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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS – BARREIRO 

 
DISCIPLINA DE BIOLOGIA 

4º Teste de Avaliação (V1) 

 

12ºano Turma A  e  B 

 

TEMA: Imunidade e controlo de doenças  

 

90 minutos     5 de Março de 2010 

 
Nome:____________________ Nº____                        

 

Classificação: ____ , __ valores 

 

A professora:__________(Isabel Lopes) 

 

O E. Educação:________________ 
 

 

Lê com atenção as questões propostas e responde objectivamente.  

 

1. Para cada uma das seguintes questões, assinala a opção (mais) correcta. 
 

1.1. Uma molécula que é reconhecida pelas células do sistema imunitário como estranha chama-se... 
 
  imunoglobulina.    anticorpo.       antigénio.         interferão.  histamina. 

 

1.2. Um antigénio é... 
 
  uma bactéria ou um vírus patogénico. 
  uma proteína específica da resposta imunitária. 
  qualquer elemento estranho ao organismo. 
  qualquer elemento susceptível de desencadear uma resposta imunitária. 

 

1.3. Qual das seguintes opções não faz parte da resposta imunitária não específica? 
 
 Resposta inflamatória.       
 Anticorpos. 
 Fagocitose realizada por macrófagos.  
 Acção do interferão. 

 

1.4. Os macrófagos derivam de leucócitos percursores denominados... 
 

      basófilos.      neutrófilos.    monócitos.    eosinófilos. 
 

1.5. As secreções gástricas... 
 

  são uma barreira física, pertencendo, portanto, aos mecanismos de defesa não específicos. 
  são uma barreira química, pertencendo, portanto, aos mecanismos de defesa não específicos. 
  são produzidas por células do sistema imunitário, pertencendo, assim, à imunidade humoral. 
  são produzidas por células do sistema imunitário, pertencendo, assim, à imunidade mediada por 

células.  
 

1.6. As células-memória... 
 

  são inatas, isto é, estão formadas à nascença do indivíduo.  
  são produzidas através da divisão de todos os leucócitos. 
  são responsáveis por uma resposta secundária muito mais rápida e eficaz. 
  não são específicas, havendo apenas um grupo de células para todos os tipos de antiqénios. 
 

1.7. Os linfócitos T… 
 

  estimulam as células B a produzir anticorpos.          
  originam plasmócitos. 
  os receptores das suas membranas não são específicos.      
  resultam da diferenciação de linfócitos B.  
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1.8. Se um indivíduo que nasceu com um timo não funcional for atacado por bactérias, pode 
afirmar-se que... 

 
  tem especificidade imunológica, mas não apresenta imunidade humoral.  
  tem especificidade imunológica, mas não apresenta imunidade mediada por células.  
  não tem especificidade imunológica, mas apresenta imunidade humoral.  
  não tem especificidade imunológica, mas apresenta imunidade mediada por células. 

  

1.9. Um anticorpo é... 
 
  capaz de se combinar apenas com antigénios solúveis. 
  capaz de se combinar com todos os antigénios. 
  específico para um único antigénio ou determinante antigénico.  
  qualquer elemento do sistema imunitário que se ligue a um agente patogénico. 
 

2. Classifica cada uma das afirmações com verdadeiro (V) ou falso (F). 
 

2.1. Para se multiplicarem, os vírus têm que introduzir o seu material genético numa célula.  

2.2. Algumas moléculas presentes na superfície membranar permitem identificar uma célula como 

pertencente ou não ao organismo. Os genes que codificam essas proteínas constituem o 

complexo maior de histocompatibilidade (MHC).  

2.3. Os neutrófilos são um tipo de linfócitos.  

2.4. A imunidade inata é desenvolvida quando os mecanismos de defesa não específicos não 

conseguem conter o avanço dos agentes patogénicos. 

2.5. A fagocitose é realizada apenas por macrófagos.  

2.6. A quimiotaxia consiste na activação dos interferões.  

2.7. As imunoglobulinas são substâncias produzidas pelas células T.  

2.8. Os linfócitos B estão na base da resposta humoral.  

2.9. As alergias resultam de uma hipersensibilidade do sistema imunitário.  

 

3. Os factos listados de A a E referem-se a um mecanismo de defesa. 
 

Factos:  
A – Diapedese de fagócitos 
B – Diferenciação de monócitos  
C – Vasodilatação  
D – Produção de histamina 
E – Fagocitose 

 
 
 
 

3.1. Ordena os factos de acordo com a 
sequência em que ocorrem. 
 
 

3.2. Classifica o tipo e o mecanismo de 
defesa a que se referem estes factos. 

4. As curvas dos gráficos I e II 
da figura 1 representam os 
níveis de anticorpos 
produzidos em respostas 
imunitárias. O esquema III 
representa um anticorpo. 

