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REVISÃO ENEM 2020 DE BIOLOGIA PARA O ENEM QUESTÕES PARA RÁDIO AULA 

PROFESSOR: LUCIANO MOURÃO 

 

1) Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na 
China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros 
coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi 
em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 
microscopia, parecendo uma coroa. Assinale a alternativa FALSA sobre esse vírus: 

 
A) Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem 
desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias.                                   

B) A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão (é a principal forma de contágio), Gotículas de saliva, 
Espirro, Tosse, Catarro e Objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, 
maçanetas, brinquedos e teclados de computador etc.                                          

C) Os sintomas mais comuns são: Febre, Tosse, Dificuldade para respirar e outros 
sintomas gripais.                                                                                                             

D) Pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e 
doenças cardiovasculares. Essas pessoas correm um risco maior de ter complicações 
com a COVID19                                                                                              

E) Apesar de promover sintomas respiratórios o coronavirus não tem a capacidade de 
fazer com que os pacientes apresentem dor de estômago, náuseas, vômitos e diarreia.   

2 . Até o momento(26/3/20), a covid-19, doença respiratória causada pelo 

novo coronavírus, já matou mais de 23 mil pessoas e infectou mais de 510 mil em todo 

o mundo. O Brasil já tem mais de 2.500 casos confirmados pelas autoridades de saúde 

e mais de 60 mortes. Qual das proposições seguintes, referente a covid-19 é 

verdadeira: 

 

A) Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos 

de saúde pública, como a Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), identificada em 2002 

e a Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), identificada em 2012.    

B) Cerca de 50% dos casos se recuperam sem tratamento especial. No entanto, 1 em cada 

6 casos tem grave falta de ar. Idosos, pessoas com diabetes, pressão alta e outros 

problemas cardiovasculares são mais suscetíveis a desenvolver sintomas sérios                                          

C) Alguns estudos sobre outros coronavírus descobriram que eles podem sobreviver em 

superfícies de metal, vidro e plástico por até dezenove dias, a menos que sejam desinfetados 

adequadamente. Esse período pode chegar a 28 dias em baixas temperaturas.                         

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/03/18/coronavirus-as-duvidas-sobre-quanto-tempo-virus-sars-cov-2-sobrevive-nas-superficies.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/03/18/coronavirus-as-duvidas-sobre-quanto-tempo-virus-sars-cov-2-sobrevive-nas-superficies.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/03/18/coronavirus-as-duvidas-sobre-quanto-tempo-virus-sars-cov-2-sobrevive-nas-superficies.htm


D) Já em relação ao ar, os estudos mostram que o vírus permanece por até 13 horas após 

ser expelido por tosse, espirro ou exalado por uma pessoa infectada                                                                                                                   

E) Dos casos de óbitos, o maior número ocorreu nas capitais das regiões sul e sudeste. 

3 . O novo coronavírus foi descoberto no fim de 2019 após vários casos serem 
registrado na China. Logo depois, a doença se espalhou com velocidade pelo país 
e atravessou as fronteiras. O novo vírus recebeu o nome de Covid-19. Em 11 de 
março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. Assinale a 
proposição incorreta sobre essa pandemia: 
 

A) A transmissão do coronavírus pode ocorrer pelo ar ou contato pessoal com secreções, 

como espirro, tosse, catarro e gotículas de saliva.                                

B) Os sintomas se assemelham a uma gripe, mas incluem: febre, tosse, dificuldade para 

respirar. Ainda não há um tratamento específico para o Covid-19, no entanto, é indicado 

o repouso e o consumo de bastante água.                

C) No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina as normas 

que devem ser seguidas nos hospitais, nas funerárias e nos velórios. 

Atualmente, a principal delas é a obrigatoriedade de o velório ser realizado com caixão 

lacrado. A regra foi criada para evitar contaminações.                             

D) Autoridades e especialistas reforçam: a principal forma de prevenção contra a doença 

não é o uso de máscaras, mas principalmente ficar em casa e, caso precise sair, lavar 

bem as mãos, manter distanciamento social e evitar tocar o rosto.                                                                                                                     

E) As máscaras cirúrgicas (aquelas comuns que você vê as pessoas usarem) são eficazes 

contra os vírus que circulam no ar porque são muito firmes e têm filtro de ar. 

