeiro ou  

Falso. 

 

(    ) A diminuição da fecundidade no Brasil 

deve-se às transformações econômicas 

e sociais que se acentuaram na primeira 

metade do século XX devido à intensa 

necessidade de mão de obra no campo, 

inclusive de mulheres, fato este que 

elevou o país ao patamar de agrário-

exportador. 

(    ) Devido à mudança do papel social da 

mulher do século XX, ela deixa de viver, 

exclusivamente, no núcleo familiar, 

ingressando no mercado de trabalho e 

passando a ter acesso ao planejamento 

familiar e a métodos contraceptivos. 

Esses aspectos, conjugados, explicam 

a diminuição vertiginosa das taxas de 

fecundidade no Brasil. 

(    ) As quedas nas taxas de natalidade de 

um país levam, ao longo do tempo, ao 

envelhecimento da população 

(realidade da maioria dos países 

desenvolvidos). Neste sentido, verifica-

se uma forte tendência a um mercado 

de trabalho menos competitivo e 

exigente, demandando menos custos 

do Estado com os aspectos sociais. 
 

Dessa forma, a sequência de respostas corretas 

para as questões é: 

 

 VVV. 

 FVF. 

 VVF. 

 FVV. 

 VFV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enemvirtual.com.br/wp-content/uploads/2011/08/image003.png
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QUESTÃO 13 
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) divulgou em setembro de 2010 os 

resultados da PNAD (Pesquisa Nacional sobre 

Amostra Domiciliar) referente às taxas de 

fecundidade nos últimos dez anos no Brasil. Os 

dados sobre o número de filhos por mulher são os 

seguintes: 

 

Com base nesses dados, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 
 

 O aumento das taxas em 2009 evidencia 

que o Brasil é um país que tem explosão 

demográfica. 

 Os indicadores demonstram que as taxas de 

mortalidade são superiores às taxas de 

natalidade, evidenciando redução 

demográfica. 

 O índice de 2009 indica ligeiro aumento na 

taxa de fecundidade não caracterizando 

crescimento demográfico explosivo. 

 Esses números indicam que o Brasil é um 

país com taxas negativas de crescimento 

demográfico, demonstrando a política 

estatal de um filho único. 

 Caso essas taxas de fecundidade sejam 

mantidas, o Brasil, em uma década, 

ultrapassará o total da população da Índia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Atente para o quadro abaixo: 

 
Fonte: Censo Demográfico 2000 e Contagem da 

População 2007 

 
A melhor análise para os dados contidos no 
quadro é: 
 

 O uso de anticoncepcionais e a legalização 
do aborto nas regiões mais povoadas 
contribuíram, significativamente, para a 
redução da taxa de natalidade. 

 O aumento das taxas de natalidade, no 
decorrer das décadas de 40 e 50, é reflexo 
da economia, essencialmente agrícola. 

 A maior oferta da educação para a 
população provoca a diminuição das taxas 
de mortalidade, exclusivamente nas áreas 
rurais.  

 A diminuição da idade média para o 
casamento reduziu o período de fertilidade 
no casamento, afetando a taxa de 
fertilidade. 

 A melhoria nas condições sanitárias e 
higiênicas promoveu a queda da taxa de 
mortalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enemvirtual.com.br/wp-content/uploads/2011/08/image012.png
http://www.enemvirtual.com.br/wp-content/uploads/2011/08/image006.png
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QUESTÃO 15 
Leia o texto a seguir. 

 

O IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) está 

realizando o Censo da população 

brasileira em 2010. Com 80% da 

população brasileira já recenseada, 

os dados preliminares do Censo 2010 

indicam que a pirâmide etária brasileira se alterou 

na última década. Em 2000, as crianças de até 4 

anos de idade representavam 9,64% da 

população brasileira; hoje, são 7,17%. As de 5 a 

9 eram 9,74%, percentual que caiu para 7,79%. A 

população com até 24 anos somava 49,68% dos 

brasileiros há 10 anos; hoje, constituem 41,95%. 

 

Sobre os dados do Censo 2010, é correto afirmar 

que: 

 

 a queda da taxa de fecundidade aliada a 

uma maior expectativa de vida são fatores 

que podem explicar as mudanças ocorridas 

na estrutura da população brasileira.  

 os resultados apontam para um aumento da 

base da pirâmide etária, uma vez que a 

população jovem diminuiu. 

 a diminuição da população jovem no Brasil 

é decorrente do aumento da taxa de 

mortalidade verificada no país em função 

das diversas epidemias que ocorreram na 

década analisada, tais como a “gripe suína” 

ou H1N1. 

 o envelhecimento da população brasileira 

era totalmente inesperado neste Censo, 

haja vista os grandes investimentos sociais 

que foram feitos para a melhoria de vida da 

população jovem. 

 a diminuição da base da pirâmide etária 

brasileira é ruim, pois evidencia que o 

número de mortos na juventude está 

influenciando diretamente a estrutura da 

população. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 
Considerando que as pirâmides são gráficos que 

representam a estrutura de uma população 

distribuída por faixa de idade e sexos, observe as 

pirâmides 1, 2 e 3 e assinale com V ou com F as 

proposições, conforme sejam respectivamente 

Verdadeiras ou Falsas em relação à interpretação 

das mesmas. 

 
 

(    ) A base larga da pirâmide 1 indica uma 

alta expectativa de vida, que 

corresponde no geral aos países 

subdesenvolvidos, era a pirâmide típica 

do Brasil até o censo de 1980. 

(    ) A pirâmide 2 indica que o país 

apresenta uma elevação da expectativa 

de vida e que a população passa por um 

processo de envelhecimento. 

Assemelha-se à pirâmide que o Brasil 

começa a esboçar a partir dos anos 

1990. 

(    ) A pirâmide 3 indica que o país 

apresenta uma baixa taxa de natalidade 

ao lado de uma baixa expectativa de 

vida, é a pirâmide típica dos países de 

economia emergente, a exemplo do 

Brasil e da Índia. 

(    ) A pirâmide 1 indica que o país necessita 

fazer altos investimentos em educação 

e saúde para qualificar sua mão-de-obra 

jovem enquanto que a pirâmide 3 indica 

que o país enfrenta altos gastos com 

aposentadorias, assistência social e 

carência de mão-de-obra nativa. 
 

A sequência correta para as afirmativas é: 

 

 F F F F  

 V F V F 

 V V V V 

 F V F V 

 V F V V 

http://www.enemvirtual.com.br/wp-content/uploads/2011/08/image010.png
http://www.enemvirtual.com.br/wp-content/uploads/2011/08/image011.png


 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 7º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 7 de 32 

 

 

QUESTÃO 17 
Análise a tabela e identifique a opção que justifica 

a mudança populacional brasileira da área rural 

para a área urbana. 

Distribuição da População Rural e 

Urbana – Brasil  1940 / 1991 

Ano Urbana % Rural % 

1940 31,23 68,77 

1950 36,16 63,84 

1960 44,67 55,33 

1970 55,92 44,08 

1980 67,60 32,40 

1991 75,47 24,53 

Fonte: IBGE / 1991 

 

Assinale a alternativa que explica a tabela acima: 

 

 Devido à grande industrialização nas 

cidades, o período de 1940-1950 registrou 

as maiores taxas de crescimento da 

população urbana. 

 Após 1950, o processo de industrialização 

gerou forte migração da população do 

campo para a cidade, praticamente 

invertendo sua distribuição no final dos anos 

80. 

 O intenso processo de modernização do 

campo explica o acentuado esvaziamento 

da população rural entre 1950 e 1960. 

 A forte industrialização registrada, no 

campo e na cidade, explica as taxas iguais 

de crescimento da população urbana e rural 

entres 1950 e 1960. 

 O avanço da industrialização no campo, 

interrompido nas duas últimas décadas, 

justifica a redução, pela metade, da 

população rural. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

 

 
A Idade Média é um extenso período da 

história do Ocidente cuja memória é construída e 
reconstruída segundo as circunstâncias das 
épocas posteriores. Assim, desde o 
Renascimento, esse período vem sendo alvo de 
diversas interpretações que dizem mais sobre o 
contexto histórico em que são produzidas do que 
propriamente sobre o medievo. 
 
Um exemplo acerca do que está exposto no texto 
acima é: 
  

 a associação que é feita entre governantes 
do presente e o Sacro Império Romano-
Germânico 

 o retorno dos valores cristãos medievais 
presentes em todos os governos da 
atualidade 

 a luta dos negros sul-africanos contra o 
apartheid 

 o fortalecimento político de Napoleão 
Bonaparte 

 a tradição da cavalaria, vista de forma 
negativa nos filmes de Hollywood 
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QUESTÃO 19 

 
 
Analise os itens abaixo: 
 
I. Apesar de ser a religião que mais cresce no 

mundo, o islamismo ainda se concentra 
especialmente no Oriente Médio e no norte da 
África 

II. Todos os islâmicos são árabes 
III. Atualmente, os seguidores do islamismo 

chegam a 80% dos habitantes de países como 
a Arábia Saudita, Irã e Egito 

IV. Após os atentados de 11 de setembro de 2001 
nos Estados Unidos, o convívio entre islâmicos 
e cristãos se intensificou, pois a imprensa 
procurou criar uma visão positiva e não 
preconceituosa em relação à fé muçulmana 

V. Há movimentos muçulmanos que pregam e 
praticam a violência estimulados pela 
incompreensão e intolerância do Ocidente 

 
Estão corretos os itens: 
 

 II, III e IV 

 I, II e III 

 I, III e V 

 II, IV e V 

 I, IV e V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 20 
Se a maneira de fechar, verdadeiro habitus da 
mentalidade medieval nascido talvez do profundo 
sentimento de insegurança, estava difundida no 
mundo rural, estava do mesmo modo no meio 
urbano, pois que uma das características da 
cidade era de ser limitada por portas e muralha. 