 
 
 
 
 
 

4.1. Identifica qual das curvas corresponde a:  

4.1.1. uma resposta primária: _____  

4.1.2. uma resposta secundária: _____ 

 

FIG 1 
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4.2. Os dados dos gráficos permitem concluir que o antigénio... Assinala a opção correcta 
 
 
  em I é uma bactéria e em II é um vírus.  
  em II já tinha contactado com o organismo.  
  em II é mais patogénico que em I. 
  provocou uma resposta imunitária que em I foi localizada e em II sistémica. 
 

4.3. Em qual das situações (I ou II), em regra, a doença não chega a desenvolver-se? ______ 

 

4.4. Os elementos do sistema imunitário responsáveis pela imunidade adquirida são… Assinala a 

opção correcta 

    os linfócitos B e T e respectivas células de memória 

    os macrófagos e os neutrófilos 

    a pele, as mucosas, as enzimas e secreções 

    todos os anteriores 

 

4.5. Relativamente ao esquema do anticorpo e com base nos números da figura 1. Identifica: 

4.5.1. sítios de ligação ao antigénio: ___ 

4.5.2. cadeia pesada: ____ 

4.5.3. cadeia leve ____ 

4.5.4. zona constante de cadeia leve: ____  

4.5.5. zona variável: ____ 

 

5. O esquema da figura 2 refere-se aos resultados de testes realizados para determinar o tipo de 
sangue de uma pessoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Qual o grupo sanguíneo do sangue testado?  
 

 

5.2. Justifica a tua resposta à questão anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2 
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Os esquemas da figura 3 referem-se a uma experiência 

relativa ao modo como o organismo luta contra o bacilo de 

Koch, agente da tuberculose. A Mycobacterium 

tuberculosis ou bacilo de Koch, bactéria que provoca a 

maioria dos casos de tuberculose. Foi descrita pela primeira 

vez em 24 de Março de 1882 por Robert Koch, que 

subsequentemente recebeu o Prémio Nobel de 

Fisiologia/Medicina por esta descoberta em 1905. É uma 

micobactéria BAAR (bactéria álcool ácido resistente), 

parasita intracelular, aeróbia obrigatória, que se divide a 

cada 16-20 horas.  

 

6. Para as afirmações que se seguem, assinala a opção 

correcta 

 

6.1. A sobrevivência do rato em A, deve-se ao facto de: 

 

 Se ter desencadeado uma resposta primária. 

 Já existirem células-memória. 

 Se ter desencadeado uma resposta inflamatória. 

 Os bacilos não apresentarem antigénios. 

 

6.2. A morte do rato em C deve-se à…: 

 

  presença de anticorpos específicos  para o bacilo de Koch.  

  ausência de anticorpos específicos para o bacilo de Koch. 

  presença de antigénios específicos para o bacilo de Koch. 

  ausência de antigénios específicos para o bacilo de Koch. 

 

 

6.3. Com base nos dados pode afirmar-se que a resposta imunitária desenvolvida pelo rato A foi: 

 

 Imunidade celular.    Reacção auto-imune 

 Imunidade inata.   Imunidade humoral. 

 

6.3.1. Que elementos do sistema imunitário provocaram esta resposta: 

 

 Linfócitos B                       Linfócitos T  

 Linfócitos B e T    Macrófagos. 

 

 

 

Fig. 3 

Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/TB_Culture.jpg
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7. A rejeição de tecidos ou órgãos transplantados resulta de uma resposta imunitária desencadeada pelo 

reconhecimento de proteínas estranhas presentes nesses tecidos ou órgãos. No sentido de evitar 

essa rejeição, o dador ideal seria aquele que possuísse proteínas resultantes da expressão do mesmo 

código genético do receptor. Assim, o dador deveria ser (assinala a resposta correcta): 

 

 o pai   a mãe   um irmão gémeo do sexo oposto 

 um irmão gémeo heterozigótico   um irmão gémeo monozigótico 

 

8. O esquema da figura 4 representa alterações que ocorreram quando uma agulha infectada atravessou 

a epiderme até aos tecidos mais profundos da pele. Nas questões seguintes, assinala a opção 

correcta. 

 

 
 

 

8.1. O aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos na região é devida à acção das seguintes 
substâncias produzidas por células lesionadas e outros tipos de células: 

                     Pirógenos         Anticorpos              Histamina                 Interferão 

8.2. O mecanismo de defesa representado é: 

 

                       específico e humoral.                              

 não específico, impedindo a entrada do agente infeccioso.  

                       específico e mediado por células.           

