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FASCÍCULO 12

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Um tema muito importante na área de Ciências da Natureza é a ecologia, que trata das mais diversas relações 
existentes no meio ambiente. Este tema está presente em 7,4% das questões focadas em Biologia no ENEM. Com im-
portância semelhante, microbiologia e doenças também é recorrente, em 7,1%. 

 Bastante ampla e presenta na vida dos alunos ao longo do Ensino Médio, Química Orgânica é terceiro assunto 
mais cobrado no ENEM, representando 19% das questões. Em Física, esse lugar fica com Ondulatória, com quase igual 
representação, 19%.

 No próximo fascículo, voltaremos a estudar Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol. 

Bons estudos! 
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Questão 1

A luz natural é uma luz não polarizada que vibra em todas as 
direções. No entanto, sempre que um raio de luz emitido pelo 
Sol encontra uma estrada molhada, a luz é parcialmente refleti-
da pela água e orientada em uma direção. Em outras palavras, 
ela é polarizada. [...] As lentes polarizadas evitam reflexos de 
luz e imagens espelhadas. Como resultado, elas protegem os 
usuários do cansaço dos olhos, pois eles não precisam mais se 
ajustar às mudanças constantes nas condições de luz.

Sem lentes polarizadas

Com lentes polarizadas

LENTES polarizadas: melhor visão. Zeiss, 1o jan. 2012. 

Disponível em: <http://www.zeiss.pt>. Acesso em: 5 jan. 2017. (adaptado) 

A eficácia das lentes com filtro de polarização só é totalmente 
garantida – impedindo que os raios polarizados oriundos das 
poças atinjam a visão do condutor – se a direção da polarização 
da luz refletida pela estrada molhada e a direção do eixo de 
polarização da luz após atravessar o filtro forem

a) paralelos ou oblíquos. 
b) paralelos, exclusivamente. 
c) perpendiculares ou oblíquos. 
d) paralelos ou perpendiculares. 
e) perpendiculares, exclusivamente

Questão 2

As micro-ondas têm alta capacidade de penetração na comi-
da, o que possibilita o cozimento por dentro, e não a partir da 
superfície, como ocorre nos fornos convencionais. Além disso, 
não fazem vibrar as moléculas de vidro ou plástico, que não se 
aquecem no interior do forno. 

COMO funciona o forno de micro-ondas? Mundo Estranho. 
Disponível em: <http:// http://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 22 out 2016.

A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico 
ondulatório denominado

a) difração. 
b) interferência. 
c) reflexão. 
d) refração. 
e) ressonância 

Questão 3

Os ácidos graxos insaturados podem ser classificados com 
a nomenclatura ômega. Nesse caso, a distância entre o grupa-
mento metila da extremidade e a última dupla ligação da cadeia 
classifica o ácido insaturado em um subgrupo ômega (ω).

DE MARIA, Carlos Alberto Bastos. Bioquímica básica. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Interciência, 2014. p. 76. (adaptado)

O ácido alfa-linolênico, por exemplo, tem 18 carbonos e três 
duplas ligações, sendo as posições das duplas representadas 
por Δ, com a última na posição 15. Portanto, é um ácido classi-
ficado como ômega 3

O ácido araquidônico, representado a seguir, é um ácido graxo 
essencial que possui como nomenclatura ômega:

a) ω6, 20:4, Δ5, 8, 11, 14 

b) ω6, 20:4, Δ6, 9, 12, 15 

c) ω6, 19:3, Δ5, 8, 11, 14 

d) ω5, 20:4, Δ6, 9, 12, 15 

e) ω5, 19:3, Δ6, 9, 12, 15 

Questão 4

Embora a vacinação seja a ferramenta de primeira escolha 
para a prevenção da influenza, os antivirais específicos são me-
dicamentos de grande relevância na prevenção e controle da 
doença. Atualmente, estão disponíveis na Europa e nos Estados 
Unidos quatro medicamentos antivirais específicos para influen-
za: os fármacos clássicos amantadina e rimantadina, e os anti-
virais de segunda geração oseltamivir e zanamivir, sendo que 
estes dois últimos também foram licenciados pelas autoridades 
sanitárias brasileiras e encontram-se disponíveis no mercado 
desde 2000.