 
História da vida privada da Europa feudal 

 
As práticas e os usos das muralhas 

sofreram importantes mudanças no final da Idade 
Média, quando elas assumiram a função de 
pontos de passagem ou pórticos. Este processo 
está diretamente relacionado com: 
 

 o crescimento das atividades comerciais 
urbanas 

 a migração de camponeses e artesãos 

 a expansão dos parques industriais e fabris 

 o aumento do número de castelos 

 a contenção das epidemias e doenças 
 
 

QUESTÃO 21 

Ele tentou reconquistar o Ocidente, retomando 
parte das terras conquistadas pelos germânicos. 
Além disso, ordenou que as leis romanas 
existentes fossem reunidas em um único livro e 
incentivou o crescimento da produção artística. 
Tais características referem-se ao importante 
imperador bizantino: 
 

 Constantino 

 Teodósio 

 Otávio 

 Justiniano 

 Marco Antônio 
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QUESTÃO 22 
Entre meados do século XII e do século XIII, as 
pessoas condenavam a prática da usura, 
explicada pelo temor da Igreja ao ver a sociedade 
abalada pela proliferação das práticas usurárias. 
O terceiro Concílio de Latrão (1179) declara que 
muitos homens abandonam sua condição social, 
sua profissão para tornarem-se usurários... A 
atração pela usura faz aparecer a ameaça de um 
recuo da ocupação dos solos e da agricultura, e 
com ela o espectro da fome. 

 
LE GOFF, Jacques. A bolsa e a vida: a usura na 

Idade Média 

 
 

Considerando as informações do texto, a 
prática da usura, na Baixa idade Média: 
 

 foi um fenômeno isolado e não abalava as 
estruturas da Igreja 

 impediu o pleno desenvolvimento 
econômico da Europa 

 impediu o avanço da urbanização 

 favoreceu a fixação dos camponeses na 
terra 

 era a expressão de uma nova forma de 
acumular riqueza e se chocava com a visão 
de mundo da Igreja 

 
 

QUESTÃO 23 

 
“Com a ruralização, a tendência à 

autossuficiência de cada latifúndio e as 
crescentes dificuldades nas comunicações, os 
representantes do poder imperial foram perdendo 
capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais 
do que isso, os próprios latifundiários foram 
ganhando atribuições anteriormente da alçada do 
estado.” 

A característica do feudalismo mencionada no 
fragmento é: 
 

 o desaparecimento do poder militar, 
provocado pelas invasões bárbaras 

 a fragmentação do poder político central 

 o aumento da influência política da Igreja 

 a constituição das relações de escravidão 

 o estabelecimento de laços de servidão e 
vassalagem 

 
 

QUESTÃO 24 

Na Idade Média, Bizâncio era um 
importante centro comercial e político. Merecem 
destaques seus feitos culturais, mostrando senso 
estético apurado e uso de riquezas existentes no 
Império. Na sua arquitetura, a igreja de Santa 
Sofia destacou-se pela: 
 

 sua afinação com o estilo gótico e uso de 
metais na construção dos altares 

 simplicidade de suas linhas 

 grande riqueza da sua construção, com 
mosaicos coloridos 

 imitação dos templos gregos, revelando 
paganismo 

 simplicidade interior, característica do 
período medieval 

 
 

QUESTÃO 25 

 
 

Este mapa refere-se à: 
 

 centralização política, na fase inicial da 
Idade Moderna 

 divisão do Império Romano, no final da 
Idade Antiga 

 formação dos estados Nacionais, no século 
XV 

 Europa Ocidental, na Idade Antiga 

 organização dos reinos francos, na Idade 
Média Ocidental 
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QUESTÃO 26 
Analise as afirmativas abaixo, relacionadas com a 
existência das Cruzadas. 
I. As Cruzadas eram expedições organizadas 

pelos senhores feudais, com a finalidade de 
reativar a vida nos feudos 

II. As Cruzadas, expedições marcadas por 
interesses religiosos e econômicos, contavam 
com a participação da Igreja Católica 

III. As Cruzadas não trouxeram contribuições para 
a economia no Ocidente 

IV. A participação da população nas Cruzadas foi 
significativa e aponta para um dos momentos 
de crise do sistema feudal 

V. Os lucros obtidos nas Cruzadas reativaram o 
trabalho assalariado 

 
É correto o que se afirma em: 
 

 V apenas 

 II e II apenas 

 I apenas 

 I, II, III, IV e V 

 II e IV apenas 
 
 

QUESTÃO 27 

 
 
O mapa acima refere-se à dinastia Han    

(206 a.C-220 d.C). Como característica dessa 
dinastia temos: 
 

 administração centralizada e eficiente 

 descentralização administrativa 

 decadência comercial 

 divisão da sociedade em castas 

 enfraquecimento do sistema de correios e 
transportes 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
Por volta do século IX, durante a dinastia Heian, 
surgiu no Japão a figura do samurai, palavra que 
significa “aquele que serve”. Os samurais eram 
guerreiros que dedicavam a vida a servir seus 
senhores. Eles eram originalmente pequenos 
proprietários de terras. Com o tempo, eles se 
tornaram funcionários imperiais e passaram a 
administrar as aldeias camponesas e a coletar 
impostos. Os samurais seguiam um rígido código 
de honra, conhecido como: 
 

 xogum 

 seppuku 

 bushido 

 kamamura 

 hyoto 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

Assim como a China, o território indiano foi 
governado por dinastias que promoveram o 
desenvolvimento cultural e econômico a partir de 
uma administração unificada. A respeito da 
sociedade indiana assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 a sociedade permaneceu organizada sob o 
sistema classes sociais. 

 durante muito tempo, a sociedade 
caracterizou-se pela organização de seus 
membros em corporações 

 a cultura hindu se desenvolveu e consolidou 
na Índia sem a proteção dos reis Gupta 

 o budismo foi proibido na Índia durante o 
período Gupta 

 os deuses centrais do hinduísmo são 
Anúbis e Amon-Rá. 
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QUESTÃO 30 

 
 

A respeito da expansão islâmica assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

 os muçulmanos conquistaram a Pérsia de 
forma pacífica, pela Rota da Seda 

 os muçulmanos chegaram à Índia no século 
VIII, dominando o comércio local 

 os muçulmanos entraram na china de forma 
violenta, causando conflitos durante a 
dinastia Tang 

 na Índia, houve uma perfeita integração 
entre muçulmanos e hinduístas 

 a península malaia foi o primeiro território 
conquistado pelos muçulmanos 

 
 

QUESTÃO 31 

                         Deveres do fiel 
 
“ Louvado seja Allah, Senhor do Universo, 
O Clemente, o Misericordioso, 
Soberano do Dia do Juízo 
Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda... 
Eis o Livro que é indubitavelmente a orientação 
dos tementes a Allah; 
Que creem no desconhecido, observam a oração 
e gastam daquilo com que as agraciamos...” 
 
O fragmento acima é um trecho do (a): 
 

 Torá 

 Zakat 

 Jihad 

 Alcorão 

 Hadits 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 
A história da África é importante para nós, 
brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. Mas é 
importante também por seu valor próprio e porque 
nos faz melhor compreender o grande continente 
que fica em nossa fronteira leste e de onde 
proveio quase a metade de nossos 
antepassados. Não pode continuar o seu estudo 
afastado de nossos currículos, como se fosse 
matéria exótica. Ainda que disto não tenhamos 
consciência, o obá de Benin ou o angola a 
quiluanje estão mais próximos de nós do que os 
antigos reis da França. 

 
SILVA, Alberto da Costa. Um rio chamado Atlântico. 

 
Da leitura do texto é possível depreender que: 
 

 existe um grande interesse no Brasil pela 
história da África 

 apesar da pouca importância da África para 
o Brasil, existe uma grande preocupação 
com a cultura africana em nosso país 

 a história do continente africano é 
fundamental para a compreensão da 
identidade cultural brasileira 

 a história da África tem sido mais valorizada 
no Brasil do que a história europeia 

 apenas os reis africanos tiveram 
importância política na formação cultural do 
nosso país 

 

 

QUESTÃO 33 

A África também já serviu como ponto de partida 
para comédias vulgares, mas de muito sucesso, 
como Um príncipe em Nova York e Ace Ventura: 
um maluco na África; em ambas, a África parece 
um lugar cheio de tribos doidas e rituais de 
desenho animado. A animação O rei Leão, da 
Disney, o mais bem-sucedido filme americano 
ambientado na África, não chegava a contar com 
elenco de seres humanos. 

