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ROTEIRO 2 – NO ENEM: BIOQUÍMICA 

 
Questão 1 (ENEM) A obesidade, que nos países 
desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa 
a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos 
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, 
realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram 
que 40,6% da população brasileira estão acima do 
peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 
10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as 
dietas e os remédios que prometem um 
emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos 
foi lançado no mercado brasileiro um remédio de 
ação diferente dos demais, pois inibe a ação 
das lipases, enzimas que aceleram a reação de 
quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não 
são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras 
ingeridas é eliminada com as fezes. Como os 
lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a 
emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta 
algumas contraindicações, pois a gordura 
não absorvida lubrifica o intestino, causando 
desagradáveis diarreias. Além do mais, podem 
ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas 
lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois 
 
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que 
as demais, precisam de lipídios para sua absorção. 
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas 
vitaminas desnecessária. 
c) essas vitaminas reagem com o remédio, 
transformando-se em outras vitaminas. 
d) as lipases também desdobram as vitaminas para 
que essas sejam absorvidas. 
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são 
absorvidas junto com eles. 
 
Questão 2 (ENEM) O paclitaxel é um triterpeno 
poli-hidroxilado que foi originalmente isolado da 
casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento 
lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por 
rota química semissintética. Esse fármaco é 
utilizado como agente quimioterápico no tratamento 
de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu 
mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação 
à tubulina interferindo com a função dos 
microtúbulos. KRETZER, I. F. Terapia antitumoral 
combinada de derivados do paclitaxel e etoposídeo 
associados à nanoemulsão lipídica rica em 
colesterol - LDE. 

Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 29 fev. 2012 
(adaptado). 

  
De acordo com a ação antitumoral descrita, que 
função celular é diretamente afetada pelo 
paclitaxel? 
 
a) Divisão celular. 
b) Transporte passivo. 
c) Equilíbrio osmótico. 
d) Geração de energia. 
e) Síntese de proteínas. 
 
Questão 3 (ENEM) Na década de 1940, na Região 
Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, 
aves e cabras estavam morrendo por uma peste 
desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu 
em não comer carne e derivados até que a peste 
fosse debelada. Assim, durante três meses, arroz, 
feijão, verduras e legumes formaram o prato 
principal desses produtores. 

O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado). 
Para suprir o déficit nutricional a que os produtores 
rurais se submeteram durante o período da 
promessa, foi importante eles terem consumido 
alimentos ricos em 
 
a) vitaminas A e E. 
b) frutose e sacarose. 
c) aminoácidos naturais. 
d) aminoácidos essenciais. 
e) ácidos graxos saturados. 
 
Questão 4 (ENEM) Um fabricante afirma que um 
produto disponível comercialmente possui DNA 
vegetal, elemento que proporcionaria melhor 
hidratação dos cabelos. 
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Sobre as características químicas dessa molécula 
essencial à vida, é correto afirmar que o DNA 
 
a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma 
composição. 
b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos 
demais pois possui clorofila. 
c) das bactérias poderia causar mutações no couro 
cabeludo. 
d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de 
difícil absorção. 
e) de características básicas, assegura sua eficiência 
hidratante. 
 
Questão 5 (ENEM) Para serem absorvidos pelas 
células do intestino humano, os lipídios ingeridos 
precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa 
etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos 
ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam 
uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses 
ácidos atuam no processo de modo a  
a) hidrolisar os lipídios. 
b) agir como detergentes. 
c) tornar os lipídios anfifílicos. 
d) promover a secreção de lipases. 
e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios. 
 
Questão 6 (ENEM) Quando colocados em água, os 
fosfolipídeos tendem a formar lipossomos, 
estruturas formadas por uma bicamada lipídica, 
conforme mostrado na figura. Quando rompida, 
essa estrutura tende a se reorganizar em um novo 
lipossomo. 

 
 
Esse arranjo característico se deve ao fato de 
os fosfolipídios apresentarem uma natureza 
 
a) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em 
água. 

b) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução 
aquosa. 
c) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como 
ácidos e bases. 
d) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações 
em sua estrutura. 
e) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte 
hidrofílica e outra hidrofóbica. 
 
Questão 7 (ENEM PPL) De acordo com o 
Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou 
nictalopia é uma doença caracterizada pela 
dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa 
luminosidade. Sua ocorrência pode estar 
relacionada a uma alteração ocular congênita ou a 
problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma 
senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico 
sugeriu a ingestão de vegetais ricos em 
carotenoides, como a cenoura. 

Disponível em: http://bVvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 
2012 (adaptado). 

  
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os 
carotenoides são os precursores de 
 
a) hormônios, estimulantes da regeneração celular 
da retina. 
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela 
respiração celular. 
c) vitamina A, necessária para a formação de 
estruturas fotorreceptoras. 
d) tocoferol, uma vitamina com função na 
propagação dos impulsos nervosos. 
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui 
a degeneração de cones e bastonetes. 
 
Questão 8 (ENEM PPL) O DNA (ácido 
desoxirribonucleico), material genético de seres 
vivos, é uma molécula de fita dupla, que pode ser 
extraída de forma caseira a partir de frutas, como 
morango ou banana amassados, com uso de 
detergente, de sal de cozinha, de álcool comercial e 
de uma peneira ou de um coador de papel.  
 
O papel do detergente nessa extração de DNA é 
 
a) aglomerar o DNA em solução para que se torne 
visível. 
b) promover lise mecânica do tecido para obtenção 
do DNA. 
c) emulsificar a mistura para promover a 
precipitação do DNA. 



nerd cursos - biologia 
 

www.nerdcursos.com.br 

d) promover atividades enzimáticas para acelerar a 
extração do DNA. 
e) romper as membranas celulares para liberação do 
DNA em solução. 
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RESPOSTAS 
 

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

 
 


