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PESQUISE SOBRE SIGNIFICADO DOS CONCEITOS

Questão 1- (Enem 2014) Em um laboratório de genética experimental, observou-se que
determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de
plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura.

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é
classificada?
a) Clone
b) Híbrida
c) Mutante
d) Adaptada
e) Transgênica

2. Questão 2 – (Enem 2012) Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a
produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo,
são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como
fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a
leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da

a) liberação de gás carbônico
b) formação de ácido lático.
c) formação de água.
d) produção de ATP.

3. (UFSC 2017)
Na década de 1930, geneticistas japoneses produziram melancias sem
sementes. O método de produção foi baseado na exposição de sementes de
melancias normais a substâncias químicas que dobravam seu número de
cromossomos. Depois cruzavam as melancias de sementes modificadas com



melancias de sementes com número normal de cromossomos. Os descendentes
desses cruzamentos não podiam produzir suas próprias sementes porque
possuíam um número anormal de cromossomos.
Disponível em: <http://nytiw.folha.uol.com.br/?url=/folha/content/view/full/46012>.
[Adaptado] Acesso em: 22 ago. 2016.
Sobre o uso da biotecnologia aplicada na dieta e na saúde humanas, é correto
afirmar que:
A)As melancias obtidas pelos japoneses são um dos muitos exemplos de plantas
transgênicas.
B) Aves como Chester e Fiesta, vendidas comercialmente, são obtidas por meio
da transferência de genes.
C) A seleção artificial não leva ao aparecimento de novas variedades de um
animal ou planta.
D) Para a transferência de genes de uma espécie para outra, podem ser
utilizados vírus como transportadores dos genes.

4. (Unespar 2017)
Sobre genética e biotecnologia, assinale o que for CORRETO.

A) O material genético dos vírus é unicamente o DNA;
B) As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes
diferentes;
C) O tipo sanguíneo O é mais frequente e, por esse motivo, o alelo responsável por sua
expressão é dominante sobre os demais;
D) Terapia gênica consiste em substituir o alelo anormal que causa doença pelo alelo
normal;
E) Enzimas de restrição são fundamentais à Engenharia Genética porque permitem a
passagem de DNA através da membrana celular.

5. Alguns estudiosos afirmam que estamos passando por uma nova revolução agrícola.
Essa afirmação tem origem no surgimento de um novo elemento na produção agrícola
mundial. Qual é esse componente?

a) os sistemas de satélite
b) os transgênicos
c) a agroecologia
d) os agrotóxicos
e) a digitalização da produção

6. ENEM) Exercício resolvido de  Geografia sobre transgênicos Na charge faz-se referência
a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço
rural brasileiro derivada dessa modificação produtiva está presente em:

A) Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de desigualdades sociais.
B) Modernização técnica do território, com redução do nível de emprego formal.
C) Valorização de atividades de subsistência, com redução da produtividade da terra.
D) Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração fundiária.
E) Melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de produtos primários.

7. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a
transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie
diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência



a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido.
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.

8. Transgênicos e Agronegócio: (UERJ–2007) A política agrícola brasileira dá atualmente
especial atenção ao debate acerca dos alimentos transgênicos, estabelecendo regras que
limitam sua produção e seu consumo.

As bases dos argumentos contra os transgênicos resultam das preocupações de
determinados setores da sociedade com:

A) preservação da biodiversidade e política preventiva de saúde coletiva.
B) ampliação da produção e apoio à formação de mercados competitivos.
C) manutenção da rentabilidade da terra e estímulo ao consumo artesanal.
D) sustentação da lavoura de subsistência e incentivo financeiro à produção.

9 . UFES) O homem, na tentativa de encontrar formas que levem ao aumento da
produtividade agrícola, tem investido em tecnologia, cujos resultados têm causado
polêmica. Um dos casos mais recentes trata das plantas transgênicas, podendo-se afirmar
que:

I. são derivadas de alteração da composição genética.
II. são resultantes da Revolução Verde e têm o objetivo de combater a fome e a miséria nos
países pobres.
III. são resultantes de melhoramentos genéticos por seleção.
IV. podem resultar em produtos agrícolas mais resistentes à deterioração após a colheita.

V. requerem maiores estudos sobre sua influência para a saúde humana.

É CORRETO afirmar que os itens que se complementam são:

A) I, II, III.
B) I, II, V.
C) I, IV, V.
D) II, III, IV.
E) II, III, IV, V.

10.  Transgênicos e Agronegócio: (UFC–2007 / Adaptado) Sobre o desenvolvimento das
atividades agropecuárias e seus produtores no mundo, é CORRETO afirmar que:

A) a agricultura familiar camponesa foi extinta e substituída pela agricultura comercial.
B) os cientistas persistem em clonar animais e plantas para dificultar os processos
produtivos e a reprodução das espécies.
C) a agropecuária comercial usa herbicidas, inseticidas, fertilizantes e maquinários como
forma de aumentar a produtividade e, por conseguinte, os lucros.
D) o agronegócio está se espalhando por diversos países do mundo, para implantar a
subsistência monocultora e sustentável.