 
LEIBOWITTZ, E. Filmes de Hollywood sobre África 

ficam no clichê. 

 
A produção cinematográfica referida no texto 
contribui para a constituição de uma memória 
sobre a África e seus habitantes. Essa memória 
enfatiza e negligencia, respectivamente, os 
seguintes aspectos do continente africano: 
 

 a história e a natureza 

 o exotismo e as culturas 

 a sociedade e a economia 

 o comércio e o ambiente 

 a diversidade e a política 
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QUESTÃO 34 
A recuperação da herança cultural africana deve 
levar em conta o que é próprio do processo 
cultural: seu movimento, pluralidade e 
complexidade. Não se trata, portanto, do resgate 
ingênuo do passado nem do seu cultivo 
nostálgico, mas de procurar perceber o próprio 
rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar 
seu movimento para melhor compreendê-lo 
historicamente. 

 
Minas Gerais. Cadernos do Arquivo 1: escravidão em 

Minas gerais 

 
Com base no texto, a análise de manifestações 
culturais de origem africana, como a capoeira e o 
candomblé, deve considerar que elas: 
 

 permanecem como reprodução dos valores 
e costumes africanos 

 perderam a relação com o seu passado 
histórico 

 demonstram a maior complexidade cultural 
dos africanos em relação aos europeus 

 contribuem para o distanciamento cultural 
entre negros e brancos no Brasil 

 derivam da interação entre valores africanos 
e a experiência histórica brasileira 

 
 

QUESTÃO 35 

Nas sociedades africanas, a oralidade sempre foi 
um aspecto muito importante da cultura. Isto é, 
sempre se valorizou o modo de conservar e 
transmitir conhecimentos por meio da palavra 
falada, e não da escrita. Algumas sociedades 
africanas possuíam grupos de pessoas que 
cumpriam o papel de guardiões das palavras. 
Essas pessoas especiais eram chamadas de: 
 

 griôs 

 obás 

 manikongos 

 orixás 

 songais 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 
“Estátua de Zumbi dos Palmares inaugurada no 
dia 30.05.2008 na praça da Sé, Salvador, Bahia - 
Centro histórico de Salvador, de autoria da artista 
plástica baiana Márcia Magno,(...) A estátua de 
Zumbi dos Palmares tem 2,20 mts de altura e foi 
fundida em bronze.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leia o fragmento, observe a imagem e marque a 
alternativa que apresenta de forma correta a 
causa material, formal, eficiente e final, 
respectivamente. 
 

 Zumbi dos Palmares, pedra, Márcia Magno, 
homenagear; 

 Bronze, Zumbi dos Palmares, homenagear, 
Márcia Magno; 

 Prata, Zumbi dos Palmares, Márcia Magno, 
homenagear; 

 Bronze, Márcia Magno, Zumbi dos 
Palmares, homenagear; 

 Bronze, Zumbi dos Palmares, Márcia 
Magno, homenagear; 
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QUESTÃO 37 
''Se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre 
uma montanha, tê-las-ias visto humilhar-se e 
fender-se, pôr temor a Deus. Tais exemplos 
propomos aos humanos, para que raciocinem." 
 

(Alcorão Sagrado, 59ª Surata , versículo 21)(fonte: 
http://www.islam.org.br) 

 

Pelo teor do fragmento acima, podemos assumir 
que: 
 

 Trata-se de um conhecimento teológico, 
pois é baseado na demonstração sagrada; 

 Trata-se de um conhecimento científico, 
pois trata de Deus e Deus pode ser 
demonstrado; 

 Trata-se de um conhecimento teológico, 
pois há referência à uma sagrada escritura 
que, para os que têm fé, são verdades 
reveladas por Deus ao profeta. 

 Trata-se de um conhecimento teológico, 
pois há referência a uma sagrada escritura 
que, para os que têm fé, são verdades a 
Deus por um profeta. 

 É um conhecimento mítico, pois o Corão 
não é uma sagrada escritura. 

 
 

 
QUESTÃO 38 

“Aristóteles se depara com um grande problema 
filosófico deixado por Heráclito e por Parmênides, 
isto é, o problema do movimento (mudança) do 
ser, das coisas(...): o ente se move, se altera ou 
permanece imóvel, sempre idêntico a si mesmo? 
Segundo Heráclito, a mudança se dá de modo 
constante nas coisas, pois tudo flui. Já 
Parmênides defende o monismo e o imobilismo 
do ser, de modo que este é considerado como 
imutável, indivisível e imóvel.” (...)Com a 
finalidade de explicar o movimento que ocorre na 
natureza, o Estagirita utiliza-se das noções de ato 
e potência, que são: 

 
Fonte: (www.psicologiamsn.com) 

 

 

 Ato é a característica atual de uma coisa ou 
ser, e potência é a capacidade que está 
coisa tem de ser atualizada, ou seja, 
transformada, modificada. Assim, aquilo 
que é um grão de feijão em ato, têm a 
possibilidade de vir a ser um pé de feijão, ou 
seja, potência. 
 

 

 Ato é a forma que nós agimos para tornar 
uma semente de feijão um pé de feijão e 
potência é o que deixamos de fazer para 
que isso ocorra. 

 Ato e potência são duas formas de se referir 
a uma mesma coisa. 

 Ato é aquilo do que a coisa é feita e potência 
é a forma que a coisa possui. 

 Todas as anteriores. 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

Toda matéria é formada por 
partículas muito pequenas. 
Essas partículas chamamos 
de átomo. Há cerca de 2,5 
mil anos, o filósofo 
grego Demócrito disse que 
se dividirmos a matéria em 
pedacinhos cada vez 
menores, chegaremos a 
grãozinhos indivisíveis, que 
são os átomos (a = não 
e tomo = parte). Em 1897, o físico inglês Joseph 
Thompson (1856-1940) descobriu que:  

(fonte: http://www.soq.com.br/).  
 

 

 Os átomos eram de fato indivisiveis, tal 
como havia afirmado o democrito; 

 Os átomos eram ilusões causadas pelos 
sentidos; 

 Os átomos eram divisíveis: lá dentro havia o 
elétron, partícula com carga elétrica 
negativa; 

 Os átomos na verdade sãos as maiores 
partes da matéria; 

 Os átomos não existem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psicologiamsn.com/
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QUESTÃO 40 
O homem tem necessidade de conhecer e de 
explorar o meio em que vive. O senso comum, o 
bom senso, a arte, a religião, a filosofia e a ciência 
são formas de saber que auxiliam o homem a 
entender o mundo e a orientar suas ações.  

Assinale o que for correto: 

 O senso comum é o conhecimento 
adquirido por exigências da vida cotidiana; 
fornece condições para o agir, todavia é um 
conjunto de concepções fragmentadas, 
recebidas sem crítica e, muitas vezes, 
incoerentes, tornando-se, assim, fonte de 
preconceitos. 

 O conhecimento cientifico tem por meta 
elucidar os mistérios da natureza, 
explicando os seus fenômenos, porém o faz 
apelando para o plano sobrenatural, assim, 
o raio torna-se Zeus e os mares o próprio 
Poseidon. 

 O conhecimento filosófico é capaz de 
comprovar suas verdades através da 
chamada demonstração experimental. 

 O conhecimento mítico consegue explicar 
os fenômenos da natureza, para tanto, se 
utiliza de métodos e instrumentos capazes 
de demonstrar suas hipóteses sem que haja 
necessidade de recorrer ao plano 
sobrenatural. 

 A ciência é um conhecimento acabado, 
pois não há mais nada que a ciência não 
tenha descoberto. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 41 
“No decorrer da história da humanidade 

surgiram diversos entendimentos de cidadania 
em diferentes momentos [...] A cidadania esteve 
e está em permanente construção; é um 
referencial de conquista da humanidade, através 
daqueles que sempre buscam, maior liberdade, 
melhores garantias individuais e coletivas, e não 
se conformando frente às dominações, seja do 
próprio Estado ou de outras instituições. [...] No 
Brasil ainda há muito que fazer em relação à 
questão da cidadania.”  

 
(http://www.brasilescola.com/sociologia/cidadania-ou-

estadania.htm) 

 
Sobre a interpretação do conceito de cidadania 
assinale a alternativa que apresenta uma 
fundamentação correta: 
 

 No processo da cidadania, o indivíduo 
apenas possui deveres a cumprir. 

 A cidadania assegura para sociedade 
apenas os direitos que cada cidadão deve 
possuir. 

 A cidadania apresenta ao cidadão os seus 
direitos a exercer e deveres a cumprir. 

 O processo da cidadania não deve ser 
democratizado.  

 Aquele cidadão que não exerce seus 
deveres possui seus direitos assegurados. 

 
 

QUESTÃO 42 

Leia atentamente os segmentos abaixo: 
 

I. “Por convenção, essa entidade não possui fins 
lucrativos (que não visam ao lucro) não é do 
Governo e nem vinculada a ele, atua em 
diversas áreas, como educação, saúde, 
esporte, cultura, meio ambiente, combate a 
fome etc.” 

II. “É a pessoa que mesmo sem remuneração, 
dedica parte do seu tempo ao bem estar dos 
membros de uma sociedade. 

 

O dois segmentos acima, unidos em uma só 
prática representam qual valor humano?  
 