FORLEO-NETO, Eduardo et al. Influenza. Revista da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical. Uberaba, v. 36, n. 2, mar/abr. 2003. 

Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 27 set. 2016. (adaptado) 
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Observe a seguir as fórmulas estruturais dos fármacos citados 
no texto:

Uma semelhança química entre esses compostos é a

a) capacidade de reagir com ácidos, formando sais de amônio. 
b) facilidade em formar íons H3O+ na presença de água. 
c) presença da função amina secundária. 
d) existência de cadeias heterocíclicas. 
e) baixa solubilidade em água

Questão 5

Na seleção de substâncias que atuem no controle do mosqui-
to Aedes, uma substância importantíssima é o metopreno. Ele 
atua na fase de desenvolvimento do mosquito, impedindo que 
seu ciclo seja concluído. Esse composto é um larvicida utilizado 
em larga escala. A estrutura do metopreno possui um grupamen-
to éster conjugado com ligação dupla, um grupo metoxi ligado a 
um carbono terciário e cinco carbonos sp2.  

De acordo com as características apresentadas no texto, a fór-
mula estrutural do metopreno é

a) 
 

b) 

c) 

d)  

e)  

Questão 6

Os pesticidas não foram muito eficazes em reduzir a perda 
de safras como alguns especialistas esperavam quando essas 
substâncias passaram a ser empregadas em larga escala. Fa-
tores diversos, tais como resistência genética e reduções de 
predadores naturais, são alguns dos elementos que resultaram 
em menor eficácia dos pesticidas. Por meio da ação seletiva, 
essas substâncias passaram de aliados a vilões.

MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo: Thomson, 2006.

De acordo com o texto anterior, a utilização dos pesticidas re-
sulta em

a) seleção de linhagens de pragas que são geneticamente 
resistentes. 

b) mutações que tornam os predadores naturais resistentes 
aos inseticidas. 

c) custos ambientais baixos por serem específicos ao elimi-
narem pragas da agricultura. 

d) mutações que determinam resistência genética e elimina-
ção dos predadores naturais. 

e) efeitos benéficos ao ambiente ao eliminarem completa-
mente as pragas da agricultura

Questão 7

Diversas espécies de micro-organismos colonizam permanen-
temente o corpo humano, fazendo parte da microbiota normal 
do corpo, enquanto outras espécies fazem parte da microbiota 
transitória. Para se defender de patógenos e de suas doenças, 
principalmente quando a respiração e a alimentação se iniciam 
em vida extrauterina, o ser humano passa a produzir imunobio-
lógicos que são utilizados em ocasiões distintas, como nas si-
tuações a seguir. 

Situação I: A vacinação em dia evita a rubéola, que pode pro-
vocar malformações fetais.

Situação II: A utilização do soro antibotrópico contra o veneno 
das jararacas e do soro anticrotálico para imunizar o efeito do 
veneno da cascavel. 

Os tipos de imunidades proporcionadas nas situações I e II são, 
respectivamente

a) ativa e transitória – passiva e prolongada. 
b) ativa e prolongada – passiva e transitória. 
c) ativa e resposta lenta – ativa e resposta rápida. 
d) passiva e permanente – ativa e transitória. 
e) passiva e resposta rápida – ativa e permanente
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Questão 8

Solos tropicais costumam apresentar carência de fósforo. 
Assim, uma adaptação comum em plantas dessas regiões é 
a associação com fungos micorrízicos, que crescem em suas 
raízes, facilitando a absorção de água e nutrientes no solo em 
troca da matéria orgânica proveniente da fotossíntese das plan-
tas. A imagem a seguir demonstra o crescimento de plantas em 
duas situações: à esquerda, na ausência da associação, em 
que as plantas não foram capazes de se desenvolver, e à direi-
ta, na presença da associação, em que as plantas se desenvol-
veram regularmente.