4 . O coração humano apresenta quatro cavidades e uma série de peculiaridades 
para que a circulação sanguínea se dê de forma eficiente. A circulação é fechada, 
dupla e completa. Sobre a circulação humana, assinale o item correto: 

A) A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo é necessária para bombear o 
sangue, sob grande pressão,  para os pulmões. 

B) O sangue oxigenado nos pulmões entra no coração pelas veias pulmonares, e o sangue 
rico em gás carbônico entra no coração  pela artéria  aorta. 

 
C) A pequena circulação sombria sangue para os rins e para o encéfalo. 

 
D) Na grande circulação,  observa -se a oxigenação dos tecidos do corpo. 

 
E) A hematose acontece durante a passagem do sangue pelo coração.  

http://portal.anvisa.gov.br/


 

QUARENTENA PRODUTIVA/APROVA ENEM/2020/geografia/professor Isaías 

Para análise da conjuntura atual no mundo. Importante leitura. 

 

DOSSIÊ SAÚDE PÚBLICA 

  

Globalização e saúde global: 

Globalização? Qual? 

FALA-SE MUITO HOJE em globalização. As finanças, a informação simultânea, as migrações 

de povos, o crime organizado, os conhecimentos científicos, a tecnologia, os sistemas de 

poder, a produção e o trabalho humano, tudo isso se globaliza. 

Pode-se exaltar a globalização como oportunidade de crescimento econômico e cultural dos 
povos. Pode-se ainda criticá-la em razão dos que a conduzem, ou de como a conduzem, ou 

dos rumos que toma. Mas ela é irrefreável, sobretudo por corresponder a muitas exigências 

dos seres humanos. 

Essa afirmação pode sofrer duas objeções: uma vem sustentar que a globalização da 

economia corresponde hoje à acumulação de capital e de poder em poucas mãos e ao 
predomínio das finanças internacionais sobre qualquer outro interesse; outra, é que o 

conceito e a natureza da globalização foram criados e difundidos por forças neoliberais, com 

a intenção de levar os povos a crer que não há alternativa e, assim, de negar a função da 

política e da democracia. 

Ambas as objeções baseiam-se em fatos reais. Pode-se acrescentar que o ganho de capital 

em nossos dias passou a não respeitar nada (a vida, a saúde e até mesmo as partes do corpo 

humano vão se transformando em mercadoria) e que o credo neoliberal é imposto aos povos 

com as regras do fundamentalismo monetário, que não admite dissidências. É o que se 
evidencia quando o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional subordinam 

sua ajuda ao compromisso dos governos de desmantelar os sistemas de saúde pública e 

previdência social. As conseqüências dessa opção (e ainda mais, dos crescentes desníveis de 

renda, de educação e de poder entre as classes e entre os povos) traduziram-se por quase 

toda a parte, nos últimos 20 anos, em aumento das desigualdades de níveis de saúde, 
documentadas por estatísticas eloqüentes, que se podem traduzir em milhões de existências 

humanas truncadas ou prejudicadas. 

 

 

Globalização e saúde 

Tentarei dar uma resposta parcial a essa pergunta, observando a realidade através do prisma 
da saúde, entendida com bem-estar individual, como interesse coletivo e como condição 

essencial de vida em liberdade. De fato, a liberdade substancial diminui quando predomina a 



doença: porque o indivíduo fica em geral impedido de exercer uma ou mais de suas 

faculdades de decidir e de agir; porque sua sorte passa a ser confiada a outros poderes, 

sobretudo quando o doente enquanto tal não é mais considerado cidadão portador de 
direitos; porque a doença, quando persistente, muitas vezes leva o indivíduo (e as nações) a 

um movimento para baixo, a um círculo vicioso de regressão, que traz o risco de se tornar 

irreversível. 

Até agora, muitas análises da relação entre globalização e saúde encararam a saúde como 
subproduto, como conseqüência espontânea – positiva, segundo alguns, negativa, segundo 

outros – de forças globalizadoras estranhas a essa exigência e motivadas somente por outros 

interesses. Em lugar disso, proponho uma óptica inicialmente descritiva e depois normativa. 