Assinale a alternativa que apresenta a resposta 
correta 
 

 Solidariedade. 

 ONG. 

 Voluntário. 

 Cidadania. 

 Comunidade. 
 

http://www.brasilescola.com/sociologia/cidadania-ou-estadania.htm
http://www.brasilescola.com/sociologia/cidadania-ou-estadania.htm
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QUESTÃO 43 
“Política: tem origem na Grécia antiga (polis: 
significa cidade) e sendo assim, a política é o 
governo ou cuidado com a cidade e a sociedade 
que nela habita. [...] A política possui relação 
direta com a cidadania.” 
 
Observamos ao interpretar a charge (acima) a 
manifestação do (a): 
 

 Falta de consciência do eleitor. 

 Voto consciente. 

 Falta de conhecimento político do eleitor. 

 Falta de compromisso político dos eleitores. 

 Falta de responsabilidade, das classes 
menos favorecidas, em relação ao voto 
consciente. 

 
 
 
 

QUESTÃO 44 
“Democracia: É o governo do povo, para o povo, 
pelo povo: Governo do povo quer dizer governo 
com um sentido popular; “para o povo” significa 
que o objetivo é o bem do povo; “pelo povo” quer 
dizer realizado pelo próprio povo. Na democracia 
é o povo quem toma as decisões políticas 
importantes por meio de representantes eleitos. 
Um governo democrático, portanto, é um governo 
onde o povo tem autoridade [...]”  

 
(http://www.infoescola.com/sociologia/democracia/) 

 
Um Governo Democrático é escolhido e formado 
por uma eleição por meio de votação, sobre os 
tipos de eleição, assinale a alternativa correta: 
 

 As eleições são configuradas apenas no 
modelo de “eleições diretas”. 

 O modelo único de eleições é aquele onde 
a votação e indireta. 

 Nas eleições diretas, um representante vota 
no lugar de outros cidadãos. 

 Nas eleições diretas, cada cidadão escolhe 
e vota pessoalmente em seu candidato. 

 Nas eleições indiretas, não há democracia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 
Leia a reportagem abaixo: 

 
Sessão Solene em Oeiras marca os 180 anos do 

Poder Legislativo piauiense 
 
O município de Oeiras recebeu, na tarde desta 
segunda-feira (04/05/2015), a sessão solene da 
Assembléia Legislativa do Estado, que marca a 
abertura das atividades de comemoração dos 180 
anos de instalação do Poder Legislativo no Piauí, 
em 4 de maio de 1835, ocorrida naquele 
município. [...] 

 
(http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/categoria/2/i

d/19460) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Poder Legislativo, e de fundamental 
importância para a organização e composição 
cidadã de uma sociedade, em qualquer âmbito 
que esteja relacionado o Poder Legislativo possui 
atribuições comuns “as suas esferas”. Assinale a 
alternativa que apresenta por completo e 
corretamente essas atribuições: 
 

 Elaborar leis. 

 Fiscalizar o Poder Judiciário. 

 Fiscalizar o Poder Executivo. 

 Elaborar leis e fiscalizar o Poder Judiciário. 

 Elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoescola.com/sociologia/democracia/
http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/categoria/2/id/19460
http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/categoria/2/id/19460
http://2.bp.blogspot.com/_wJ9fyt4g9CQ/SrJ2DuKPQUI/AAAAAAAAAJU/iVLHkQ9_53Y/s1600-h/charge_politica-21.jpg
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QUESTÃO 46 
Concentração de bactérias no Rio São 

Francisco dispara alerta para poluição 

Uma mancha de 28 quilômetros de 

extensão por sete metros de profundidade no Rio 

São Francisco, entre Bahia, Alagoas e Sergipe, 

na qual foi detectada alta densidade de 

cianobactérias tóxicas, faz disparar o alerta em 

toda a extensão do Velho Chico, inclusive em 

Minas Gerais, principalmente próximo a áreas 

com alto despejo de esgotos. A proliferação, 

atribuída a manobras de retenção de vazão na 

usina de Paulo Afonso (BA), foi detectada acima 

da hidrelétrica de Xingó (AL/SE). A informação foi 

divulgada ontem, durante a 27ª Plenária do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF), em Petrolina (PE), pelo 

representante do Ibama, Célio Costa Pinto. Em 

território mineiro, a situação é preocupante abaixo 

da represa de Três Marias e em relação ao maior 

afluente da bacia, o Rio das Velhas, que deságua 

no distrito de Barra de Guacuí, no município de 

Várzea da Palma, Norte mineiro. 

 
Algas e cianobactérias possuem características 

que as diferenciam evolutivamente, entre elas 

podemos citar: 

 

 As cianobactérias são clorofilas, já as algas 

não são. 

 As algas são eucariontes e as 

cianobactérias são procariontes. 

 A presença de cloroplastos apenas nas 

cianobactérias. 

 Somente as cianobactérias possuem 

organização filamentosa pluricelular. 

 As algas possuem parede celular composta 

por quitina. 
 
 
 

QUESTÃO 47 
Considerando-se que as classificações atuais dos 

seres vivos procuram refletir seu relacionamento 

evolutivo (“parentesco”) e considerando-se que 

nem toda semelhança se deve à herança por 

meio de um ancestral comum (há semelhanças 

devido à pressões ambientais e adaptações a 

ambientes similares), avalie a correção dos itens 

a seguir. 

 

I. Organismos pertencentes à mesma classe, 

como o urso-polar e o golfinho (Mammalia), 

são mais próximos evolutivamente do que 

organismos de diferentes classes do mesmo 

filo, mesmo que estes sejam superficialmente 

mais semelhantes. Esse é o caso do tubarão 

(Chondrichthyes), que tem o formato 

hidrodinâmico semelhante ao do golfinho, 

porém apresenta parentesco mais distante. 

II. Organismos pertencentes à mesma família, 

tais como o lobo-guará e o cão (Canidae), são 

menos aparentados entre si do que 

organismos pertencentes à famílias diferentes, 

porém da mesma ordem, como a lontra 

(Mustelidae). 

III. Plantas de diferentes famílias são mais 

aparentadas entre si do que plantas do mesmo 

gênero, sendo o ambiente ao qual estão 

adaptadas, imprescindível para estabelecer 

seu parentesco. Esse é o caso das plantas 

suculentas de regiões desérticas, 

consideradas mais aparentadas por 

apresentarem adaptações similares diante da 

falta d'água. 

 

A opção correta é: 

 

 apenas I.    

 apenas II.    

 apenas I e II.    

 apenas III.    

 I, II e III.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – 7º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 17 de 32 

 

 

QUESTÃO 48 
Leia o texto abaixo publicado na revista Veja: 

 

 
 

Uma homenagem à série de livros Harry Potter, 

escrita pela britânica J. K. Rowling, foi feita no 

mundo animal. Visitantes do Museu de História 

Natural de Berlim, na Alemanha, escolheram em 

votação o nome Ampulex dementor para uma 

espécie de vespa recém-descoberta. A escolha 

do nome foi divulgada em um artigo publicado no 

periódico Plos One. O nome faz referência aos 

"dementadores", guardas de uma prisão de alta 

segurança, temidos por serem capazes de sugar 

a alma de suas vítimas com um "beijo". O motivo 

da comparação é o modo como as vespas atacam 

suas presas: elas injetam na cabeça de outros 

insetos substâncias que as transformam em 

"zumbis", para então levá-las ao seu ninho, onde 

serão devoradas. Na descrição de J. K. Rowling, 

uma pessoa que tem a alma sugada pelos 

dementadores se torna uma "concha vazia", em 

"estado vegetativo permanente". 

 

Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/vespa-

ebatizada-em-homenagem-a-serie-harry-potter>. 

Acesso em: 28/08/2014 

 

Considerando o termo Ampulex dementor e os 

seus conhecimentos sobre regras básicas de 

classificação e nomenclatura, responda: 

 

I. Ampulex é o nome do gênero desse organismo 

e dementor seria o nome da espécie. 

II. A nomenclatura utilizada pela revista está 

grafada de forma incorreta, pois o binômio 

deveria estar destacado. 

III. A vespa-joia (Ampulex compressa) é do 

mesmo gênero do animal recém-descoberto, 

mas não é necessariamente da mesma família. 

IV. Um dos motivos utilizados para classificá-la 

nesse grupo pode ter sido a presença de 

cefalotórax e abdômen.  

 

 Somente a afirmativa III está correta. 

 Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 Somente as afirmativas I, II e IV estão 

corretas. 

 Somente a afirmativa II está correta. 

 As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
 
 

QUESTÃO 49 
Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao 

microscópio. 

 

 
 

Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto 

afirmar que  

 

 é pluricelular e microscópico.    

 realiza a reprodução por meio do processo 

de fagocitose.    

 apresenta tecidos especializados à 

obtenção de alimento.    

