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Gabarito 
 
01. Alternativa “c”. Os linfócitos B são células especializadas na produção de anticorpos. Eles são estimulados 

pelos antígenos e transformam-se em sua forma ativada, que é denominada plasmócito. 
 
02. Alternativa “c”. As aglutininas, conhecidas mais especificadamente por aglutinina anti- A ou anti-B, são 

anticorpos presentes no plasma sanguíneo. 
 
03. Alternativa “d”. Após serem estimulados pelos antígenos, os linfócitos B diferenciam-se em plasmócitos e 

passam a produzir os anticorpos. 
 
04. Alternativa “a”. Nas vacinas são introduzidos antígenos incapazes de causar a doença, mas que estimulam 

a produção de anticorpos. Assim sendo, a vacina é uma imunização ativa. 
 
05. Alternativa “c”. Após ser exposto ao mesmo antígeno pela segunda vez, é desencadeada a resposta imune 

secundária, que resulta em um aumento rápido de anticorpos. 
 
06. Alternativa “c”. A vacina é produzida utilizando-se o antígeno inativado ou atenuado. Quando se injeta o 

antígeno em um animal a fim de conseguir anticorpos, é produzido um soro. 
 
07. Alternativa “d”. Graças à capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos, dizemos que essa é 

uma forma de imunização ativa. 
 
08. Alternativa “b”. Como o veneno de cobra age rapidamente, é importante que os anticorpos estejam 

disponíveis de maneira imediata. Sendo assim, a terapia utilizada deve ser o soro, que contém anticorpos 
já prontos. 

 
09. Alternativa “c”. As vacinas estimulam a produção de anticorpos contra o antígeno específico nelas 

encontrado. 
 
10. Alternativa “b”. Como as vacinas são usadas na prevenção de doenças, os soros são usados para 

tratamentos rápidos e os antibióticos tratam enfermidades causadas por bactérias, podemos concluir que, 
para prevenir-se contra febre amarela, devemos vacinar o paciente; para o tratamento contra picada de 
cobra, devemos utilizar o soro; e em caso de leptospirose, devemos administrar antibiótico. 

 
 
 
 
 