Sublinho que a saúde deve ser encarada hoje como problema global, e que sua globalização 
é um bem pelo qual há de se trabalhar de modo explícito e programado. Acrescento que se 

devem corrigir e guiar as tendências atuantes, até mesmo por ser paradoxal que a 

globalização, tão preponderante e invasiva, deixe ficar descuidado ou deteriorado um bem 

tão essencial quanto a saúde. A saúde global é uma finalidade social desejável, hoje 

descuidada ou deformada pela influência do fundamentalismo monetário, mas merecedora de 
evidência prioritária, seja por seu valor intrínseco, seja como símbolo do predomínio de 

valores humanos sobre outros interesses. 

A luta contra as desigualdades é um poderoso estímulo para esse objetivo. 

Mas, no plano prático, tem o mesmo valor, senão maior, a consciência de que 

a saúde é um bem indivisível, e de que o gênero humano está vinculado por 

um destino comum. Os últimos anos fizeram crescer no mundo a consciência 

ambientalista, baseada na verificação elementar de que vivemos em um único 

planeta. Ainda não aconteceu o mesmo no tocante à consciência da saúde. 
Nessa passividade generalizada, que peso terão tido os silêncios interessados 

de quem detém o saber, o oportunismo de quem detém o poder (a começar 

pela Organização Mundial de Saúde), a cumplicidade da política e, afinal, as 

distorções das ciências médicas, fortemente avessas a reconhecer que a 

origem das doenças está, fundamentalmente, onde se entrelaçam o biológico 

e o social? 

  

 A unificação microbiana do mundo 

A globalização das doenças, ou seja, a difusão dos mesmos quadros mórbidos por todas as 

partes do mundo começou no ano de 1492, com a descoberta (ou conquista) da América, que 

assinalou, para povos e doenças, a passagem da separação à comunicação. Antes disso, 

diferentes condições de ambiente, de nutrição, de organização social e cultural, de presença 

ou ausência de agentes e de vetores biológicos das doenças transmissíveis haviam criado 

quadros epidemiológicos muito desiguais, no velho e no novo mundo. 

Nas Américas, por exemplo, não existiam varíola, sarampo, febre-amarela, ao passo que na 

Eurásia e na África não havia sífilis. A sífilis manifestou-se de forma epidêmica, pela primeira 

vez no velho mundo, em 1495, com a conquista de Nápoles pelas tropas francesas de Carlos 
VIII. Os italianos por isso a chamaram de mal francês, enquanto os franceses, de mal 

napolitano. Quando chegou ao Oriente, os japoneses a denominaram de mal português e a 

estigmatização foi assim por diante. A tendência a culpar outros pelas epidemias é constante 

na história. Os judeus foram acusados de introduzir a peste negra na Europa; os irlandeses, 

de introduzir o cólera em Nova York; os italianos, a poliomielite no Brooklyn. 



Desde 1492 foi devastador o impacto das novas doenças em populações desprovidas de 

qualquer imunidade natural, sobretudo no continente americano, e representou uma das 

causas do maior genocídio ocorrido em toda a história da espécie humana. Uma das 
principais causas, certamente. Muitos historiadores, porém, consideram que a ênfase 

exclusiva nesse fator, derivado de um fenômeno então incoercível (ou seja, a relação entre 

microorganismos e defesas biológicas humanas), obscurece as demais causas responsáveis 

pelo extermínio. Causas que devem se buscar na perda da identidade, de segurança e de 
poder dos povos do novo mundo, e portanto no extermínio deliberado, no trabalho escravo e 

mortífero das minas, na ruptura de equilíbrios alimentares e no colapso psicológico e cultural 

que reduziu a resistência às doenças e causou até mesmo epidemias de suicídio. 

A partir do século XVI realizou-se, portanto, a unificação microbiana do mundo. Mas haviam 
de passar três séculos antes de a humanidade (povos, governos, cultura e ciência) tomar 

consciência dos riscos comuns, afirmar a existência de direitos fundamentais de todos os 

seres humanos e começar a combater esses riscos com empenho que ultrapassou fronteiras. 

 

Giovanni Berlinguer 

Giovanni Berlinguer, médico, é professor da Universidade La Sapienza, em 

Roma, e ex-senador. 