Com base no texto e na imagem apresentados, a interação 
descrita trata-se de

a) inquilinismo, no qual uma espécie obtém abrigo em outra 
sem lhe causar prejuízo. 

b) protocooperação, em que ambas as espécies são favoreci-
das de forma facultativa. 

c) mutualismo, no qual ambas as espécies são favorecidas de 
forma obrigatória. 

d) comensalismo, em que uma espécie obtém alimento sem 
prejudicar a outra envolvida. 

e) parasitismo, em que um organismo se instala no hospedei-
ro para obtenção de alimentos

Questão 9

O ácido ascórbico (AA), também conhecido como vitamina C, 
é produzido sinteticamente e é extensivamente usado na indús-
tria de alimentos pela ação antioxidante. Em muitos alimentos, 
é adicionado como suplemento (sucos de frutas, por exemplo), 
sendo usado na Medicina na forma de pílulas como componen-
te de tabletes multivitamínicos. O AA é um agente redutor em 
solução aquosa. Essa propriedade torna-se menos pronunciada 
em meio não aquoso.

ANDRADE, Ruth Sales Gama de et al. Determinação e distribuição de ácido ascórbico em três 
frutos tropicais. Eclética Química. São Paulo, v. 27, 2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 26 set. 2016. (adaptado)

O caráter ácido e a ação redutora da vitamina C são atribuídos 
à função orgânica

a) álcool. 
b) aldeído. 
c) enol. 
d) éster. 
e) fenol. 

Questão 10

Plantio do cacau
Convém que se faça o plantio em períodos de muita chuva, em 

covas, em espaçamento 3 m × 3 m, cabendo 1 111 cacaueiros 
em 1 hectare. Pode ser usado também o espaçamento de 3,5 m 
× 2,5 m, dando 1 142 mudas por hectare; este espaçamento é 
importante para garantir que todas as mudas tenham condições 
adequadas de nutrientes e luminosidade.

CULTIVO do cacau. Inforagro. 13 nov. 2010. 

Disponível em: <https://inforagro.wordpress.com>. Acesso em: 1o set. 2016. (adaptado)

A recomendação descrita no texto anterior é enfática quanto às 
distâncias entre as mudas de cacau. Esse procedimento propi-
cia o aumento da produtividade, pois

a) favorece a autopolinização. 
b) prejudica a polinização cruzada. 
c) dificulta a ação de herbívoros nas folhas. 
d) facilita a absorção de água no solo durante a irrigação. 
e) minimiza os efeitos da competição intraespecífica entre as 

mudas

Questão 11

Enquanto as formas de vida complexas surgem e se desen-
volvem, no mundo microscópico continua a guerra química en-
tre bactérias, fungos e vírus pela disputa de espaço. Os fun-
gos eliminam substâncias antibacterianas para combater seus 
grandes concorrentes pela disputa de nutrientes: as bactérias. 
Muitas formas bacterianas morriam ao se aproximar dos bolo-
res repletos de arsenal químico, porém, a mutação de poucas 
as tornava resistentes. Seus genes produziam substâncias que 
contra-atacavam as moléculas bactericidas dos fungos. O mun-
do microscópico caminhava em uma corrida armamentista de 
antibióticos e antídotos.

UJVARI, Stefan Cunha. Pandemias: a humanidade em risco. São Paulo: Contexto, 2011.

