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SISTEMA IMUNE 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO 

 
Semana 29 – Gabarito 

 
Resposta da questão 1: 
[A] 
 
As vacinas consistem em antígenos isolados de micro-organismos causadores de doença ou mesmo de 
micro-organismos vivos previamente atenuados que desencadeiam, no organismo vacinado, uma resposta 
imunitária primária, na qual há produção de células de memória e, caso o organismo seja invadido pelo 
micro-organismo contra o qual foi imunizado, ocorrerá a resposta imunitária secundária, muito mais rápida 
e intensa que a primária, e os invasores serão destruídos antes de causarem a doença. 
 
Resposta da questão 2: 
[B] 
 
As imunoglobulinas (Ig) são anticorpos, ou seja, proteínas capazes de se combinar especificamente a 
substâncias estranhas ao corpo, inativando-as; assim, as imunoglobulinas aplicadas durante a gestação 
promovem uma imunidade passiva artificial, pois não foram produzidas pela gestante e não conferem 
memória imunitária, apenas atuando contra a virose adquirida naquele momento.   
 
Resposta da questão 3: 
[B] 
 
[A] Incorreta. As vacinas citadas são cobertas pelo sistema público de saúde, o que torna possível a 

prevenção dessas doenças na população. 
[C] Incorreta. As doenças citadas são causadas por vírus e podem afetar qualquer pessoa não imunizada.   
[D] Incorreta. A produção de vacinas para as doenças citadas é feita em grande escala e em laboratório, 

com a utilização de vírus atenuados, enfraquecidos. 
[E] Incorreta. Os vírus causadores das doenças citadas eram considerados erradicados em muitos países, 

no entanto, com o movimento antivacina, há um retorno dessas doenças, demonstrando a necessidade 
de vacinação.   

 
Resposta da questão 4: 
[D] 
 
[A] Incorreta. O soro contém os anticorpos específicos para combater as substâncias do veneno. 
[B] Incorreta. A aplicação em vítima de picada de cobra deve ser o soro, pois apresenta a solução de 

anticorpos contra o veneno. 
[C] Incorreta. Os anticorpos específicos produzidos e injetados na vítima de picada de cobra não conferem 

imunidade permanente, pois a memória imunitária não é estimulada, desaparecendo da circulação em 
poucos dias. 

[E] Incorreta. As hemácias não atuam na defesa, mas no transporte de oxigênio e gás carbônico, através 
da hemoglobina contida nelas; são devolvidas ao animal para redução dos efeitos colaterais pela 
retirada do sangue, além disso, a parte utilizada para a produção do soro é o plasma sanguíneo.   
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Resposta da questão 5: 
08 + 16 + 64 = 88. 
 
[01] Incorreta. A produção de anticorpos específicos como reação ao processo de vacinação tem início 

com a ativação de células brancas. 
[02] Incorreta. O calendário nacional de vacinação prevê a imunização tanto de crianças quanto de 

adolescentes e adultos. 
[04] Incorreta. Os anticorpos são proteínas específicas capazes de se combinar a substâncias 

(antígenos) estranhas ao corpo. 
[08] Correta. Os antígenos são substâncias estranhas ao organismo que desencadeiam a produção de 

anticorpos, ativando uma resposta imune. 
[16] Correta. As células responsáveis pela resposta imune, células brancas, são encontradas no sangue, 

na linfa e nos órgãos linfoides. 
[32] Incorreta. A resposta imune é diferente de pessoa para pessoa, sendo que os anticorpos variam 

em sua especificidade. 
[64] Correta. As imunoglobulinas, ou anticorpos, são produzidas por células de linfocitárias (linfócitos). 
 
Resposta da questão 6: 
[B] 
 
A região X  contém a porção variável da cadeia de aminoácidos e é responsável da ligação específica entre 
o anticorpo e o antígeno.   
 
Resposta da questão 7: 
[A] 
 
O soro antiescorpiônico é uma solução de anticorpos específicos (imunoglobulinas) contra o veneno, 
extraídos do sangue de cavalos previamente imunizados com o veneno do escorpião. 
 