 é autótrofo, pois se alimenta de fungos, 

bactérias e de outros microrganismos.    

 forma pseudopodes ou falsos-pés, 

relacionados à movimentação e a obtenção 

de alimento.    
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QUESTÃO 50 
Muitos organismos são capazes de sobreviver em 

determinados ambientes, graças ao 

estabelecimento de interações ecológicas 

complexas e duradouras. Organismos do reino 

Fungi, por exemplo, podem estabelecer 

associações simbióticas específicas com 

organismos de diferentes reinos, tais como  

 
 

 seres fotossintetizantes do reino Protista, 

formando associações micorrízicas com 

suas raízes.    

 seres fotossintetizantes dos reinos Monera 

e/ou Protista, formando liquens.    

 seres do reino Animalia, numa relação 

parasitária em que o fungo nutre-se de 

produtos da fotossíntese do hospedeiro.    

 organismos procariontes do reino Protista, 

numa relação parasitária em que o fungo 

nutre-se do glicogênio fornecido pelo 

hospedeiro.    

 seres heterotróficos do reino Protista, 

formando liquens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 51 
Observe o esquema abaixo, referente a uma 

célula eucarionte. 

 

 
 

O esquema apresentado refere-se a uma célula  

 

 animal, porque se observa a ausência de 

centríolos.    

 animal, porque apresenta a estrutura de 

número 1.    

 vegetal, porque apresenta a estrutura de 

número 2 (cloroplasto).    

 vegetal, porque se observa a ausência de 

vacúolos.    

 vegetal, porque apresenta a estrutura de 

número 3 (mitocôndria).    
 
 
 

QUESTÃO 52 
Os materiais orgânicos na natureza passam por 

um processo de reaproveitamento chamado de 

reciclagem que é fundamental para a manutenção 

do equilíbrio do meio ambiente. 

Para que a reciclagem ocorra de forma 

satisfatória são necessários os seguintes agentes 

biológicos:  

 

 insetos carnívoros e plantas aquáticas.    

 fungos e vegetais.    

 bactérias e fungos.    

 protozoários e minhocas.    

 bactérias e plantas.    
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QUESTÃO 53 
“Por volta de 1850, em Manchester, Inglaterra, 

predominava uma população de mariposas 

brancas com algumas manchas negras. 

Após a Revolução Industrial, mariposas 

escuras passaram a ser encontradas em número 

cada vez maior, tornando-se mais frequentes, 

representando cerca de 98% de toda a população 

(I).  

Estudos realizados pelo cientista inglês H. B. 

Kettlewell mostraram que, em regiões não 

poluídas, os pássaros atacavam principalmente 

as mariposas escuras, pois as brancas ficavam 

camufladas sobre os troncos cobertos de liquens 

brancos. 

Com a industrialização, a fuligem expelida 

pelas chaminés determinou a morte dos liquens, 

deixando os troncos escuros e expostos ”. 
 

(http://www.aticaeducacional.com.br. Modificado) 

 

O processo biológico ocorrido em I foi:  

 

 mutação induzida .    

 alteração genotípica por recombinação .    

 resistência ambiental negativa à poluição.    

 resiliência ambiental desfavorável.    

 seleção ambiental. 
 
 
 

QUESTÃO 54 
Fezes de Gato Afetam Golfinhos 

 

“[...]. O patógeno terrestre mais estudado, que 

atualmente afeta os animais marinhos, vem do 

bicho de estimação favorito nos Estados Unidos: 

o gato. O Toxoplasma gondii, um parente do S. 

neurona, é um parasita que completa o seu ciclo 

reprodutivo dentro dos felinos e se adaptou para 

invadir e prosperar nos tecidos de outras 

criaturas. [... ]. Atualmente, o T. gondii invadiu a 

vida marinha em todo o mundo, das lontras-

marinhas [...] aos golfinhos [...].  

Como os felinos podem ser responsáveis por [...] 

lobos-marinhos doentes [...]? Isso se deve ao 

notável instinto de sobrevivência do parasita. [...] 

Quando [...] o dono de um felino esvazia a areia 

suja da caixa do animal no vaso sanitário e dá 

descarga, os oocistos entram no meio ambiente. 

Sobreviver no solo ou em água salgada não é 

difícil para essas estruturas resistentes [...]. 

Teoricamente, um único oocisto ingerido, por 

exemplo, através da carne de um molusco, pode 

infectar um animal marinho.  
 

(Scientific American Brasil, p. 67, jun. 2013)  

 

O Toxoplasma gondii é um parasita que também 

infecta a espécie humana. Segundo Christofer 

Solomon, até 25% da população humana nos 

Estados Unidos, de 12 anos ou mais, hoje é 

portadora de T. gondii. Assinale a alternativa que 

identifica corretamente o tipo de microrganismo 

parasita causador da toxoplasmose e o reino ao 

qual ele pertence: 

 

 Vírus- Protista 

 Vírus- Monera 

 Protozoário- Protista 

 Bactéria- Protista 

 Bactéria- Monera 
 
 
 

QUESTÃO 55 

Observe a tirinha a seguir:  
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Nela Mafalda informa ao seu colega Miguelito que 

fará uma redação sobre a vaca. Para isso, ela fez 

uma pesquisa e solicitou à professora de Biologia 

que corrigisse a sua produção textual antes de 

entregar à professora de redação. A pesquisa, 

além de conter as informações fornecidas por 

Miguelito, continha também a classificação 

zoológica desse animal, segundo o sistema de 

classificação proposto por Carl Woese e 

colaboradores (1990).  

 

Sobre a classificação taxonômica da vaca, 

assinale a alternativa CORRETA.   

 

 Reino: Mammalia; Filo: Animalia; Classe: 

Chordata; Ordem: Perissodactyla; Família: 

Artiodactylidae; Gênero: Bos; Espécie: Bos 

taurus.     

 Reino: Mammalia; Filo: Animalia; Classe: 

Chordata; Ordem: Bovidactyla; Família: 

Artiodactylidae; Gênero: Bos; Espécie: Bos 

taurus.     

 Reino: Chordata; Filo: Animalia; Classe: 

Mammalia Ordem: Artiodactyla; Família: 

Bovidae; Gênero: Bos; Espécie: Bos taurus.     

 Reino: Plantae; Filo: Chordata; Classe: 

Mammalia; Ordem: Artiodactyla; Família: 

Bovidae; Gênero: Bos; Espécie: Bos taurus.     

 Reino: Animalia; Filo: Mammalia; Classe: 

Chordata; Ordem: Perissodactyla; Família: 

Perissodactylidae; Gênero: Bos; Espécie: 

Bos taurus.     
 
 
 

QUESTÃO 56 
Na maior parte do Brasil, alguns tipos de 

peixes nadam rio acima, contra a correnteza, e 

este movimento migratório, no período de 

reprodução, é chamado piracema. 

Nessa viagem, peixes como o curimbatá e 

o dourado viajam mais de 600 quilômetros até o 

local da reprodução. 

O esforço contra a corrente é essencial para 

o processo, pois os peixes queimam gordura, o 

que estimula a produção de hormônios 

responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos 

sexuais. 

Os testículos dos machos aumentam de 

tamanho, ficam esbranquiçados e repletos de 

sêmen. Nas fêmeas, o aspecto amarelado das 

ovas indica a presença de vitelo, reserva de 

alimento nos óvulos, que sustentará os futuros 

peixinhos. 

Na hora da fecundação, a fêmea lança seu 

conjunto de óvulos no rio. Em seguida, os machos 

lançam seus espermatozoides sobre os óvulos, 

dando origem a óvulos fecundados, que são 

levados pela correnteza e, depois disso, os peixes 

adultos iniciam o caminho de volta. 

Cerca de 20 horas após a fecundação, os 

ovos eclodem em alevinos (larvas de peixes), que 

irão se transformar em peixinhos e crescerão em 

lagoas marginais até o outro período de cheia, 

quando irão para o leito do rio. 

Com o passar dos anos, e atingindo o grau 

de maturação para a reprodução, repetirão o 

mesmo ciclo de seus pais. 

 

Baseando-se no texto, pode-se afirmar 

corretamente que  

 

 os peixes curimbatá e dourado são 

hermafroditas e apresentam fecundação 

interna.    

 os ovos formados são protegidos pela 

fêmea da espécie até que os filhotes 

nasçam.    

 a fecundação descrita é externa, e o 

desenvolvimento dos ovos é do tipo indireto, 

pois apresenta fase larval.    

 a piracema é a subida de diversas espécies 

de peixes até a cabeceira dos rios, para que 

possam se proteger dos predadores.    

 a viagem dos peixes contra a corrente inibe 

o desenvolvimento dos órgãos sexuais e 

prejudica a reprodução sexual da espécie.    
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QUESTÃO 57 
Os princípios básicos da fabricação artesanal ou 

industrial do vinho são simples e utilizam o 

“trabalho” de certos fungos (Saccharomyces): o 

suco da uva, rico em açúcares, constitui-se no 

meio ideal para o crescimento das leveduras (ou 

fermentos), fungos microscópicos. Nesse 

processo, ao aproveitarem os açúcares, as 

leveduras liberam 2CO  e álcool etílico, dando 

continuidade à obtenção da bebida.  
 

Esse pequeno resumo do processo de fabricação 

do vinho traz informações sobre o(a)   
 

 espécie de fungo envolvida na obtenção do 

vinho em questão.     

 associação harmoniosa entre os fungos e a 

uva, com benefícios mútuos.     

 parasitismo das leveduras, que leva à 

obtenção da bebida.    

 organização corporal desse tipo de fungo, 

com formação de corpos frutíferos, por 

exemplo.     

 processo de fermentação das leveduras 
 
 

QUESTÃO 58 

O experimento, utilizando-se de frascos de vidro, 

com o formato de “pescoço de cisne”, contendo 

um “caldo nutritivo” e submetido primeiramente ao 

isolamento e posteriormente à exposição ao ar, 

conforme figura abaixo, foi usado para se provar 

a origem da vida. 
 