                        não específico, actuando após a entrada do agente infeccioso. 

 

 

9. Nas questões seguintes, assinala a opção que contém os termos que permitem completar 

correctamente os espaços:  

 

9.1. “Numa vacina, é administrado o agente patogénico morto ou inactivo, cujos ___ estimulam a 

produção de ___, que tornam a resposta imunitária secundária mais rápida, intensa e de maior 

duração”. 

 

  antigénios (…) células efectoras.   anticorpos (…) células efectoras.  

  antigénios (…) células-memória.    anticorpos (…) células-memória. 

 

9.2.  “Uma ____corresponde a uma reacção aberrante em relação a ___ específicos, tais como: 

ácaros, pó, pólen e produtos alimentares“. 

 

 infecção (...) antigénios.     infecção (...) anticorpos.  

  alergia (...) antigénios.      alergia (...) anticorpos. 

 

fig. 4 
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9.3.  “Quando os tecidos do próprio organismo ___ como estranhos pelo sistema imunitário, 

desencadeia-se uma reacção imunitária que provoca lesões nesses tecidos. Esta reacção 

denomina-se ____ “. 

 

  são reconhecidos (...) reacção auto-imune.     não são reconhecidos (...) alergia.  

  são reconhecidos (...) imunodeficiência.    não são reconhecidos (...) asma.   

 

9.4.  “A imunodeficiência pode ser ___ ou adquirida. A SCID é um exemplo de uma imunodeficiência 

do primeiro tipo, muito severa, porque estes indivíduos são extremamente ___ a todas as 

infecções“. 

 

  inata (...) resistentes.      grave (...) resistentes.  

  inata (...) sensíveis.      inerente (...) sensíveis. 

10.  Um indivíduo foi submetido a duas injecções de um antigénio num espaço de 60 dias. Analise o 

gráfico que se segue, no qual se representa a quantidade de anticorpos existentes em três indivíduos 

ao longo do tempo. 

 
 

10.1.  Qual das curvas do gráfico corresponde à resposta do organismo desse indivíduo a essas 

injecções? Justifica a tua resposta. 

 

 

 

 

  

10.2. Por que motivo a resposta secundária é diferente da resposta primária? 

 

 

 

 

 

10.3. Se os três indivíduos forem infectados pelo antigénio, qual das curvas do gráfico corresponde 

ao que terá maior probabilidade de apresentar sintomas da doença provocada por esse 

antigénio? Justifica a tua resposta. 
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Estabeleça as correspondências possíveis entre o tipo de disfunções imunitárias descritas na coluna I e as 

doenças descritas na coluna II: 

Coluna I 

 A- Alergias 

 B- Imunodeficiência adquirida 

 C- Doença auto imune 

 D- Imunodeficiência inata 

 

       Coluna II 

___ SIDA   

___ Febre dos fenos   

___ Esclerose múltipla 

___ Imunodeficiência grave combinada (SCID - ausência de linfócitos T e B 

 

11. A figura 5 ilustra o mecanismo que desencadeia uma reacção alérgica.  
 

11.1. Identifique: 
 

a) A classe de imunoglobulinas a que 

pertencem os anticorpos 

representados. 

 

b) As células I e II. 

 
 

c) A principal substância libertada em III. 

 

 

11.2.  A causa dos sintomas que acompanham as reacções alérgicas (Assinala a opção correcta). 
 
 reacção inflamatória intensa  

 a produção de anticorpos 

 a produção de basófilos  

 a produção de alergénios  

 

12.  A figura 6 representa um processo biotecnológico cujo produto 
tem aplicações terapêuticas. 

 

12.1. Identifica o produto resultante desta técnica. 
 

 

12.2. Refere uma aplicação destes produtos na medicina. 
 
 
 

12.3. Na produção laboratorial daqueles anticorpos são 
utilizados mielomas, que são... 

 
 células híbridas que manifestam as características das 

células parentais. 

 células tumorais do sistema imunitário que se dividem 

indefinidamente.  

 células tumorais do sistema imunitário que produzem grandes quantidades de anticorpos.  

 linfócitos B geneticamente modificados.   

     Fim do teste! 

Tabela de cotação 

1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 6 7 8 9 10.1 10.2 10.3 11 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 Total 

36 10 5 6 6 4 4 4 5 12 16 4 8 16 10 8 10 8 12 4 4 4 4 200 

 

Fig. 6 

Fig.5 


