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SISTEMA IMUNE 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 29 – Atividades 

 
01. Leia o texto a seguir.  
 

 
 

12 de agosto de 2019 – Surtos de sarampo continuam a se espalhar rapidamente pelo mundo, 
de acordo com os últimos relatórios preliminares fornecidos à Organização Mundial da Saúde (OMS), 
com milhões de pessoas em risco de contrair a doença. Os casos de sarampo notificados nos primeiros 
seis meses de 2019 são os mais elevados desde 2006, com surtos sobrecarregando sistemas de saúde 
e levando a doenças graves, incapacidades e mortes em muitas partes do mundo. A quantidade é 
quase três vezes maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. 

 

Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6006:dados-preliminares-da-oms-
apontam-que-casos-de-sarampo-em-2019-quase-triplicaram-em-relacao-ao-ano-passado&Itemid=820. Acesso em: 15/08/2019. 

 
O aumento nos casos da doença evidenciada no texto reforça a necessidade da realização das 
campanhas de vacinação como medida de promoção da saúde individual e coletiva. O motivo pelo qual 
devemos receber diferentes vacinas ao longo de nossa vida é:   
a) As vacinas possuem agentes virais mortos ou atenuados, ou ainda substâncias virais que têm por 

finalidade formar a memória imunológica, que é específica para cada agente viral.    
b) As vacinas possuem anticorpos que irão realizar o combate aos agentes virais. Como os anticorpos 

são específicos para cada doença, torna-se necessário o recebimento de diferentes tipos de vacina.     
c) As vacinas possuem antígenos capazes de combater os agentes virais, eliminando, assim, a 

possibilidade de evolução da doença. Como muitos vírus possuem altas taxas de mutação, torna-
se necessário o recebimento de diferentes tipos de vacina.    

d) As vacinas possuem anticorpos capazes de gerar no paciente uma memória imunológica específica 
ao vírus causador de cada doença. Devido à diversidade de doenças causadas por agentes virais, 
torna-se necessária a utilização de diferentes vacinas.    

e) As vacinas são produzidas a partir da administração de antígenos em cavalos. Os anticorpos são, 
em seguida, obtidos a partir do sangue do animal e armazenados para futura utilização nas 
campanhas de vacina.     

 
02. Não é indicado que mulheres gestantes tomem a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, 

caxumba e rubéola, porque alguns dos seus componentes poderiam causar malformações ao feto. 
Caso uma gestante adquira sarampo, existe uma medida excepcional de tratamento, que consiste na 
aplicação, por via intravenosa e em qualquer fase da gestação, de imunoglobulinas extraídas do 
sangue de doadores. 
 
Essa medida protege o corpo da gestante infectada pelo vírus porque as imunoglobulinas aplicadas  
a) desencadeiam a produção de antígenos.    
b) promovem a imunidade passiva artificial.    
c) estimulam a imunidade ativa natural.    
d) reduzem a resposta imunológica humoral.    
e) atuam de forma inespecífica contra os antígenos.    
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03. Embora algumas doenças prevenidas por meio da vacinação tenham se tornado raras em alguns 
países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular e, em um mundo altamente 
interligado, podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja 
protegida. 
 
Assim, em relação a doenças como sarampo, caxumba, rubéola e poliomielite, pode-se afirmar 
corretamente que  
a) o alto custo da produção de suas vacinas específicas, não coberto pelo sistema público de saúde, 

torna inacessível e impossível a prevenção dessas doenças para a população.    
b) seus agentes infecciosos são vírus que, quando são enfraquecidos ou mortos para tratamento 

preventivo, estimulam uma resposta imunológica ativa no organismo humano.    
c) seus agentes infecciosos são bactérias que, apesar de terem sido erradicadas da maioria dos 

países, afetam preferencialmente idosos e pessoas de vida sedentária.    
d) a produção de vacinas específicas para cada uma delas é feita atualmente, em pequena escala, a 

partir da hiperimunização de cavalos.    
e) seus agentes infecciosos foram eliminados totalmente da maioria dos países, tornando 

desnecessária a aplicação de medidas preventivas.    
 
04.  Certas substâncias tóxicas, como a peçonha de cobras, têm efeitos fulminantes no organismo, 

podendo matar a pessoa antes que ela consiga produzir anticorpos suficientes para sua defesa. Nessas 
situações de urgência, o tratamento é feito pela injeção de soro imune, que tem grande quantidade 
de anticorpos específicos obtidos a partir do sangue de um animal previamente imunizado. 

O soro é preparado injetando-se em animais como, por exemplo, cavalos, doses sucessivas e 
crescentes do antígeno contra o qual se deseja obter os anticorpos específicos. Em seguida, são feitas 
sangrias nos cavalos para avaliar a concentração de anticorpos produzidos e presentes no plasma. 
Quando essa concentração atinge a quantidade desejada, é realizada a sangria final para obtenção do 
soro. 