Tradução de Pedro Garcez Ghirardi. O texto original – Globalizzazione e salute 

globale – encontra-se à disposição do leitor no IEA-USP para eventual 

consulta. 

 

1) ( FUVEST-2020 ) 

É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet 

do mundo passa pelos Estados Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de 

segurança nacional dos EUA) poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações 

telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais 

inacreditável: essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como “hotéis 

de telecomunicação”, que hospedam os principais centros de conexão de internet e 

telefonia do planeta todo. 

 

A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no mapa, é possível 

afirmar que 



a) Essa é a razão do grande déficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a 

maior parte dos negócios e transações é feita pela internet.  
b) Essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, a maior dívida pública 

do planeta, já que os custos com o tratamento de dados são muito altos. 

c) Em um mundo cada vez mais dependente dos fluxos imateriais de informação, a presença de 

objetos técnicos fixos torna‐se irrelevante para a posição geopolítica dos Estados Unidos. 

d) O mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de “ligações telefônicas”, uma 

globalização que integrou completamente tanto os norte‐americanos quanto as populações da 

África.  

e) A presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a 

orientação de fluxos e dá aos EUA uma posição de destaque no contexto geopolítico. 

 

2) ( FMP-2020 ) 

Leia o texto sobre o processo de urbanização. 

 

Historicamente, dois tipos de fatores condicionaram o processo de urbanização: os atrativos, que 

estimulam as pessoas a migrar para as cidades, e os repulsivos, que as impulsionam a sair do 

campo. Os fatores atrativos predominam em países centrais e em regiões modernas dos países 

periféricos e semiperiféricos. Estão associados ao processo de industrialização, notadamente 

quanto à geração de empregos no próprio setor industrial e no de comércio e serviços. Os fatores 

repulsivos são típicos de países periféricos, qualquer que seja seu nível de industrialização. 

MOREIRA, J.; SENE, E. Geografi a Geral e do Brasil. Ensino Médio, 3. São Paulo: Scipione, 2017, p. 187. 

Adaptado. 

 

Nesse contexto, no processo de urbanização de países periféricos, é identificado como fator 

repulsivo o (a) 

a) Baixo grau de escolaridade, determinado pela modernização agrícola. 

b) Arcaísmo das técnicas de cultivo, associado à concentração fundiária. 

c) Redução de apoio à pequena produção, definida por política externa. 

d) Êxodo rural, agravado pela ilusão de vida confortável nas metrópoles. 

e) Implantação de tecnopólos, resultante de investimentos estrangeiros. 

3) (USS-2020 )  

RIOS VOADORES 

A expressão rios voadores, criada há quase duas décadas pelo meteorologista José Marengo, se 

refere aos jatos de ar carregados de umidade que se originam sobre a Amazônia e atravessam o 

Brasil, a cerca de 3 mil metros de altitude. 



O climatologista Carlos Nobre explica que, quando uma seca castiga a Amazônia, chove menos 

em toda uma região que vai do oeste dos estados da Região Sul até o centro-leste de Argentina, 

Paraguai e Uruguai.Chove menos em Foz do Iguaçu, por exemplo, do que em Brasília. Porém, 

Brasília tem uma estiagem de meio de ano. Já em Foz, a chuva é distribuída ao longo do ano, 

graças aos rios voadores. 

Adaptado de O Globo, 29/04/2019 

A partir da análise do texto, identifica-se que a continuidade do desmatamento em larga escala na 

Amazônia pode trazer o seguinte impacto ambiental para a região onde está Foz do Iguaçu: 

a) equalização da vazão da bacia hidrográfica 

b) ampliação da carga do aquífero freático 

c) retração da formação florestal tropical 

d) redução da amplitude térmica anual 

4) (ENEM-2019 )  

O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos 
por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há 
proporcionalmente menos crianças na população, e o percentual de idosos ainda não é alto. 

GÓIS, A. O Globo, 5 abr. 2015 (adaptado). 