Considerando a luta pela sobrevivência travada entre os consti-
tuintes do mundo microscópico, verifica-se que a

a) produção de substâncias antimicrobianas é observada em 
todas as formas de vida. 

b) produção de substâncias que neutralizam a ação de agen-
tes antibacterianos é determinada geneticamente. 

c) alteração ambiental leva os vírus a produzirem substâncias 
antifúngicas que reduzem a disputa por nutrientes. 

d) disputa por nutrientes leva os vírus a produzirem moléculas 
antibacterianas para eliminarem seus inimigos naturais. 

e) presença de antibacterianos induz as bactérias a alterarem 
o material genético, resultando na produção de substâncias 
com capacidade de eliminar os fungos 
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Questão 12

Em uma aula, um professor traz uma cuba contendo água em 
seu interior e um pequeno objeto que flutua na água. Com esse 
sistema inicialmente em repouso, ele pede aos alunos que se 
aproximem e toca a superfície da água periodicamente com um 
dos dedos, produzindo ondas que se propagam por toda a su-
perfície do líquido. Os alunos observaram que, quando essas 
ondas chegavam ao objeto, contornavam-no e continuavam se 
propagando.

Esse mesmo fenômeno ondulatório também ocorre quando 
um(a)

a) estação de rádio interfere na comunicação de outra que 
possui frequência próxima. 

b) pessoa consegue diferenciar a nota Lá de um violino e de 
um piano, mesmo de olhos fechados. 

c) porção de comida aumenta sua temperatura após ser aque-
cida por um minuto em um micro-ondas. 

d) pessoa consegue ouvir de um lado de um muro o que outra 
pessoa está falando do outro lado, sem vê-la. 

e) morcego consegue saber a posição e a distância de objetos 
por meio da emissão e recepção de ondas sonoras.

Questão 13 

O grafeno é um material constituído por uma camada extre-
mamente fina de grafite, o mesmo encontrado em qualquer lá-
pis comum usado para escrever. A diferença é que o grafeno 
possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão 
distribuídos, gerando uma fina camada de carbono.
CARVALHO, Caio. Grafeno: conheça o material que vai revolucionar a tecnologia do futuro. Canal-

tech, 23 jun. 2015. Disponível em: <http://canaltech.com.br>. Acesso em: 22 fev. 2017. (adaptado)

A estrutura do grafeno apresenta

a) cadeia saturada. 
b) carbonos primários. 
c) hidrogênios primários. 
d) ligações duplas alternadas. 
e) carbonos com hibridização sp³.

Questão 14 

As arqueobactérias diferem das eubactérias pela estrutura da 
parede celular, além de alguns aspectos metabólicos relaciona-
dos à síntese de proteínas, que as aproximam dos eucariotos. 
Algumas espécies vivem em ambientes inóspitos com tempe-
raturas entre 60 e 80 °C; outras prosperam em locais com ex-
cesso de salinidade, e algumas possuem metabolismo peculiar, 
tornando-se dependentes de enxofre ou produtoras de metano.

MALAJOVICH, Maria Antonia. Biotecnologia 2011. Rio de Janeiro, 2012. 
Disponível em: <http://bteduc.com>. Acesso em: 16 mar. 2017

Com base no texto anterior, é possível inferir que as arqueobac-
térias

a) estão presentes em diferentes ambientes, incluindo tecidos 
humanos. 

b) possuem pouca capacidade adaptativa e não vivem em lo-
cais inóspitos. 

c) têm como condição de sobrevivência estarem sob tempera-
turas elevadas. 

d) classificam-se como organismos eucariotos, que vivem em 
ambientes inóspitos. 

e) apresentam semelhanças com os eucariotos pelo padrão 
de síntese de proteínas

Questão 15

A radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com 
energia suficiente para que os elétrons se desprendam de áto-
mos e moléculas, alterando sua estrutura (ionização). Os tipos 
de radiações ionizantes mais conhecidos são os raios X, mas 
também há a radiação alfa (a), beta (b) e gama (g), produzidas 
por núcleos de átomos instáveis. A radiação ionizante penetra 
de acordo com seu tipo e energia. Enquanto partículas alfa po-
dem ser bloqueadas por uma folha de papel, partículas beta 
requerem alguns milímetros de, por exemplo, alumínio, para 
bloqueá-las; já a radiação gama (fótons de alta energia) requer 
materiais densos para bloqueá-la, como chumbo ou concreto.