No final do processo, hemácias, plaquetas e leucócitos retirados são devolvidos novamente aos 
cavalos, o que visa reduzir os efeitos colaterais provocados pelas sangrias. 

A aplicação do soro na vítima de picada de cobra não confere imunidade permanente, pois a 
memória imunitária não é estimulada, e os anticorpos injetados desaparecem da circulação em poucos 
dias. 
 
Sobre as várias etapas do processo de imunização descritas no texto é correto afirmar que  
a) a pessoa picada por cobra venenosa deverá tomar soro, pois este contém os antígenos específicos 

que irão neutralizar o veneno. 
b) a aplicação de soro ou vacina em uma vítima de picada de cobra são processos indiferentes porque 

ambos possuem anticorpos. 
c) os anticorpos específicos produzidos contra o veneno da cobra, e injetados na vítima, permanecem 

ativos no sangue durante toda a vida do receptor. 
d) o soro não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de tratamento, pois contém 

anticorpos prontos para o uso em seres humanos. 
e) a devolução das células sanguíneas aos animais é importante porque, como as hemácias atuam 

na defesa, isso impede a manifestação de processos infecciosos nos cavalos.    
 
05.  Em agosto, o Brasil iniciou uma campanha de vacinação infantil em massa contra o sarampo e a 

poliomielite em meio a um quadro que causa apreensão. As taxas de imunização de crianças contra 
17 doenças, entre elas o sarampo, atingiram em 2017 os níveis mais baixos em muitos anos. Não se 
descarta como causa da queda na vacinação a influência de notícias falsas, fake news, que circulam 
nas redes sociais. 

Os movimentos antivacina ganharam força depois que o cirurgião Andrew Wakefield publicou, em 
1998, na Lancet, respeitada revista da área médica, um trabalho insinuando que a tríplice viral (contra 
sarampo, caxumba e rubéola) estaria associada ao autismo. Estudos posteriores refutaram a conexão 
e mostraram que Wakefield tinha ações de uma empresa que propunha o uso de outra vacina. Sua 
licença médica foi cassada, mas o estrago estava feito e ressurgiram surtos de sarampo na Europa. 

 

Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/08/17/as-razoes-da-queda-na-vacinacao/>. 
[Adaptado]. Acesso em: 30 ago. 2018. 
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Sobre vacinação, vacinas e sistema imunológico, é correto afirmar que:  
01. a produção de anticorpos específicos como reação ao processo de vacinação tem início com a 

ativação das linhagens de células vermelhas.     
02. o calendário nacional de vacinação prevê a imunização de crianças de até 2 anos, não existindo 

recomendação de vacinação na faixa etária de 9 a 20 anos.     
04. anticorpos são células modificadas com a função específica de destruir determinado antígeno.     
08. antígenos são substâncias capazes de induzir uma resposta imune.     
16. as células responsáveis pela especificidade da resposta imune são encontradas no sangue, na linfa 

e nos órgãos linfoides.     
32. a resposta imune é igual para todas as pessoas, uma vez que os anticorpos não variam em sua 

especificidade.     
64. as imunoglobulinas das classes IgM, IgA, IgD, IgE e IgG são proteínas produzidas por células 

linfocitárias. 
 
06. A figura ilustra a estrutura de um anticorpo. 

 
 
Considerando as regiões representadas pelas letras X, Y  e Z,  é correto afirmar que a região  
a) Y  é formada por uma sequência de nucleotídeos que se liga à mesma sequência existente nos 

antígenos.     
b) X  indica o local de ligação com o antígeno, sendo, portanto, variável de acordo com os receptores 

específicos.     
c) Z  representa a porção enzimática da molécula, responsável pela produção de imunoglobulinas.     
d) X, Y  e Z  são formados por moléculas de proteínas e ácidos nucleicos conjugados, o que confere 

memória imunológica.    
e) X, Y  e Z  representam o complexo antígeno anticorpo formado durante o processo de neutralização 

do antígeno.    
 
07. O veneno de escorpião contém proteínas com ação lesiva sobre o sistema nervoso e outros 

constituintes envolvidos no processo da dor e da inflamação. No Ceará, após serem picadas por esse 
artrópode, algumas pessoas apresentaram melhora do sintoma de dor crônica articular causada pela 
chikungunha. Dessa forma, espera-se que, ao receber o soro antiescorpiônico, um paciente com essa 
doença não desenvolva sintomas como paralisia, fraqueza muscular, edemas e urticárias na pele. 

 
(Disponível em: < http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/09/15/escorpiaopesquisadores- brasileiros-investigam-se-

veneno-pode-ser-util-para-tratar-dores-dachicungunha/>. Acesso 21 Set 2017). (adaptado) 
 
Esses benefícios ocorrerão porque o paciente recebe  
a) anticorpos contra os compostos do veneno.    
b) toxina viral atenuada para síntese de antígenos.    
c) antígenos que neutralizarão a toxina escorpiônica.     
d) proteínas que estimulam a produção de anticorpos.     


