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ROTEIRO 27 – NO ENEM: VÍRUS E PRIONS 

 
Questão 1 (ENEM) A contaminação pelo vírus da 
rubéola é especialmente preocupante em grávidas, 
devido à síndrome da rubéola congênita (SRC), que 
pode levar ao risco de aborto e malformações 
congênitas. Devido a campanhas de vacinação 
específicas, nas últimas décadas houve uma grande 
diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, 
e, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram 
e têm dado maior enfoque à vacinação de homens 
jovens. 

BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação 
para eliminação da rubéola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009 

(adaptado) 
Considerando a preocupação com a ocorrência da 
SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à 
vacinação dos homens, porque eles 
 
a) ficam mais expostos a esse vírus. 
b) transmitem o vírus a mulheres gestantes. 
c) passam a infecção diretamente para o feto. 
d) transferem imunidade às parceiras grávidas. 
e) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. 
 
Questão 2 (ENEM) Estima-se que haja atualmente 
no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo 
HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas 
de novas infecções continuam crescendo, 
principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse 
cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria 
imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. 
Certamente seria um marco na história planetária e 
também uma esperança para as populações carentes 
de tratamento antiviral e de acompanhamento 
médico.  

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: 
desafios e esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado).  

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria 
 
a) induzir a imunidade, para proteger o organismo 
da contaminação viral. 
b) ser capaz de alterar o genoma do organismo 
portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. 
c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao 
vírus, impedindo que este entre nas células do 
organismo humano. 
d) ser amplamente aplicada em animais, visto que 
esses são os principais transmissores do vírus para 
os seres humanos. 

e) estimular a imunidade, minimizando a 
transmissão do vírus por gotículas de saliva. 
 
Questão 3 (ENEM) Milhares de pessoas estavam 
morrendo de varíola humana no final do século 
XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-
1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus 
extraído de feridas de vacas contaminadas com o 
vírus da varíola bovina, que causa uma doença 
branda em humanos. O garoto contraiu uma 
infecção benigna e, dez dias depois, estava 
recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no 
mesmo menino, o pus varioloso humano, que 
causava muitas mortes. O menino não adoeceu. 

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012. 
Considerando o resultado do experimento, qual a 
contribuição desse médico para a saúde humana? 
 
a) A prevenção de diversas doenças 
infectocontagiosas em todo o mundo. 
b) A compreensão de que vírus podem se 
multiplicar em matéria orgânica. 
c) O tratamento para muitas enfermidades que 
acometem milhões de pessoas. 
d) O estabelecimento da ética na utilização de 
crianças em modelos experimentais. 
e) A explicação de que alguns vírus de animais 
podem ser transmitidos para os humanos. 
 
Questão 4 (ENEM) Nem sempre é seguro colocar 
vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão 
perigosos que os cientistas preferem usar só um de 
seus genes – aquele que fabrica o antígeno, proteína 
que é reconhecida pelas células de defesa. Uma 
dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. 
Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo 
inofensivo, que passa, então, a produzi uma 
substância que é injetada no corpo humano. 

Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 
143, ago. 1999 (adaptado). 

A função dessa substância, produzida pelo fungo, 
no organismo humano é  
 
a) neutralizar proteínas virais. 
b) interromper a ação das toxinas. 
c) ligar-se ao patógeno já instalado. 
d) reconhecer substâncias estranhas. 
e) desencadear a produção de anticorpos. 
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Questão 5 (ENEM) Durante as estações chuvosas, 
aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à 
dengue, que têm como objetivo a redução da 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do vírus da dengue. 
 
Que proposta preventiva poderia ser efetivada 
para diminuir a reprodução desse mosquito? 
 
a) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o 
mosquito necessita de ambientes cobertos 
e fechados para a sua reprodução. 
b) Substituição das casas de barro por casas 
de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz 
na parede das casas de barro. 
c) Remoção dos recipientes que possam 
acumular água, porque as larvas do mosquito se 
desenvolvem nesse meio. 
d) Higienização adequada de alimentos, visto que as 
larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de 
substrato. 
e) Colocação de filtros de água nas casas, visto que 
a reprodução do mosquito acontece em águas 
contaminadas. 
 
Questão 6 (ENEM) Os sintomas mais sérios da 
Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram 
apresentados por pessoas mais idosas e por 
gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade 
desses grupos contra o vírus. Para aumentar a 
imunidade populacional relativa ao vírus da gripe 
A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os 
grupos mais suscetíveis. 
  
