Escola Prof. Reynaldo dos Santos
Vila Franca de Xira
Biologia - 12º ano - Teste de Avaliação
Maio 2019
Unidade 3: Imunidade e controlo de doenças; Biotecnologia no diagnóstico e terapêutica
Leia atentamente o texto e as questões que se seguem e indique a resposta ou a letra da opção correta no local
indicado na folha de respostas no final.

1. As células do nosso sistema imunitário
diferenciam-se a partir de células estaminais da
medula óssea, seguindo depois diferentes vias que
conduzem a diferentes modos de atuação na
defesa do nosso organismo contra agentes
patogénicos. A figura ao lado mostra, num
esquema simplificado, alguns destes caminhos de
diferenciação de células do sistema imunitário.
1.1. Identifique os tipos de imunidade
referenciados na figura pelas letras X e Y.
1.2. A célula _______ representa um linfócito T
citotóxico (Tc) enquanto a célula ______
representa um plasmócito.
a) …D…B…
b) …C…B…
c) …D…C...
d) …C…A…
1.3. A célula dendrítica e o macrófago…
I. Podem funcionar como apresentadoras de antigénios
II. São altamente específicas
III. Não são células sanguíneas
a)
b)
c)
d)
1.4.

Todas as afirmações são verdadeiras
Só a afirmação I é verdadeira
Só as afirmações I e II são verdadeiras
Só as afirmações I e III são verdadeiras

Na tabela ao lado, para cada uma das letras
das frases da coluna I indique um número das
células da coluna II, de modo a estabelecer a
correspondência correta.

Coluna I
A. Faz fagocitose
B. É citotóxica
C. Célula onde se liga o HIV
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1.
2.
3.
4.
5.

Coluna II
Célula NK
Célula A
Neutrófilo
Célula CD4
Célula CD8

2. Apesar da eficiência das barreiras
externas alguns organismos podem
ultrapassá-las e provocar infeções. A
figura ao lado esquematiza um desses
processos inflamatórios.
2.1. O que provocou a dilatação dos
capilares e o edema dos tecidos
horas depois da agressão foi…
a) a libertação de histamina e o
processo de cicatrização
respetivamente
b) a saída dos leucócitos e a ação das plaquetas respetivamente
c) a libertação de histamina e a rutura do vaso sanguíneo respetivamente
d) a libertação de histamina e o aumento da linfa respetivamente
2.2. Se a célula referenciada pela letra X for um monócito, ela irá…
a) diferenciar-se em macrófago
b) produzir anticorpos específicos contra as bactérias
c) provocar a dilatação dos vasos capilares e tecidos adjacentes
d) facilitar a cicatrização da ferida

3. A imagem ao lado mostra algumas das forma de
reação do nosso organismo a uma infeção viral,
mostrando a interação no ataque entre diversas
células imunitárias.
3.1. Indique as letras que na figura representam
um linfócito T CD4 e um linfócito T
citotóxico.
3.2. Os número 1 e 2 representam ______que
têm como função _______
a) …anticorpos…estabelecerem ligação
com os antigénios…
b) …anticorpos…ativarem a multiplicação e
diferenciação
c) …citoquinas…ativarem a multiplicação e
diferenciação
d) …citoquinas…estabelecerem ligação com
os antigénios…
3.3. A imunidade humoral tem origem na célula…
a) A
b) B
c) X
d) NK
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4. O esquema ao lado representa uma proteína que se encontra
num linfócito B de memória dum indivíduo que adquiriu
imunidade de modo artificial.
4.1. O determinante do antigénio para o qual é específico este
linfócito liga-se na região identificada com o número…
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
4.2. A proteína representada é uma imunoglobulina da
classe…
a) A
b) D
c) E
d) G
e) M
4.3. A letra _____ da figura identifica a cadeia leve da Ig e a letra ______ a cadeia pesada.
a) …A…C…
b) …D…C…
c) …B…C…
d) …B…D…
4.4. A aleitação é um modo _______ de adquirir imunidade, de onde ___________resultar no bebé o
tipo de estrutura representada na figura.
a) …natural…poderia…
b) …artificial…não poderia…
c) …artificial…poderia…
d) …natural…não poderia…

5. As alergias correspondem a desequilíbrios do sistema imunitário, pois este reage de uma forma muito
intensa e exagerada a antigénios comuns.
5.1. Na hipersensibilidade imediata…
I. Os anticorpos da classe IgM ligam-se aos mastócitos
II. Os linfócitos T citotóxicos atacam células contendo os alergénios
III. A reação à primeira exposição ao alergénio é maior e mais rápida
a)
b)
c)
d)

A afirmação I é verdadeira e as restantes são falsas.
A afirmação III é verdadeira e as restantes são falsas
As afirmações I e III são verdadeiras e a afirmação II é falsa
Todas as afirmações são falsas

5.2. A hipersensibilidade tardia…
a) …é a que resulta da primeira exposição a um alergénio
b) …é aquela que apenas surge na idade adulta
c) …é do tipo citotóxico
d) …é a que resulta duma segunda exposição a um alergénio
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6. A produção de anticorpos monoclonais em laboratório
tem tido várias aplicações no diagnóstico e tratamento de
doenças. A imagem ao lado mostra a sequência
(identificada pelos números e letras) de procedimentos
para obtenção em laboratório dum anticorpo específico,
para um determinante do antigénio representado pelo
triângulo.
6.1.

