
Agrupamento de Escolas de Casquilhos 
Escola Secundária de Casquilhos 

     

5º Teste Sumativo (90 minutos) 

DISCIPLINA DE BIOLOGIA 
12ºano Turmas A e B 

TEMA: Património Genético 

maio 2014 
 Professora Isabel Lopes 

 

Lê com atenção e reflecte antes de responder. Boa sorte! 
 
O sistema imunitário é essencial para o organismo se defender dos agentes patogénicos. 
 
1. Para cada uma das seguintes questões, assinala a opção correcta. 
1.1. Um antigénio é... 

A- qualquer bactéria ou vírus patogénico. 

B- uma proteína específica da resposta imunitária 

C- qualquer elemento estranho ao organismo. 

D- qualquer elemento susceptível de desencadear uma resposta imunitária. 

 

1.2. Uma molécula que é reconhecida pelas células do sistema imunitário como estranha chama-se... 

A- imunoglobulina. 

B- anticorpo.  

C- interferão. 

D- antigénio.  

 

1.3. Não faz parte da resposta imunitária não específica… 

A- A fagocitose realizada por neutrófilos. 

B- A resposta inflamatória.  

C- A ação de anticorpos. 

D- Mecanismos de atuação das proteínas interferão. 

 

1.4. Os macrófagos são células cujas percursoras são leucócitos denominados... 

A- monócitos, leucócitos agranulares  

B- neutrófilos, leucócitos granulares 

C- basófilos, leucócitos granulares 

D- monócitos, leucócitos granulares 

 

1.5. As células-memória... 

A- são inatas, isto é, estão formadas à nascença do indivíduo.  

B- são produzidas através da divisão de todos os leucócitos. 

C- são responsáveis por uma resposta secundária muito mais rápida e eficaz. 

D- não são específicas, havendo apenas um grupo de células para todos os tipos de antiqénios. 

 

1.6. Os linfócitos T. 

A- podem estimular os linfócitos B a produzir anticorpos. 

B- originam plasmócitos. 

C- os receptores das suas membranas não são específicos.  

D- resultam da diferenciação de linfócitos B.  
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1.7. Em relação à produção de histamina foram feitas as seguintes afirmações: 

I. É feita pelos mastócitos, que resultam da diferenciação de basófilos. 

II. É feita pelos basófilos que resultam da diferenciação dos mastócitos. 

III. Permite aumentar a permeabilidade dos tecidos lesados. 

IV. Permite aumentar a dilatação e consequente permeabilidade dos vasos sanguíneos. 

V. É uma das etapas da resposta inflamatória. 

VI. Faz parte do mecanismo do Interferão. 

Podem ser consideradas verdadeiras as afirmações: 

A. II, III; IV, V e VI 

B. I, IV e V 

C. II, III, IV, VI 

D. I, III e IV 

 

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

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

pertencente ou não ao organismo. 

B.  Os neutrófilos são um tipo de linfócitos.  

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

conter o avanço dos agentes patogénicos. 

D. A fagocitose é realizada apenas por macrófagos.  

E. A quimiotaxia consiste na activação dos interferões.  

F. As doenças autoimunes são causadas por vírus, como o HIV. 

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

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

 

3. Observa a imagem e de acordo com a informação por ela disponibilizada, e seleciona em cada questão, a 

opção correta. 

 
 

3.1. Na determinação do grupo sanguíneo, concluiu-se que… 

A. O grupo sanguíneo do indivíduo é A Rh+. 

B. O grupo sanguíneo do indivíduo é B Rh-. 

C. O grupo sanguíneo do indivíduo é A Rh-. 

D. O grupo sanguíneo do indivíduo é B Rh+. 
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3.2. O teste com o soro contendo imunoglobulinas permite determinar o grupo sanguíneo porque… 

A. As imunoglobulinas são anticorpos que neutralizam através de reacções de aglutinação o 

respectivo antigénio. 

B. As imunoglobulinas são antigénios que neutralizam através de reacções de aglutinação o 

respectivo anticorpo. 

C. As imunoglobulinas atuam através de reacções de fagocitose, destruindo os antigénios 

respectivos. 

D. As imunoglobulinas estão presentes nas membranas dos glóbulos vermelhos e representam o 

grupo sanguíneo. 

 

3.3. Em caso de necessidade de transfusão sanguínea, que tipos de sangue poderia receber este 

individuo, sem risco que o seu sistema imunitário desencadeasse uma reacção de aglutinação? 

A. Poderia receber sangue dos tipos A Rh- , A Rh+ e O Rh+ e  O Rh-. 

B. Poderia receber sangue dos tipos A Rh- , e  O Rh-. 

C. Poderia receber sangue dos tipos B Rh- , B Rh+ e O Rh+ e  O Rh-. 

D. Poderia receber sangue dos tipos B Rh-  e O Rh-. 

 

 

 

4. Os esquemas da figura referem-se a uma experiência relativa ao modo como o organismo luta contra o 

bacilo de Koch, agente da tuberculose. Em cada questão 

assinala a opção correta. 

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

A. Se ter desencadeado uma resposta primária. 

B. Já existirem células-memória. 

C. Se ter desencadeado uma resposta inflamatória. 

D. Os bacilos não apresentarem antigénios. 

 

4.2. A morte do rato em C deve-se:  

A. à presença de anticorpos específicos para o bacilo de Koch.  

B. à ausência de anticorpos específicos para o bacilo de Koch. 

C. à presença de antigénios específicos para o bacilo de Koch. 

D. à ausência de antigénios específicos para o bacilo de Koch. 

 

 

4.3. Com base nos dados pode afirmar-se que a resposta 

imunitária desenvolvida pelo rato A foi: 

A. Imunidade celular. 

B. Reacção auto-imune. 

C. Imunidade inata.  

D. Imunidade humoral. 
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Parte Prática 
 

1. Após a realização da atividade experimental e do registo das observações, responde agora às 
questões: 

Completa a tabela, assinalando com um x todos os tubos que te permitem tirar conclusões sobre: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. O Efeito da temperatura na atividade enzimática da enzima catalase         

1.2. Efeito do pH na atividade enzimática da enzima catalase         

1.3. Constatar que as enzimas não se gastam nas reacções         

 
2. Discute agora os resultados obtidos: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Quais os tubos em que esperavas que imediatamente após a 
introdução do pedaço de fígado não ocorresse reacção? 

        

2.2. Qual o tubo controle? 
 

        

2.3. Quais os tubos em que esperavas que imediatamente após a 
introdução do pedaço de fígado ocorresse reacção? 

        

 
 

Fim do teste! 
 


