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Questão 1 

(UFAM 2009)  
O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na última quinta-feira, dia 30 
de julho de 2009, a Lei número 12.004, alterando a Lei número 8.560, que regula a investigação 
de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. A mudança na legislação reconhece a 
presunção de paternidade quando o suposto pai se recusar em se submeter ao exame de DNA ou 
a qualquer outro meio científico de prova, quando estiver respondendo a processo de 
investigação de paternidade, entendimento iniciado em julgamentos do Superior Tribunal de 
Justiça e sumulado no tribunal desde 2004. 
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/clipping/agosto-2009/ recusa em fazer-teste-de-dna presume-
paternidade.  Acesso em: 21/10/09.  
A estrutura do nucleotídeo de DNA se diferencia do RNA pela presença de:  
A) desoxirribose e uracila no RNA; ribose e timina no DNA .  
B) desoxirribose e uracila no RNA; desoxirribose e citosina no DNA.  
C) ribose e timina no RNA; desoxirribose e uracila no DNA .  
D) ribose e uracila no RNA; desoxirribose e timina no DNA .  
E) ribose e timina no RNA; ribose e adenina no DNA. 
 

Questão 2 

(Enem- 2012)  
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: 
A) seres vivos podem ser criados em laboratório. 
B) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 
C) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 
D) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 
E) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos 
nutritivos, respectivamente. 
 

 

 

 



 
 

 

Questão 3  

 (ENEM-2004) 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 freqüentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a 

presença de água indicaria, naquele planeta: 

A) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura. 

B) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais 

C) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. 

D) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra 

E)  a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte 
 

Questão 4 

 (UNIFESP-2007) No gráfico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais 

reservas de energia no corpo de uma pessoa em privação alimentar.  

 fico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais reservas de energia no corpo de 

uma pessoa em privação alimentar. 

 

 

 

A curva que se relaciona corretamente ao tipo de reserva que representa é:  

a) I - gordura; II - proteína; III - carboidrato.  

b) I - proteína; II - gordura; III - carboidrato.  

c) I - proteína; II - carboidrato; III - gordura.  

d) I - carboidrato; II - proteína; III - gordura. 

e) I - carboidrato; II - gordura; III - proteína 
 

 

 



 
 

 

Questão 5  

(Simulado Enem-2009) Arroz e feijão formam um “par perfeito”, pois fornecem energia, 

aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por 

exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o 

aminoácido metionina e abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte 

apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. 

 
 A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que: 

a) os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão.  

b) o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios.  

c) as proteínas do arroz tem a mesma composição de aminoácidos que as do feijão.  

d) a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. 

e) duas colheres de arroz e três de feijão são menos calóricas que três colheres de arroz e duas 

de feijão. 
 

Questão 6 
(ENEM-2008)   Defende-se  que  a  inclusão  da  carne  bovina  na dieta  é  importante,  por  ser  
uma  excelente  fonte  de proteínas.  Por  outro  lado,  pesquisas  apontam  efeitos prejudiciais 
que a carne bovina traz à saúde, como o risco de  doenças  cardiovasculares.  Devido  aos  teores  
de colesterol  e  de  gordura,  há  quem  decida  substituí-la  por outros  tipos  de  carne,  como  a  
de  frango  e  a  suína.  O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos 
de carne crua e cozida.  
 Com  base  nessas  informações,  avalie  as  afirmativas  a seguir.  
I. O  risco  de  ocorrerem  doenças  cardiovasculares  por ingestões  habituais  da mesma  
quantidade  de  carne  é menor se esta for carne branca de frango do que se for toucinho.  
II. Uma porção de contrafilé cru possui, aproximadamente, 50% de sua massa constituída de 
colesterol.   
III. A  retirada  da  pele  de  uma  porção  cozida  de  carne escura de frango altera a quantidade 
de colesterol a ser ingerida.  
IV. A  pequena  diferença  entre  os  teores  de  colesterol encontrados  no  toucinho  cru  e  no  
cozido  indica  que esse tipo de alimento é pobre em água.   
É correto apenas o que se afirma em:   
A)  I e II.   
B)  I e III.   
C)  II e III.   
D)  II e IV.   
E)  III e IV. 
 