 
 

O autor e a teoria por ele provada foram, 

respectivamente:  
 

 Charles Darwin e Teoria da Evolução.    

 Francesco Redi e Teoria da Abiogênese.    

 Aristóteles e Teoria da Geração 

Espontânea.    

 Louis Pasteur e Teoria da Biogênese.    

 Louis Joblot e Teoria da Seleção Natural 

QUESTÃO 59 
O aparecimento de animais vermiformes em 

carne durante o processo de decomposição pode 

ser observado frequentemente. Em 1668, 

Francesco Redi realizou um experimento para 

tentar elucidar o fenômeno citado. O experimento, 

de forma simplificada, consistiu em dois frascos 

de vidro, onde, em ambos, Redi colocou pedaços 

de carne. Um dos frascos foi fechado com gaze e 

o outro mantido aberto, conforme a figura a 

seguir. Depois de vários dias, Redi encontrou os 

animais vermiformes.  

 

 
 

Com relação ao experimento, analise as 

afirmativas abaixo.  

 

I. A gaze no frasco B impede a entrada de 

insetos, mas não impede a entrada de micro-

organismos.  

II. Os vermes são formas larvais das moscas e 

por isso só apareceram no frasco A.  

III. O frasco A controla experimentalmente o 

frasco B.  

IV. Redi não padronizou a quantidade de carne 

nos frascos. Com isso, o experimento é 

inconclusivo.  

V. Toda matéria em estado de decomposição 

produz naturalmente seus vermes. Por isso, os 

vermes foram observados nos dois frascos.  

VI. Os vermes aparecem nos dois frascos, porém 

aparecem primeiro no frasco A e vários dias 

depois no frasco B.  

 

De acordo com essa análise, estão CORRETAS 

o que se afirma em  

 

 II, III e lV    

 l, V e VI    

 I, II e III    

 IV, V e VI     

 I e VI 
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QUESTÃO 60 
Em certos locais, larvas de moscas, criadas em 

arroz cozido, são utilizadas como iscas para 

pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam 

que essas larvas surgem espontaneamente do 

arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da 

geração espontânea. 

Essa teoria começou a ser refutada pelos 

cientistas ainda no século XVII, a partir dos 

estudos de Redi e Pasteur, que mostraram 

experimentalmente que  

 

 seres vivos podem ser criados em 

laboratório.    

 a vida se originou no planeta a partir de 

microrganismos.    

 o ser vivo é oriundo da reprodução de outro 

ser vivo pré-existente.    

 seres vermiformes e microrganismos são 

evolutivamente aparentados.    

 vermes e microrganismos são gerados pela 

matéria existente nos cadáveres e nos 

caldos nutritivos, respectivamente 
 
 
 

QUESTÃO 61 

O planeta abriga uma imensa diversidade 

biológica, cuja origem possivelmente ocorreu em 

lagos e oceanos na Terra primitiva. Considerando 

que a formação de coacervados, ilustrada abaixo, 

poderia fornecer uma explicação para o 

surgimento da vida, há bilhões de anos atrás, 

analise as afirmativas abaixo.  

 

 
 

1. Caso houvesse disponibilidade de metano, 

amônia, hidrogênio e água na atmosfera da 

Terra primitiva, tais compostos seriam 

prováveis fontes de aminoácidos necessários 

à formação de coacervados. 

2. Os coacervados eram células eucariontes 

primitivas envoltas por uma película de água e 

com funções básicas intracelulares, como 

absorção e excreção. 

3. Nos coacervados, as reações químicas eram 

promovidas com energia de ativação fornecida 

pela radiação solar e pelas descargas 

elétricas. 

 

A opção correta é o que se diz em:  

 

 1 e 2    

 1 e 3    

 1    

 2    

 2 e 3    
 
 
 

QUESTÃO 62 

Considerando a importância da luz solar nos 

processos de origem e evolução biológica, 

assinale a afirmativa correta. 

 

  
 

 Os vírus foram os primeiros seres vivos a 

surgir no planeta, a partir de seres 

autotróficos.    

 Os fungos incluem seres eucarióticos e 

autotróficos.    

 Na evolução da vida, as bactérias foram 

precursoras dos protozoários.    

 Todas as bactérias são heterotróficas, 

sendo divididas em aeróbicas, anaeróbicas 

e fermentadoras.    

 Os reinos dos fungos e dos protozoários 

apresentam exemplos de seres primitivos e 

procarióticos.    
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QUESTÃO 63 
Sabe-se que a hipótese heterotrófica é a mais 

aceita para explicar a origem da vida. Essa 

hipótese foi proposta com base na suposição de 

que tenha se formado uma sopa orgânica na terra 

primitiva. Dentre as condições abaixo, podemos 

afirmar corretamente que uma das condições 

presentes na atmosfera primitiva, sem a qual não 

haveria abundância de nutrientes nos oceanos 

primitivos era  

 

 a presença do CO2, numa atmosfera similar 

à dos planetas Vênus e Marte, os quais 

estariam nos estágios iniciais de evolução 

da vida.    

 a presença de uma atmosfera redutora, 

onde Metano, Amônia e Vapor d’água 

estariam entre os principais componentes.    

 o ambiente estável, onde a energia na 

atmosfera se manifestava como no 

ambiente contemporâneo.    

 a presença abundante de oxigênio para 

proporcionar reações químicas mais 

eficazes na produção de matéria orgânica.    

 a presença de nitrogênio e vapor de 
água. 

 

 
 

QUESTÃO 64 

Em 1936, Alexander Oparin propõe uma nova 

explicação para a origem da vida. Sua hipótese 

se resume nos seguintes passos descritos no 

esquema que se segue. 

 

 
 

Pela teoria de Oparin, os primeiros seres surgidos 

na Terra teriam sido  

 

 heterótrofos e aeróbicos.    

 heterótrofos e anaeróbicos.    

 autótrofos e anaeróbicos.    

 autótrofos e aeróbios.    

 autótrofos e heterótrofos.    
 
 
 

QUESTÃO 65 

Oparin acreditou que a vida na Terra poderia 

ter surgido a partir de substâncias orgânicas 

formadas por combinação de moléculas, como 

metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, 

presentes na atmosfera primitiva de nosso 

planeta. Depois teriam ocorrido a síntese protéica 

nos mares, a formação de coacervados e o 

surgimento das primeiras células.  

Levando-se em conta os processos de 

formação e as maneiras de utilização dos gases 

oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais 

provável dos primeiros seres vivos na Terra é a 

de organismos  

 

 heterótrofos anaeróbicos   autótrofos   

heterótrofos aeróbicos.    

 heterótrofos anaeróbicos   heterótrofos 

aeróbicos   autótrofos.    

 heterótrofos aeróbicos   autótrofos   

heterótrofos anaeróbicos.    

 autótrofos   heterótrofos anaeróbicos   

heterótrofos aeróbicos.    

 autótrofos   heterótrofos aeróbicos   

heterótrofos anaeróbicos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – 7º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 24 de 32 

 

 

QUESTÃO 66 
O trecho a seguir foi escrito por um determinado 

cientista do século XIX para descrever sua teoria 

a respeito da origem da vida. 

 

(...) E, embora seja fato, observado diariamente, 

que um número infinito de vermes é produzido em 

cadáveres e em vegetais em decomposição, eu 

me sinto tentado a acreditar que esses vermes 

são todos gerados por inseminação (reprodução 

sexuada) e que o material em putrefação, no qual 

são encontrados, não tem outra função senão 

servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde 

depositam os ovos na época de reprodução e 

onde também encontram alimento. (...) 

 

A teoria defendida por este cientista é 

denominada  

 

 big-bang.    

 abiogênese.    

 biogênese.    

 geração espontânea.    

 criacionismo 
 
 
 

QUESTÃO 67 

Nas recentes expedições espaciais que 

chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais 

fornecidos por diferentes sondas e formas de 

análise, vem sendo investigada a possibilidade da 

existência de água naquele planeta. A motivação 

principal dessas investigações, que ocupam 

frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se 

ao fato de que a presença de água indicaria, 

naquele planeta,  

 

 a existência de um solo rico em nutrientes e 

com potencial para a agricultura.    

 a existência de ventos, com possibilidade de 

erosão e formação de canais.    

 a possibilidade de existir ou ter existido 

alguma forma de vida semelhante à da 

Terra.    

 a possibilidade de extração de água visando 

ao seu aproveitamento futuro na Terra.    

 a viabilidade, em futuro próximo, do 

estabelecimento de colônias humanas em 

Marte.    

QUESTÃO 68 
Várias hipóteses foram formuladas para explicar 

a origem da vida, sendo que a mais aceita é a da 

evolução gradual dos sistemas químicos. 

Aceitando-se esta hipótese, e as supostas 

condições da atmosfera primitiva da Terra, 

formada de metano (CH4), amônia (NH3), 

hidrogênio (H2) e vapores de água (H2O), assinale 

a alternativa correta.  

