Enem – Saúde Humana – parte 1
1) Questão 64 – Enem 2011 – Prova Branca

O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição
na América do Sul, a malária pode ser classificada como
a) endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente.
b) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente.
c) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente.
d) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas.
e) pandemia, pois ocorrem em todo o continente.

2) Questão 68 – Enem 2011 – Prova Branca
Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula
sintética”, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram
uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi
introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o
cromossomo da M.capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides,
começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.
A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à
a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras
de cromossomos artificiais.
b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como
carboidratos e lipídios.
c) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua
distribuição em ambientes naturais.
d) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para
produzir medicamentos, vacinas e combustíveis.
e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria
sintética e estas serem usadas na indústria.

3) Questão 90 – Enem 2011 – Prova Branca
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.

4) Questão 49 - Enem 2010 – Prova Branca
A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam
em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio
e um açúcar chamado xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os
dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na
boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas
transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o esmalte do dente
formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo
na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem
polissacarídeos intracelulares de reserva.
cárie 1. destruição de um osso por corrosão progressiva, *cárie dentária: efeito da
destruição da estrutura dentária por bactérias.
HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. Editora Objetiva, 2001 (adaptado).
A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries, e da sua
relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta,
principalmente, de
A) falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira.
B) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na dieta alimentar diária do indivíduo.
C) redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má limentação.
D) uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação
dos dentes.
E) consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, que contribuem
para a proliferação de bactérias.

5) Questão 88 – Enem 2010 – Prova Branca
Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos, sendo
assim, são classificados como ritmo biológico. Quando o ritmo biológico responde a um
período aproximado de 24 horas, ele é de- nominado ritmo circadiano. Esse ritmo diário é
mantido pelas pistas ambientais de claro-escuro e determina comportamentos como o ciclo
do sono-vigília e o da alimentação. Uma pessoa, em condições normais, acorda às 8 h e vai
dormir às 21 h, mantendo seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e noite. Imagine que essa
mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de quinze dias. Ao

sair de lá, ela dormia às 18 h e acordava às 3 h da manhã. Além disso, dormia mais vezes
durante o dia, por curtos períodos de tempo, e havia perdido a noção da contagem dos dias,
pois, quando saiu, achou que havia passado muito mais tempo no escuro.
Em função das características observadas, conclui-se que a pessoa
A) apresentou aumento do seu período de sono contínuo e passou a dormir durante o dia,
pois seu ritmo bio- lógico foi alterado apenas no período noturno.
B) apresentou pouca alteração do seu ritmo circadiano, sendo que sua noção de tempo foi
alterada somente pela sua falta de atenção à passagem do tempo.
C) estava com seu ritmo já alterado antes de entrar na sala, o que significa que apenas
progrediu para um estado mais avançado de perda do ritmo biológico no escuro.
D) teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de luz e de contato com o mundo
externo, no qual a noção de tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do sol.
E) deveria não ter apresentado nenhuma mudança do seu período de sono porque, na
realidade, continua com o seu ritmo normal, independentemente do ambiente em que seja
colocada.

Gabarito
1)A
A malária se concentra em uma área geográfica limitada, na América do Sul.
2)D
O experimento indica que no futuro podemos fazer com que as bactérias sintetizem
produtos de interesse médico/combustíveis.
3)C
O Aedes aegypti ocorre se reproduz no meio aquático. A remoção dos recipientes que
possam acumular água contribui para diminuir sua reprodução.
4)E
O texto expõe que, a má higiene bucal e restos de alimentos, como açúcares, favorecem o
crescimento de bactérias que provocam a cárie dental.

5)D
O ritmo circadiano (ciclo diário) foi perturbado pela ausência da alternância entre períodos
de claridade e de escuridão.