Disponível em: <http://www.medicalradiation.com>. Acesso em: 17 mar. 2017. (adaptado) 

A propriedade da radiação eletromagnética ionizante que deve 
ser levada em consideração para avaliar seu poder de penetra-
ção no processo descrito é a 

a) frequência. 
b) polarização. 
c) fase da onda. 
d) forma da onda. 
e) velocidade de propagação

Questão 16

Doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo pro-
tozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença, 
observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que pode ou não 
ser identificada, podendo evoluir para uma fase crônica, caso 
não seja tratada com medicação específica. No Brasil, devido à 
transmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e hoje inter-
rompida, predominam os casos crônicos. Estima-se que existam 
entre dois e três milhões de indivíduos infectados. No entanto, 
nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda tem 
sido observada em diferentes estados, em especial na região da 
Amazônia Legal.

DOENÇA de Chagas. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br>. 
Acesso em: 20 out. 2017. (adaptado)

Uma medida de prevenção para a redução do número de casos 
da zoonose, na região mencionada no texto, seria a(o)

a) realização de campanhas de vacinação para a população. 
b) emprego de antibióticos para combater o vetor da doença. 
c) conscientização sobre os riscos de banhos em rios e la-

goas contaminados. 
d) ampliação da rede de saneamento básico, promovendo o 

tratamento do esgoto. 
e) estímulo a práticas de higiene no consumo e na manipula-

ção de alimentos naturais.
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1. E   10. E

2. E   11. B

3. A   12. D

4. A   13. D

5. D  14. E

6. A   15. A

7. B   16. E

8. C   17. C

9. C   18. D

Resoluções
 01  E

O objetivo da polarização em lentes é proteger a visão dos re-
flexos indesejados. Para que isso ocorra de forma totalmente 
eficaz, o eixo de polarização dos raios de luz refletidos pela 
estrada molhada deve ser perpendicular ao eixo de polariza-
ção dos raios que o filtro deixa passar. Em outras palavras, 
as lentes polarizadas são atravessadas por raios de luz com 
eixos de polarização perpendiculares aos dos raios de luz in-
desejáveis à visão (os que são refletidos pela estrada molha-
da, no caso).

02  E
Por meio da ressonância, a energia das micro-ondas é trans-
ferida para as moléculas de água dos alimentos, aquecendo-
-os e gerando seu cozimento.

03  A
A numeração ω deve ser feita da esquerda para a direita, e 
a numeração Δ, da direita para a esquerda, de acordo com a 
imagem a seguir:

04  A
Todos os fármacos apresentam a função orgânica amina, que, 
por sua vez, possui natureza básica, reagindo com ácidos e 
formando sais de amônio.

05  D
Esta é a única estrutura com todas as características citadas 
no texto.

GabaritoQuestão 17 

A imagem a seguir é proveniente de uma mesma área em 
regeneração, na Floresta Atlântica do litoral do Paraná, entre os 
anos de 2003 e 2008.

MARQUES, Márcia Cristina Mendes. Refúgios da Biodiversidade 

Tropical. Revista Ciência Hoje, ed. 329, vol. 55. Set. 2015. p. 36

O conjunto de alterações observadas no ambiente registrado é 
um exemplo de

a) nicho ecológico. 
b) potencial biótico. 
c) sucessão ecológica. 
d) irradiação adaptativa. 
e) resistência ambiental.

Questão 18
Se olharmos o oceano de cima, de um ponto mais elevado em 

uma costa, vemos o padrão horizontal de cristas de onda que se 
aproximam dela. Nota-se que, seja lá de que direção venham as 
ondas, elas acabam se curvando ao chegar mais perto da costa 
de modo a incidirem à praia quase perpendicularmente a ela. O 
que se passa é que, quando uma onda se aproxima da costa 
em uma direção que faz um determinado ângulo com a costa, 
as partes mais próximas da costa “sentem” o fundo mais cedo e, 
nessas partes, a velocidade de propagação das ondas diminui

ONDAS: alterações em águas rasas. 