 

 Os primeiros seres vivos eram 

heterotróficos aeróbicos porque, com a 

fermentação de moléculas orgânicas, 

conseguiam obter energia e também liberar 

oxigênio suficiente para realizarem a 

respiração.    

 Os primeiros seres vivos eram autotróficos 

fotossintetizantes, uma vez que eram 

capazes de quebrar moléculas de água 

existentes nos vapores atmosféricos e 

utilizar o metano como fonte de carbono.    

 Os primeiros seres vivos foram 

heterotróficos anaeróbicos, porque a 

atmosfera primitiva não apresentava 

oxigênio e gás carbônico, essenciais para a 

respiração aeróbica e a fotossíntese.    

 Os primeiros seres vivos foram formados 

pela coacervação de moléculas orgânicas 

encontradas em meteoritos que caíram na 

Terra primitiva.    

 Os primeiros seres vivos eram 
autotróficos, aeróbicos e eucariontes. 
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QUESTÃO 69 
Existem teorias sobre a origem da vida na Terra 

que relacionam a constituição química de 

componentes celulares dos seres vivos da 

atualidade com evidências geológicas. A 

presença de átomos de hidrogênio, oxigênio, 

carbono e nitrogênio nas moléculas dos seres 

vivos pode estar relacionada com a abundância, 

na atmosfera primitiva da Terra, das seguintes 

substâncias:  

 

 gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico 

e vapor d'água.    

 nitrato de potássio, mercúrio, ácido 

clorídrico e metano.    

 cloro-flúor-carbono, nitratos, gás oxigênio e 

cloreto de sódio.    

 vapor d'água, gás hidrogênio, gás metano e 

amônia.    

 gás metano, ácido cianídrico, cloro-flúor-

carbono e vapor d'água.    
 
 

QUESTÃO 70 

O quadro abaixo apresenta diversificados 

sintomas observados e não observados de 

determinada doença com incidência na 

população humana. 

 

Sintomas 

frequentemente 

observados 

Sintomas não 

observados 

Febre alta e de início 

súbito 
Dor de garganta 

Forte dor de cabeça Tosse 

Dor nos ossos e 

articulações 
Espirro 

Mal-estar Secreção nasal 

Cansaço Muco e catarro 

Manchas vermelhas na 

pele 

Melhora em ou dois 

dias 

 

Sobre a doença cujos sintomas são 

correspondentes aos descritos acima, verifica-se 

que pode se tratar de  

 

 gripe    

 dengue    

 resfriado    

 alergia    

 sarampo 

QUESTÃO 71 
Nas figuras 1 e 2, abaixo, estão representados os 

ciclos de duas endemias que ocorrem no Brasil. 

 

 
 

Quais são, respectivamente, as doenças 

representadas nas figuras 1 e 2?   

 

 Raiva e dengue.     

 Leptospirose e febre amarela.     

 Raiva e malária.     

 Leptospirose e febre amarela.     

 Leishmaniose e dengue.    
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QUESTÃO 72 
Um náufrago começa a sentir estranhos 

sintomas. No kit de sobrevivência, há antibióticos. 

Acessando o aplicativo que relaciona sintomas e 

possíveis doenças, ele encontra cinco 

possibilidades para seu mal. Qual das 

enfermidades a seguir ele poderia combater com 

o medicamento de que dispõe?   

 

 Gripe.     

 Tétano     

 Doença de Chagas.     

 Malária (por Plasmodium).     

 Leishmaniose 
 
 
 

QUESTÃO 73 

Basta uma gota de sangue para que um chip, 

criado por cientistas brasileiros do Instituto de 

Física da USP de São Carlos, consigam detectar, 

em poucos segundos e com baixo custo, se 

alguém está infectado com malária, leishmaniose 

e Chagas. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sobre estas doenças assinale a alternativa 

correta: 

 

 Somente é possível diagnosticar estas 

doenças através deste exame porque a 

bactéria causadora se instala nas células 

sanguíneas. 

 O protozoário flagelado causador da doença 

de Chagas é o plasmódio. 

 O parasita da malária, através da circulação 

sanguínea, chega ao fígado e se multiplica. 

Depois ele passa a proliferar dentro dos 

glóbulos vermelhos do sangue. 

 A leishmaniose é transmitida pela picada do 

mosquito do gênero Anopheles. 

 O único protozoário que é flagelado é o 

causador da doença de Chagas, os demais 

são ciliados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – 7º ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                   Página 27 de 32 

 

 

QUESTÃO 74 
No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 

ocorreu uma queda dos casos de malária, de 500 

mil em 1990 para pouco mais de 300 mil em 2008 

e 2009 (último ano com dados fechados). 

Também houve redução na mortalidade: de 3 em 

10 mil habitantes, em 1999, para 1,5 em 10 mil, 

em 2008, ainda segundo o ministério. O órgão 

credita esses resultados à ampliação da rede de 

diagnóstico e tratamento na região amazônica. 
 

(Fonte: Girardi, G. Decifra-me ou te devoro. Revista 

Unesp Ciência, n. 20, 2011.) 

 

O diagnóstico da malária (causada pelo 

protozoário Plasmodium sp.) descrito no texto 

deve ser realizado pela identificação:  

 

 do parasita no sangue do paciente.    

 dos ovos do parasita nas fezes do paciente.    

 do parasita nas fezes do paciente.    

 do parasita na urina do paciente.    

 dos ovos do parasita no sangue do paciente.    
 
 
 

QUESTÃO 75 

Em determinada região do nosso país, o sistema 

de saúde verificou um crescente número de 

mortes por problemas cardíacos, sobretudo em 

pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos. Tais 

mortes não estavam relacionadas a históricos de 

sobrepeso ou hipertensão. Investigado o 

problema, verificou-se que há décadas a 

população não contava com condições 

adequadas de moradia. Muitas das casas eram 

de pau a pique e estavam infestadas de insetos. 

Segundo os sanitaristas, as mortes deviam-se a 

uma parasitose endêmica na região. 

Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a 

parasitose em questão é causada por organismos 

da espécie  

 

 Plasmodium vivax.    

 Trypanosoma cruzi.    

 Triatoma infestans.    

 Taenia solium.    

 Schistosoma mansoni.    
 
 
 
 

QUESTÃO 76 
Na zona urbana, principalmente das grandes 

cidades, durante a época das chuvas, as 

inundações são o principal fator de risco para a 

ocorrência de surtos epidêmicos de várias 

doenças, tais como dengue e leptospirose 

humana. 

A dengue relaciona-se com o acúmulo de água 

parada. E a leptospirose relaciona-se com as más 

condições de saneamento básico, como a 

presença de esgotos a céu aberto e de lixões 

próximos a córregos, que propiciam o contato 

direto do homem com a água contaminada pela 

urina de roedores, principalmente ratos. 

 

Assinale a alternativa correta sobre as doenças 

citadas no texto.  

 

 O agente causador da dengue é um inseto.    

 O agente causador da leptospirose humana 

é um roedor.    

 A dengue e a leptospirose são doenças 

parasitárias causadas por vermes.    

 O extermínio do maior número possível de 

roedores e o descarte apropriado do lixo, 

evitando o acúmulo próximo a residências e 

a margens dos rios, previnem a 

leptospirose.    

 A utilização semanal de inseticidas nas 

margens dos rios e a aplicação de multas às 

famílias que acumulam água nos quintais 

previnem a dengue e a leptospirose 
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QUESTÃO 77 
Abaixo é ilustrado um simples teste para detectar 

a resistência de bactérias aos antibióticos de uso 

humano, indicados para terapia contra infecções. 

Admita que, no teste hipotético abaixo, 

concentrações iguais dos antibióticos 1, 2 e 3 

foram inoculados em discos de papel de filtro que, 

a seguir, foram transferidos para placas com 

nutrientes contendo a bactéria Escherichia coli. 

Após 24 horas de exposição: 

 

  
 

 a bactéria foi igualmente sensível aos 

antibióticos 1 e 2.    

 o antibiótico 1, somente, exerceu uma ação 

inibitória, mas não foi bactericida.    

 o uso indiscriminado de antibióticos poderia 

explicar o resultado apresentado com o 

antibiótico 1.    

 o antibiótico mais eficiente foi o de número 

3. 

 o antibiótico mais indicado no combate a 

bactéria em questão é o de número 2 
 
 
 

QUESTÃO 78 
Medidas de saneamento básico são 

fundamentais no processo de promoção de saúde 

e qualidade de vida da população. Muitas vezes, 

a falta de saneamento está relacionada com o 

aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, 

um paciente dá entrada em um pronto 

atendimento relatando que há 30 dias teve 

contato com águas de enchente. Ainda informa 

que nesta localidade não há rede de esgoto e 

drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo 

é inadequada. Ele apresenta os seguintes 

sintomas: febre, dor de cabeça e dores 

musculares. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 

27 fev. 2012 (adaptado). 

 

Relacionando os sintomas apresentados com as 

condições sanitárias da localidade, há indicações 

de que o paciente apresenta um caso de  

 

 difteria.    

 botulismo.    

 tuberculose.    

 leptospirose.    

 meningite meningocócica.    
 
