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 Exercícios de imunidade 
 
1. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. 
Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas 
de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde 
relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações.  
Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar 
preventivamente ou como medida de tratamento 

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra 
e vacina contra leptospirose. 

b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e 
antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp.  

c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro 
contra toxinas bacterianas. 

d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para veneno de cobras, e 
vacina contra a leptospirose. 

e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e vacina contra a febre amarela caso 
entre em contato com o vírus causador da doença. 

 
 
2. O processo de imunização de populações é amplamente utilizado para a promoção da saúde. 
Análise o esquema (simplificado) abaixo e assinale a alternativa errada. 
 

 
 

a) As etapas A e B podem corresponder a um processo de produção de uma vacina. 
b) As etapas D e E podem corresponder a um processo para obtenção de anticorpos. 
c) O evento C desencadeia o processo de imunização ativa. 
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d) O evento F induz um processo de estimulação do sistema imunológico para produção de 

anticorpos.  
 
 
3. 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 infecto-contagiosas, 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 B e T que neutralizam o agente causador da doença. 
e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. 

 

 
4. Analise o gráfico abaixo. 
 

 
 

Analise as afirmativas abaixo em relação ao gráfico apresentado:  
I- O gráfico é típico de imunoterapias, como a utilização de soros antiofídicos, que fornecem 
rapidamente uma dose maior de anticorpos, aumentando a concentração de anticorpos no 
plasma.  
II- A resposta secundária observada no gráfico com maior concentração de anticorpos no plasma 
deve-se aos linfócitos T da memória que vão produzir mais anticorpos em menos tempo.  
III- O gráfico é característico de um processo de imunização ativa. 
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IV- A resposta secundária observada no gráfico com maior concentração de anticorpos no plasma 
deve-se aos linfócitos B da memória que vão produzir mais anticorpos em menos tempo.  
Com base nessa análise, estão CORRETAS apenas as afirmativas  

a) I e II. 
b) III e IV. 
c) II e III. 
d) I e IV. 

 
 
5. Na espécie humana, a defesa contra agentes patogênicos e substâncias que superam as 
barreiras externas de proteção é função realizada pelo sistema imunitário. Com relação a este 
sistema, é CORRETO afirmar que: 

a) a imunidade celular é mediada por uma molécula efetora chamada de anticorpo. 
b) a imunidade humoral é mediada por uma célula efetora, o linfócito T citotóxico. 
c) os antígenos são as moléculas estranhas que provocam uma reação imunitária. 
d) a resposta imunológica é desprovida de mecanismos de autorregulação e memória. 

 
 
6. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido 
conjuntivo onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são, respectivamente, 
identificadas como:  

a) basófilos e pinocitose. 
b) macrófagos e fagocitose. 
c) leucócitos e endocitose. 
d) leucócitos e diapedese.  
e) glóbulos brancos e endocitose. 

 
 
7. SUS vai oferecer vacina contra HPV a partir de 2014 
O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira [01.07.2013] que o SUS passará a oferecer 
vacina contra o papilomavírus humano (HPV) a partir de março de 2014. Esta será a vigésima 
sétima vacina oferecida pelo sistema público de saúde. 
O SUS fará a imunização de meninas de 10 e 11 anos. As vacinas só poderão ser aplicadas com 
autorização dos pais ou responsáveis.  
A vacina vai ser utilizada contra quatro tipos de vírus HPV, que, segundo o ministério, são 
responsáveis por alto índice de casos de câncer de colo de útero.  

(http://g1.globo.com) 
 
a) Considerando que a principal forma de transmissão do vírus HPV é por meio das relações 
sexuais, que a vacina será aplicada em meninas de faixa etária na qual não há vida sexual ativa, 
e que o tempo médio para a manifestação do câncer de colo é de cerca de 10 anos depois de 
adquirido o vírus HPV, a campanha de vacinação promovida pelo SUS tem importância em 
termos de saúde pública? Justifique. 
b) A vacina em questão substitui o preservativo (camisinha) na prevenção da AIDS, causada pelo 
vírus HIV? Justifique sua resposta. 

 
 

http://g1.globo.com/
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8. Os gráficos (I e II) representam padrões de resposta do sistema imunológico: 
 

>  

 
Observe os gráficos e cite: 
a) o nome da principal molécula efetora do tipo de imunidade representada no gráfico I: 
b) o nome da célula específica responsável pela rejeição que ocorre no gráfico II: 
c) o efeito das células de memória em cada um dos gráficos: 
 