A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à 

a) Atração de imigrantes 

b) Elevação da carga tributária 

c) Qualificação da mão de obra 

d) Admissão de exilados políticos 

e) Concessão de aposentadorias 

 

TREINAMENTO DIFÍCIL, COMBATE FÁCIL !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



APROVA ENEM/2020/Colégio Militar Tiradentes V/História/professor: Cb Júnior. 

01 - (ENEM-MEC) A Peste Negra dizimou boa parte da população européia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O 
conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura escreveu: “As 
pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas 
ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos (...) E morreram tantos que 
todos achavam que era o fim do mundo.” 
Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle. In: William M. Bowsky. The Black Death: a turning point in 
history? New York: HRW, 1971 (com adaptações). 
O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da Peste Negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere 
que: 
a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos. 
b) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. 
c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. 
d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste. 
e) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. 
 
02 - Leia o texto a seguir: “A pandemia que ficou conhecida como Peste Negra assolou a Europa durante o século XIV. 
Considerável parte da bibliografia sobre a Idade Média dedica poucas páginas aos fenômenos relacionados a esse terrível 
fato, que marcou profundamente o Ocidente, produzindo representações e símbolos que permanecem nos nossos dias. 
Segundo os cronistas, poucos acontecimentos foram trágicos como a doença que, por volta de 1347-1350, teria sido a causa 
do desaparecimento de um terço da população européia. O período entre 1300 e o século XVII ficou marcado pela 
introdução, na Europa, de moléstias oriundas da Ásia, provocada pelos movimentos populacionais e comerciais. A 
movimentação do agente da peste, Yersinia pestis, a partir dos nichos primitivos no sudoeste da China, transcorreu através 
das rotas das caravanas pela Ásia e espalhou-se pelo continente a partir dos portos do Mediterrâneo.” (SANTOS, Ricardo 
Augusto dos. “O Carnaval, a peste e a 'espanhola'”. Hist. Cienc. Saúde-Manguinhos [online]. 2006, vol. 13, n.1, pp.129-158.) 
Partindo das informações apresentadas no texto acima, é possível afirmar que a Peste Negra chegou à Europa por meio: 
a) da vinda de chineses que queriam dizimar a população européia para poderem se apropriar de suas matérias-primas e de 
suas rotas comerciais. 
b) dos portos do Mar Mediterrâneo, que eram centros de proliferação de moléstias. 
c) das rotas de caravanas que vinham da China e de outras regiões asiáticas, onde já havia presença do bacilo Yersinia pestis, 
agente causador da Peste. 
d) dos judeus, que, desde a Idade Antiga, migraram para Europa e foram considerados culpados pela Peste. 
e) de armas biológicas, desenvolvidas na Ásia, cujo objetivo era controle demográfico da Europa e da Ásia. 
 
03 – (Cesgranrio) O governo Rodrigues Alves (1902-1906) foi responsável pelos processos de modernização e urbanização 
da Capital Federal - Rio de Janeiro. Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao Dr. Oswaldo Cruz o 
saneamento, visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização 
e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade 
e à opinião pública porque: 
a) mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. 
b) transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com os infectos quiosques. 
c) desabrigava milhares de famílias, em virtude da desapropriação de suas residências, e obrigava a vacinação antivariólica. 
d) provocava o surgimento de novos bairros que receberiam, desde o início, energia elétrica e saneamento básico. 
e) implantava uma política habitacional e de saúde para as novas áreas de expansão urbana, em harmonia com o programa 
de ampliação dos transportes coletivos. 
 
04 - Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista em micro-organismos, foi um dos principais defensores e articuladores 
da campanha pela vacinação obrigatória no governo Rodrigues Alves. Quais idéias científicas guiavam o pensamento do 
Cruz? 
a) positivismo, cujo criador foi August Comte. 
b) higienismo, cujo principal difundidor foi Louis Pasteur. 
c) sociologismo, defendido por Émile Durkheim. 
d) fascismo, criado por Benito Mussolini. 
e) pragmatismo, desenvolvido nos Estados Unidos por William James. 

05 - (Vunesp) No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande 
Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que 
“à medida que o tempo passava tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas 
as sementes de sua própria destruição.” (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX.). 



A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características: 
a) o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia. 
b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários. 
c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA e o aumento do número de empregos. 
d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. 
e) o aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do Estado na economia. 

 


