Enem – Doenças
1) Questão 48 – Enem 2010 – Prova Branca
A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos
diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências 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)antibióticos 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 a 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 Leptospira sp e vacina contra a febre amarela caso
entre em contato com o vírus causador da doença.

2)Questão 76 – Enem 2010 – Prova Branca
Investigadores das Universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade
de Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para uso na busca de redução
na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não
conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A
modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem
expressão dominante (basta apenas uma cópia do alelo) e este só atua nas fêmeas.
Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para
ser implementa- da, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental.
A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada
reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região porque
A)diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos.
B) restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito.
C) dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença.
D)tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença.
E) dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados.

3) Questão 89 – Enem 2010 – Prova Branca
Três dos quatro tipos de testes atualmente empregados para a detecção de príons
patogênicos em tecidos cerebrais de gado morto são mostrados nas figuras a seguir. Uma
vez identificado um animal morto infectado, funcionários das agências de saúde pública e
fazendeiros podem removê-lo do suprimento alimentar ou ras- trear os alimentos infectados
que o animal possa ter consumido.

Analisando os testes I, II e III, para a detecção de príons patogênicos, identifique as
condições em que os resultados foram positivos para a presença de príons nos três testes:
A)Animal A, lâmina B e gel A.
B) Animal A, lâmina A e gel B.
C) Animal B, lâmina A e gel B.
D)Animal B, lâmina B e gel A.
E) Animal A, lâmina B e gel B.
4) Questão 48 – Enem 2012 – Prova Branca
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.
Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há
indicações de que o paciente apresenta um caso de
A) difteria.
B) botulismo.
C) tuberculose.
D) leptospirose.
E) meningite meningocócica.

5) Questão 74 – Enem 2012 – Prova Branca
A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo comum em áreas
rurais. É uma
doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos
como barbeiros ou
chupanças.
Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa
doença é
A) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença.
B) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do
barbeiro.
C) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões
habitadas por humanos.
D) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do
inseto transmissor da doença.
E) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres
dos quais o barbeiro se alimenta

Gabarito
1)B
A febre amarela é provocada por um vírus, a prevenção dessa doença pode ser feita por
meio de vacinação. Picadas de cobra são tratadas com soro antiofídico, que contam
diretamente com anticorpos. A leptospirose é causada por uma bactéria, o tratamento é
feito com antibióticos.

2)C
Fêmeas incapazes de voar, que deverão nascer em maior número nas gerações seguintes,
estão impossibilitadas de se contaminar sugando o sangue de doentes, tem ainda, maior
dificuldade em se reproduzir.

3)C
No teste I, a morte do animal B revela a presença de príons patogênicos. No teste II, a
lâmina A mostra um resultado positivo para anticorpos contra o príon patogênico. No caso
do teste III, o gel B revela que não ocorreu digestão por proteases, às quais o príon
patogênico é resistente.

4)D
A leptospirose, causada por bactérias veiculadas pela urina de ratos contaminados. Logo em
um local sem drenagem de águas pluviais, sem coleta de lixo e sem saneamento no qual o
indivíduo teve contato com águas de enchente, é a doença mais provável.
5)E
O desmatamento leva os barbeiros, insetos hematófagos, a abandonarem o ambiente
silvestre e invadirem os ambientes domiciliares, em busca do sangue de animais domésticos
e de seres humanos.