A vacina contra o H1N1, assim como qualquer 
outra vacina contra agentes causadores de doenças 
infectocontagiosas, aumenta a imunidade das 
pessoas porque 
 
a) possui anticorpos contra o agente causador 
da doença. 
b) possui proteínas que eliminam o agente 
causador da doença. 
c) estimula a produção de glóbulos vermelhos 
pela medula óssea. 
d) possui linfócitos B e T que neutralizam o 
agente causador da doença. 
e) estimula a produção de anticorpos contra o 
agente causador da doença. 
 
 

Questão 7 (ENEM) A vacina, o soro e os 
antibióticos submetem os organismos a processos 
biológicos diferentes. Pessoas que viajam para 
regiões em que ocorrem altas indidências de febre 
amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de 
leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de 
saúde relacionados a essas ocorrências devem 
seguir determinadas orientações. 
 
Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria 
ser orientado por um médico a tomar 
preventivamente ou como medida de tratamento  
 
a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro 
antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina 
contra a leptospirose. 
b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro 
antiofídico caso seja picado por uma cobra e 
antibiótico caso entre em contato 
com Leptospira sp. 
c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico 
caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas 
bacterianas. 
d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre 
amarela como para veneno de cobras, e vacina 
contra a leptospirose. 
e) soro antiofídico e antibiótico contra 
a Lepstospira sp e vacina contra a febre amarela 
caso entre em contato com o vírus da doença. 
 
Questão 8 (ENEM) A Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a 
manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, 
que leva, em média, oito anos para se manifestar. 
No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de 
AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram 
identificados cerca de 474 mil casos da doença. O 
país acumulou, aproximadamente, 192 mil óbitos 
devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de 
mortalidade crescentes até meados da década de 
1990 e estabilizando–se em cerca de 11 mil óbitos 
anuais desde 1998. [...] A partir do ano 2000, essa 
taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 
mil habitantes, sendo esta estabilização mais 
evidente em São Paulo e no Distrito Federal. 

Disponível em: http://www.aids.gov.br. Acesso em: 01 maio 2009 
(adaptado). 

 
A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS 
a partir da década de 1990 é decorrente 
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a) do aumento do uso de preservativos nas relações 
sexuais, que torna o vírus HIV menos letal. 
b) da melhoria das condições alimentares dos 
soropositivos, a qual fortalece o sistema 
imunológico deles. 
c) do desenvolvimento de drogas que 
permitem diferentes formas de ação contra o vírus 
HIV. 
d) das melhorias sanitárias implementadas nos 
últimos 30 anos, principalmente nas grandes 
capitais. 
e) das campanhas que estimulam a vacinação contra 
o vírus e a busca pelos serviços de saúde. 
 
Questão 9 (ENEM) Entre 1975 e 1999, apenas 15 
novos produtos foram desenvolvidos para o 
tratamento da tuberculose e de doenças tropicais, as 
chamadas doenças negligenciadas. No mesmo 
período, 179 novas drogas surgiram para 
atender portadores de doenças cardiovasculares. 
Desde 2003, um grande programa articula esforços 
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de 
instituições científicas, governamentais e privadas 
de vários países para reverter esse quadro de modo 
duradouro e profissional. 
Sobre as doenças negligenciadas e o programa 
internacional, considere as seguintes afirmativas:  
 
I- As doenças negligenciadas, típicas das regiões 
subdesenvolvidas do planeta, são geralmente 
associadas à subnutrição e à falta de saneamento 
básico. 
II- As pesquisas sobre as doenças negligenciadas 
não interessam à indústria farmacêutica porque 
atingem países em desenvolvimento sendo 
economicamente pouco atrativas. 
III- O programa de combate às doenças 
negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil 
porque atende a uma parcela muito pequena da 
população. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
Questão 10 (ENEM) Vários métodos são 
empregados para prevenção de infecções por 
microrganismos. Dois desses métodos utilizam 
microrganismos vivos e são eles: as vacinas 
atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e 
os probióticos que contêm bactérias benéficas. Na 
figura são apresentados cinco diferentes 
mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos 
probióticos no intestino de um animal 

 
Qual mecanismo de ação desses probióticos 
promove um efeito similar ao da vacina? 
 
a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
e) 1 
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RESPOSTAS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A A E C E B C D B 

 
 