 
 

QUESTÃO 79 

Os alimentos mal preparados ou conservados 

de forma inadequada podem estar contaminados 

pela bactéria anaeróbia obrigatória denominada 

Clostridium botulinum. Essa bactéria é produtora 

da neurotoxina botulínica, que pode acumular-se 

nos alimentos mal conservados e causar a 

doença botulismo. 

Essa doença é grave, não muito frequente e 

provoca paralisia flácida (fraqueza dos músculos), 

dificuldade de engolir, vômito, fala ininteligível, 

retenção de urina, podendo evoluir para paralisia 

respiratória, se não for tratada rapidamente. 

 

Com relação a essa doença, assinale a 

alternativa correta.  

 

 O botulismo é uma doença contagiosa.    

 As bactérias causadoras do botulismo são 

autótrofas.    

 As bactérias Clostridium botulinum somente 

se desenvolvem na ausência de oxigênio.    

 As latas que possuem alimentos 

contaminados pela bactéria Clostridium 

botulinum podem ficar estufadas devido ao 

acúmulo de nitrogênio.    

 As bactérias causadoras do botulismo 

obtêm a energia necessária ao seu 

metabolismo, a partir da quebra de 

compostos orgânicos na presença de 

oxigênio.    
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QUESTÃO 80 
O gráfico abaixo demonstra o crescimento de 

bactérias na presença e na ausência de um 

determinado antibiótico. Analise-o. 

 
 

Considerando os resultados apresentados no 

gráfico e o assunto com ele relacionado, analise 

as afirmativas abaixo e assinale a que MELHOR 

JUSTIFICA a volta do crescimento bacteriano, 

após algum tempo de uso de antibiótico. 

 

 As bactérias adquiriram resistências ao 

antibiótico. 

 O antibiótico selecionou bactérias 

resistentes. 

 O antibiótico provocou mutações no DNA 

das bactérias. 

 Houve transformações das bactérias 

sensíveis em resistentes. 

 O antibiótico fez com que, houvesse 
mutações nas bactérias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 81 
Os ingredientes básicos do pão são farinha, água 

e fermento biológico. Antes de ser levada ao 

forno, em repouso e sob temperatura adequada, 

a massa cresce até o dobro de seu volume. 

Durante esse processo predomina a: 

 

 respiração aeróbica, na qual são produzidos 

gás carbônico e água. O gás promove o 

crescimento da massa, enquanto a água a 

mantém úmida.  

 fermentação lática, na qual bactérias 

convertem o açúcar em ácido lático e 

energia. Essa energia é utilizada pelos 

microrganismos do fermento, os quais 

promovem o crescimento da massa.  

 respiração anaeróbica, na qual os 

microrganismos do fermento utilizam 

nitratos como aceptores finais de 

hidrogênio, liberando gás nitrogênio. O 

processo de respiração anaeróbica é 

chamado de fermentação, e o gás liberado 

provoca o crescimento da massa.  

 fermentação alcoólica, na qual ocorre a 

formação de álcool e gás carbônico. O gás 

promove o crescimento da massa, enquanto 

o álcool se evapora sob o calor do forno.  

 reprodução vegetativa dos microrganismos 

presentes no fermento. O carboidrato e a 

água da massa criam o ambiente 

necessário ao crescimento em número das 

células de levedura, resultando em maior 

volume da massa. 
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QUESTÃO 82 
A forma mais adequada de as cidades 

cuidarem do seu lixo orgânico seriam as usinas 

de compostagem, onde a matéria orgânica é 

submetida a um tratamento que visa à obtenção 

do “composto” que pode ser usado como adubo. 

Para a formação desse adubo é necessário o 

trabalho fundamental de: 

 

 Protozoários 

 Fungos 

 Vírus 

 Cianobactérias 

 Algas pluricelulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 83 

A impinge é um processo patológico que afeta o 

corpo humano em função de atividade de 

microrganismos catalogados como: 

 
 

 Bactérias 

 Vírus 

 Fungos 

 Algas 

 Protozoários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 84 
Ao andar por uma área de Cerrado, um rapaz 

avistou algumas árvores típicas da região. Dentre 

elas, o Pequi (Caryocar brasiliense), árvore muito 

conhecida em virtude da utilização do seu fruto na 

culinária; uma linda palmeira chamada de Buriti 

(Mauritia flexuosa) e um florido Ipê roxo 

(Handroanthus impetiginosus). 

A respeito dessas três espécies, é possível 

concluir que: 

 

 Essas árvores possuem o mesmo gênero. 

 Essas árvores são da mesma espécie. 

 Essas árvores apresentam o mesmo epíteto 

específico. 

 Essas árvores não pertencem ao mesmo 

gênero e, consequentemente, à mesma 

espécie. 

 Essas árvores não pertencem ao mesmo 

reino. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 85 

Em 1929 o pesquisador Alexander Flemming 

descobriu acidentalmente que microrganismos 

formadores de mofo verde encontrados em 

alimentos podres eram capazes de produzir uma 

substância que inibia o desenvolvimento de 

certas bactérias. Estes seres, pertencentes ao 

gênero Penicillium estão classificados atualmente 

dentro de um grupo denominado Ascomicetos. 

Estes microrganismos, são os (as):  

 

 protozoários.  

 esporófitos.  

 fungos.  

 cianofíceas.  

 bactérias. 
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QUESTÃO 86 
Algumas espécies de algas transformam a 

energia do alimento em luz- fenômeno é chamado 

de bioluminescência. Às vezes, em praias limpas, 

é possível observar faíscas de luz no quebrar das 

ondas, visíveis a noite. Essas algas são 

classificadas como: 

 

 dinoflageladas 

 diatomáces 

 euglenófitas 

 verdes 

 rodofíceas 
 
 
 

QUESTÃO 87 

O nitrogênio é um elemento essencial para as 

plantas, podendo ser obtido do solo ou da 

atmosfera. No último caso, verifica-se a 

associação entre plantas e seres unicelulares 

procariontes, que irão captar moléculas de 

nitrogênio e convertê-las em compostos 

nitrogenados usados na nutrição das plantas. Em 

contrapartida, os microrganismos se aproveitam 

dos produtos oriundos da fotossíntese realizada 

pelas plantas.  

Os microrganismos envolvidos nesta 

associação com as plantas são conhecidos como: 

 

 Fungos 

 Protozoários 

 Bactérias 

 Cogumelos 

 Vírus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 88 
Atualmente, uma toxina produzida por uma 
bactéria e cujo resultado é a paralisia flácida, vem 
sendo utilizada por cirurgiões plásticos para 
correção das rugas da face. Essa bactéria é 
encontrada no solo, quase sempre contaminando 
legumes, frutas e outros produtos que, enlatados, 
podem oferecer muito risco, principalmente se as 
latas estiverem estufadas. Quando a toxina é 
ingerida, pode provocar parada respiratória ou 
cardíaca, ocorrendo a morte do paciente. Qual 
das doenças a seguir é provocada por essa 
toxina? 
 

 Botulismo 

 Cólera 

 Malária 

 Leptospirose 

 Difteria 
 
 
 

QUESTÃO 89 

Um aluno após uma aula sobre digestão 
comparada, concluiu que os bovinos e outros 
ruminantes conseguem digerir a celulose, e os 
seres humanos não a digerem. Ao ouvir esse 
relato, seu professor pôde explicar-lhe que 
 

 nem todos os ruminantes digerem a 
celulose, como por exemplo, o cavalo. Ele 
apenas aproveita a maltose e o amido 
presentes nos vegetais consumidos, por 
não apresentarem bactérias no seu 
intestino. 

 os seres humanos também conseguem 
digerir a celulose, porque produzem no 
pâncreas a enzima específica para a 
digestão desse carboidrato, e esse 
processo ocorre no intestino delgado. 

 os seres humanos e os outros animais 
citados não digerem a celulose. Na 
realidade, os animais ruminantes possuem 
bactérias no estômago capazes de produzir 
enzimas que digerem a celulose. 

 apenas os ruminantes produzem as 
enzimas mutualísticas que digerem a 
celulose, e os seres humanos são 
incapazes de produzi-las devido ao hábito 
alimentar( o homem é onívoro). 

 os seres humanos não digerem a celulose, 
e os ruminantes apresentam no estômago, 
bactérias comensais que conseguem digerir 
a celulose e, além disso, apresentam o ceco 
mais desenvolvido que os humanos. 
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QUESTÃO 90 
Até há algum tempo, considerava-se que fungos 

e bactérias pertenciam ao reino vegetal. Com o 

reconhecimento das diferenças entre eucariotos e 

procariotos, as bactérias foram separadas, mas 

os fungos permaneceram incluídos no reino 

vegetal. Mais recentemente, porém, tornou-se 

claro que os organismos agrupados como fungos 

definitivamente não são plantas, pois: 
 

 Os fungos são fotossintetizantes. 

 Apesar de possuírem raízes os fungos não 

produzem seu próprio alimento. 

 As plantas, ao contrário dos fungos, são 

pluricelulares. 

 Os fungos são heterotróficos, já as plantas 

são autotróficas. 

 Os fungos possuem características mais 

evoluídas que as plantas, como a produção 

de esporos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