Identifique as células representadas em 5.

6.2. As células representadas em 6b são rejeitadas pois…
a) Não produzem anticorpos
b) Não produzem os anticorpos desejados
c) Não sobrevivem em laboratório
d) Apenas podia ficar uma caixa de Petri
6.3. A injeção dada ao rato em 7b serviu para…
a) Verificar a eficiência das células produtoras de
anticorpos conseguidas em laboratório
b) O rato produzir plasmócitos específicos do
antigénio
c) Avaliar a resistência do rato
d) Retirar plasmócitos do baço do rato
6.4. As células presentes em 3 são…
a) Células estaminais ósseas
b) Plasmócitos
c) Linfócitos B
d) Células cancerígenas

7. Uma das aplicações comuns da utilização de
anticorpos monoclonais no diagnóstico são os
testes de gravidez, como os ilustrados na figura ao
lado. Estes testes permitem identificar substâncias
químicas existentes na urina da grávida e
provenientes do embrião através de anticorpos
específicos dessas substâncias.
7.1. Os anticorpos que se ligam aos vestígios bioquímicos da gravidez existem…
a) …na placa de conjugação
b) …na linha de teste
c) …na placa de conjugação e na linha de teste
d) …na placa de conjugação, na linha de teste e na linha de controlo
7.2. Caso não exista gravidez, os anticorpos presentes na linha de controlo…
a) …não se ligam a nada
b) …ligam-se aos anticorpos existentes na placa de conjugação
c) …ligam-se aos antigénios da urina
d) …mudam de cor
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7.3. Os imunoensaios usam anticorpos, proteínas produzidas pelo sistema imunitário dos animais em
resposta à introdução de corpos estranhos. As frases que se seguem referem-se ao ensaio
conhecido como ELISA (imunoensaio enzimático). Utilizando as respetivas letras, ordenea-as de
acordo com a sequência metodológica da análise.
A. Um anticorpo contra uma proteína de interesse é imobilizado num sólido inerte
B. São despejados na supefície anticorpos de deteção ligados a enzimas
C. A solução a ser analisada é aplicada na superfície coberta de anticorpos
D. Proteínas não fixadas são removidas por lavagem
E. A quantidade de complexos anticorpo-enzima é medida por meio do teste de atividade da
enzima
8. A imunoterapia tem feito nos últimos anos
enormes progressos, através da utilização de
anticorpos monoclonais para ativar ou
direcionalizar o sistema imunitário (figura A
ao lado). O Prémio Nobel da Medicina ou
Fisiologia de 2018 foi atribuído aos
investigadores James P. Allison e Tasuku
Honjo pelas descobertas relacionadas com o
papel do sistema imunitário na luta contra o
cancro, investigando formas de utilização de
anticorpos monoclonais para bloquear os
travões do nosso sistema imunitário, que se
revelaram muito eficazes no tratamento do
cancro (figura B ao lado).

Figura A

8.1. O sistema BiTE apresentado na figura A
para os linfócitos Tc …
a) É a ligação dum anticorpo
monoclonal num checkpoint de
inativação imunitária.
b) É a conjugação de dois anticorpos
monoclonais.
c) É um canal específico para o
linfócito Tc introduzir enzimas que
provocam a destruição da célula
cancerígena.
d) É um sistema que impede o ataque do linfócito Tc à célula cancerígena.
8.2. O __________ é um anticorpo
monoclonal que ___________ o
combate do linfócito T à célula
cancerígena, ao ligar-se a um recetor
específico desta célula tumoral.
a) …Anti-PD-(L)1…ativa…
b) …Anti-PD-(L)1…inibe…
c) …Anti-CTLA-4…ativa…
d) …Anti-CTLA-4…inibe…

Figura B

8.3. O sistema ADCC dirige o ataque
específico das células NK às tumorais
utilizando __________ pois as células NK
_______ específicas.
a) …a fagocitose…não são…
b) …a fagocitose…são…
c) …anticorpos…não são…
d) …anticorpos…são…
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Resposta

Cot.

Iten

0,8

1.1.

0,8

1.2.

A

0,8

1.3.

D

0,8

1.4.

0,8

2.1.

D

0,8

2.2.

A

0,8

3.1.

T CD4 - Y

0,8

3.2.

C

0,8

3.3.

B

0,8

4.1.

A

0,8

4.2.

B

0,8

4.3.

D

0,8

4.4.

D

0,8

5.1.

D

0,8

5.2.

C

0,8

6.1.

0,8

6.2.

B

0,8

6.3.

A

0,8

6.4.

D

0,8

7.1.

C

0,8

7.2.

B

0,8

7.3.

ACDBE

0,8

8.1.

B

0,8

8.2.

A

0,8

8.3.

C

X – Específica / Adquirida
Y – Não específica / Inata

A-3

B-1

C–4

T citotóxico - A

Hibridomas
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Classificação:

