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SISTEMA LINFÁTICO E IMUNOLÓGICO 8° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo 

onde irá exercer sua função de defesa. As células de defesa são identificadas como 
a) trombócitos.    
b) condrócitos.    
c) hemácias.    
d) leucócitos.    
e) plaquetas.    

 
02. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após 

tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração 
de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada 
a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal, por meio de uma 
técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. 
 
A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá 
apresentar  
a) febre alta e constante.    
b) redução de imunidade.    
c) aumento da pressão arterial.    
d) quadro de leucemia profunda.    
e) problemas no transporte de oxigênio. 

 
03. Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 

idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para 
aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu 
vacinas para os grupos mais suscetíveis. 
 
A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças 
infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque 
a) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 
b) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. 
c) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. 
d) possui linfócitos que neutralizam o agente causador da doença. 
e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. 

 
04. Analise as proposições apresentadas sobre os processos de imunização.  

I. Existem dois tipos de resposta imune: a humoral, relacionada aos anticorpos presentes no 
sangue e na linfa, e a celular, que é mediada pelos linfócitos.  

II. O princípio de atuação das vacinas difere do princípio dos soros. As vacinas desencadeiam um 
mecanismo de imunização ativa e os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. 

III. Na resposta imunitária secundária, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a 
quantidade de anticorpos produzidos é menor, comparando-se com o que ocorre na resposta 
imunitária primária.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a(s) proposição(ões) correta(s).   
a) I, II e III.    
b) Apenas I e III.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) Apenas I e II.    
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05. “Imunobiológicos: diferentes formas de produção e diferentes aplicações” 

 
 

Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de 
forma semelhante nos humanos e equinos, pois  
a) conferem imunidade passiva. 
b) transferem células de defesa. 
c) suprimem a resposta imunológica. 
d) estimulam a produção de anticorpos. 
e) desencadeiam a produção de antígenos. 

 
06. Na retomada de uma época epidemiológica chamada “retorno das doenças reemergentes”, 

especialistas alertam a capacidade de que o corpo humano necessita para adquirir sua homeostase 
(equilíbrio). Para isso, os diferentes sistemas do organismo humano, especialmente aqueles que 
podem contribuir para os mecanismos de defesa do corpo humano, devem estar em funcionamento 
saudável. 
 
Nesse contexto, o sistema linfático, composto por vasos que passam por órgãos como baço, timo, 
amígdalas e linfonodos, exerce uma função importante, uma vez que a circulação linfática  
a) recolhe as gorduras do fígado para liberar no intestino como bile.     
b) fornece nutrientes, como O2 e glicose, aos tecidos periféricos.    
c) substitui os linfonodos durante a defesa imune contra antígenos.    
d) lança a linfa vinda de todo o corpo nas veias próximas ao coração.    
e) sequestra os linfócitos do sangue para armazenar na linfa.     

 
07. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas de nódulos 

linfáticos que transportam o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Sendo 
assim, não constituem tecidos ou órgãos do sistema linfático, em qualquer fase do ciclo da vida 
humana: 
a) o timo.    
b) os linfonodos.    
c) as tonsilas.    
d) o baço.    
e) o pâncreas.    