Disponível em: <http://www.cem.ufpr.br>. Acesso em: 13 nov. 2017.

A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico 
ondulatório denominado

a) difração. 
b) interferência. 
c) reflexão. 
d) refração. 
e) ressonância 
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06  A
Por meio da ação dos pesticidas, ocorre a seleção das linha-
gens de pragas que são geneticamente resistentes e con-
ferem valor adaptativo ao organismo frente à ação dessas 
substâncias.

07  B
A vacinação consiste na inoculação do micro-organismo en-
fraquecido ou partes dele no organismo, o que estimula a 
produção de anticorpos e a formação das células de memó-
ria imunológica, por isso, é chamada de ativa e prolongada, 
como ocorre nas medidas profiláticas contra a rubéola. Já o 
soro consiste na inoculação de anticorpos que combatem o 
parasita, destroem substâncias tóxicas produzidas por ele ou 
injetadas por animais (peçonhentos) e não formam células 
de memória imunológica, sendo, dessa forma, chamada de 
passiva e transitória.

08  C
A associação descrita é de mutualismo, fundamental para a 
sobrevivência das plantas, que, de acordo com a imagem, 
têm seu crescimento limitado sem a presença dos fungos, os 
quais, por sua vez, são heterótrofos, dependendo, assim, da 
matéria orgânica produzida pelas plantas.

09  C
Em água, algumas funções orgânicas têm natureza ácida 
(ácido carboxílico, ácido sulfônico, fenol e enol). Entre as lis-
tadas, somente o enol encontra-se presente na estrutura da 
vitamina C. Na oxidação do ácido ascórbico, a desprotonação 
ocorre no enol, conforme a reação a seguir:

10  E

Caso as plantas estivessem muito próximas, haveria disputa 
por recursos limitados como nutrientes no solo, espaço das 
raízes e radiação solar, o que se chama de competição in-
traespecífica, que, neste caso, é prejudicial aos indivíduos, 
reduzindo a produtividade. Por isso, o espaçamento mínimo 
favorece a produção.

11  B
A síntese de substâncias que atuam neutralizando a ação dos 
antibacterianos é determinada por genes que conferem resis-
tência a essa ação.

12  D

O fenômeno ondulatório que é responsável por ondas con-

tornarem objetos é a difração. No caso das ondas da água, 

elas contornam os objetos. O mesmo acontece quando ondas 

sonoras são emitidas de um lado de um muro e podem ser 

ouvidas do outro lado por outra pessoa, mesmo que elas não 

estejam se vendo. Isso ocorre porque as ondas sonoras emi-

tidas pela pessoa que está falando conseguem contornar o 

muro, que é o fenômeno da difração.

13  D

O carbono é tetravalente, ou seja, apresenta quatro ligações 

covalentes. No grafeno, observa-se cada carbono com duas 

ligações simples e uma ligação dupla

14  E

Devido às suas peculiaridades funcionais, as arqueobacté-

rias possuem características metabólicas que as asseme-

lham aos eucariotos

15  A

Conforme mencionado no texto, o poder de penetração está 

relacionado à energia da radiação eletromagnética, que é di-

retamente proporcional à frequência, e é essa a propriedade 

que se deve levar em consideração para avaliar a penetração.

16  E

Alimentos consumidos in natura podem conter fezes do bar-

beiro. Atualmente, existem evidências de que parte dos casos 

crônicos da doença estão relacionados à ingestão de alimen-

tos como o açaí, nas regiões Norte e Nordeste.

17  C

A imagem demonstra a dinâmica de uma comunidade em re-

generação ao longo dos anos, o que caracteriza uma suces-

são ecológica..

18  D

Por meio da refração, verifica-se a mudança na velocidade de 

uma onda devido à troca de meio em que ela se propaga. Nas 

ondas do mar, a troca do meio ocorre da parte mais funda 

para a parte mais rasa. Somado a isso, há uma alteração na 

direção da propagação das ondas.