 
 

 

Questão 7  

(UAM-AM) Em 1668 Francisco Redi colocou, dentro de recipientes, substâncias orgânicas em 
decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gaze e outros deixados descobertos. 
Demonstrou que das larvas de carne podre se desenvolveram ovos de moscas e não da 
transformação da carne. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem 
da vida denominada de:  
a) abiogênese.  
b) hipótese autotrófica.  
c) biogênese.  
d) geração espontânea.  
e) hipótese heterotrófica. 
 
Questão 8 
 "O boto transforma-se num caboclo guapo, bonitão e de personalidade cativante, que atua nas 
festas e nos dançarás, onde ninguém o supera. Seduz e atrai as suas vítimas, as mulheres, 
deixaIhes um filho no ventre, desaparecendo nos peraus dos igarapés, ou nas águas barrentas 
dos rios, porque lhe interessa a mulher, a conquista em si, não a prole:' (Adaptado da Revista 
Nosso Pará, magia e encantamento da Amazônia - a lenda do boto - setembro de 1999) A 
mensagem do texto, sobre o boto engravidando mulheres, nos leva a concluir que:  
a) A teoria da abiogênese ou geração espontânea é verdadeira,sendo comprovada por esse fato. 
b) A vida tem origem sobrenatural que não pode ser explicada por fenômenos físicos ou 
químicos.  
c) de acordo com a teoria da biogênese os seres vivos podem nascer da matéria bruta.  
d) A teoria da geração espontânea afirma que todo ser vivo nasce, pela reprodução, de outro ser 
vivo que lhe é igual e semelhante.  
e) A teoria da biogênese afirma que a vida só se origina de outra, preexistente, que lhe é igual e 
semelhante 
 

Questão 9 

a)  Discorra, em linhas gerais, sobre a hipótese da evolução química heterotrófica e também sobre 
a hipótese autotrófica; e os fundamentos para que cada uma fosse dada como correta.  
 

 

b)  Qual destas duas é a mais aceita, na atualidade? Por quê? 
 
 
 
Questão 10 
Cite e dê uma breve explicação sobre as três hipóteses sobre a origem da vida. 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

GABARITO 

QUESTÃO 1 D 
QUESTÃO 2 C 
QUESTÃO 3 C 
QUESTÃO 4 E 
QUESTÃO 5 D 
QUESTÃO 6 E 
QUESTÃO 7 C 
QUESTÃO 8 E 
QUESTÃO 9 

A) Hipótese heterotrófica: segundo ela, os seres vivos se alimentavam de moléculas 
inorgânicas disponíveis no meio, já que provavelmente não teriam estruturas capazes de fazer 
com que fabricassem seu próprio alimento. 
Hipótese autotrófica: os primeiros seres vivos produziam seu alimento a partir da energia 
liberada por reações químicas entre elementos inorgânicos. O argumento a favor desta hipótese 
é a existência das Archaeas, capazes de viver em ambientes extremos e produzir energia por 
mecanismos semelhantes ao descrito. 
 
B) A hipótese autotrófica é a mais aceita, atualmente, por duas razões. A primeira porque 
haveria um momento em que não haveria mais oferta de alimentos, fazendo com que a vida se 
tornasse inviável. A segunda, porque as Archaeas provaram que há possibilidade de se viver e 
sintetizar seu alimento tal como propõe a hipótese autotrófica. 
 
QUESTÃO 10 
Panspermia: a vida teria se originado a partir de matéria ou até organismos vivos, oriundos de 
outros planetas. 
Criação divina: os seres vivos foram criados por um ser divino. 
Evolução química: os seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada, por meio de 
processos físicos e químicos. (Muitas pessoas acreditam na ideia de que a evolução química 
também pôde ter intervenção divina.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


