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ROTEIRO 4 – NO ENEM: ENVOLTÓRIOS CELULARES 

 
Questão 1 (ENEM) Um medicamento, após ser 
ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se 
pelo organismo, mas, como suas moléculas “não 
sabem” onde é que está o problema, podem atuar 
em locais diferentes do local “alvo” e desencadear 
efeitos além daqueles desejados. Não 
seria perfeito se as moléculas dos medicamentos 
soubessem exatamente onde está o problema e 
fossem apenas até aquele local exercer sua ação? 
A técnica conhecida como iontoforese, indolor e 
não invasiva, promete isso. Como mostram as 
figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de 
uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a 
pele do paciente, permitindo que 
fármacos permeiem membranas biológicas e 
alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo 
estômago. Muitos pacientes relatam apenas um 
formigamento no local de aplicação. O objetivo da 
corrente elétrica é formar poros que permitam 
a passagem do fármaco de interesse. A corrente 
elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e 
negativo, por meio de uma solução aplicada sobre 
a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga 
elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato 
com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será 
repelida e forçada a entrar na pele (eletrorrepulsão 
- A). Se for neutra, a molécula será forçada a entrar 
na pele juntamente com o fluxo de solvente 
fisiológico que se forma entre os 
eletrodos (eletrosmose - B). 

 

De acordo com as informações contidas no texto e 
nas figuras, o uso da iontoforese 
 
a) provoca ferimento na pele do paciente ao 
serem introduzidos os eletrodos, rompendo o 
epitélio. 
b) aumenta o risco de estresse nos pacientes, 
causado pela aplicação da corrente elétrica. 
c) inibe o mecanismo de ação dos medicamentos 
no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio 
da pele. 
d) diminui o efeito colateral dos medicamentos, 
se comparados com aqueles em que a ingestão se 
faz por via oral. 
e) deve ser eficaz para medicamentos constituídos 
de moléculas polares e ineficaz, se essas forem 
apolares. 
 
Questão 2 (ENEM) Osmose é um processo 
espontâneo que ocorre em todos os organismos 
vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma 
solução 0,15 mol/L de NaCℓ (cloreto de sódio) 
possui a mesma pressão osmótica das 
soluções presentes nas células humanas. 
  
A imersão de uma célula humana em uma 
solução 0,20 mol/L de NaCℓ tem, como 
consequência, a 
 
a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 
b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da 
célula. 
c) diminuição da concentração das soluções 
presentes na célula. 
d) transferência de íons Na+ da célula para a 
solução. 
e) transferência de moléculas de água do interior 
da célula para a solução. 
 
Questão 3 (ENEM) Uma das estratégias para 
conservação de alimentos é o salgamento, adição 
de cloreto de sódio (NaCI), historicamente utilizado 
por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para 
conservar carnes de boi, porco e peixe. 
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O que ocorre com as células presentes nos 
alimentos preservados com essa técnica?  
 
a) O sal adicionado diminui a concentração de 
solutos em seu interior.  
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas 
membranas plasmáticas.  
c) A adição de sal altera as propriedades de suas 
membranas plasmáticas.    
d) Os íons Na+ e Cl- provenientes da dissociação do 
sal entram livremente nelas.  
e) A grande concentração de sal no meio 
extracelular provoca a saída de água de dentro 
delas.  
 
Questão 4 (ENEM) Alguns tipos de dessalinizadores 
usam o processo de osmose reversa para obtenção 
de água potável a partir da água salgada. Nesse 
método, utiliza-se um recipiente contendo dois 
compartimentos separados por uma membrana 
semi permeável: em um deles coloca-se água 
salgada e no outro recolhe-se a água potável. A 
aplicação de pressão mecânica no sistema faz a 
água fluir de um compartimento para o outro. O 
movimento das moléculas de água através da 
membrana é controlado pela pressão osmótica e 
pela pressão mecânica aplicada. 
  
Para que ocorra esse processo é necessário que as 
resultantes das pressões osmótica e mecânica 
apresentem  
 
a) mesmo sentido e mesma intensidade. 
b) sentidos opostos e mesma intensidade. 
c) sentidos opostos e maior intensidade da pressão 
osmótica.  
d) mesmo sentido e maior intensidade da pressão 
osmótica.  
e) sentidos opostos e maior intensidade da pressão 
mecânica.  
 
Questão 5 (ENEM) A horticultura tem sido 
recomendada para a agricultura familiar, porem as 
perdas são grandes devido à escassez de processos 
compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O 
processo, denominado desidratação osmótica, tem 
se mostrado uma alternativa importante nesse 
sentido, pois origina produtos com boas condições 

de armazenamento e qualidade semelhante a 
matéria-prima. 

GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação osmótica: 
uma tecnologia de baixo custo para o desenvolvimento da 

agricultura familiar. Revista Brasileira de Gestão e 
Desenvolvimento Regional, n. 3, set.-dez. 2007 (adaptado). 

  
Esse processo para conservar os alimentos remove 
a água por 
 
a) aumento do ponto de ebulição do solvente. 
b) passagem do soluto através de uma membrana 
semipermeável. 
c) utilização de solutos voláteis, que facilitam a 
evaporação do solvente. 
d) aumento da volatilidade do solvente pela adição 
de solutos ao produto. 
e) pressão gerada pela diferença de concentração 
entre o produto e a solução. 
 
Questão 6 (ENEM) Visando explicar uma das 
propriedades da membrana plasmática, fusionou-
se uma célula de camundongo com uma célula 
humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, 
com o intuito de marcar as proteínas de 
membrana, dois anticorpos foram inseridos no 
experimento, um específico para as proteínas de 
membrana do camundongo e outro para as 
proteínas de membrana humana. Os anticorpos 
foram visualizados ao microscópio por meio de 
fluorescência de cores diferentes. 
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A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do 
experimento ocorre porque as proteínas  
 
a) movimentam-se livremente no plano da 
bicamada lipídica. 
b) permanecem confinadas em determinadas 
regiões da bicamada. 
c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da 
membrana plasmática. 
d) são mobilizadas em razão da inserção de 
anticorpos.  
e) são bloqueadas pelos anticorpos. 
 
Questão 7 (ENEM PPL) Durante a aula, um 
professor apresentou uma pesquisa nacional que 
mostrava que o consumo de sódio pelos 
adolescentes brasileiros é superior ao determinado 

pela Organização Mundial da Saúde. O professor, 
então, destacou que esse hábito deve ser evitado. 
 
A doença associada a esse hábito é a 
a) obesidade. 
b) osteoporose. 
c) diabetes tipo II. 
d) hipertensão arterial. 
e) hipercolesterolemia. 
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RESPOSTAS 
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