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Sistema imunitário 
 

Resumo 

 

O sistema imune é responsável pela resposta do nosso organismo à presença de organismos ou 

substâncias que nos causam mal. Estas substâncias são chamadas de antígenos. Diversas células estão 

envolvidas no processo da resposta imune.  

Leucócitos são os glóbulos brancos, células envolvidas na defesa do organismo, podendo produzir 

proteínas de defesa (anticorpos) ou fagocitar corpos estranhos. Leucócitos podem ser divididos em duas 

classes: granulosos (Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos) e agranulosos (Linfócitos e monócitos). 

• Neutrófilos: Defesa contra infecções bacterianas e processos inflamatórios, são os mais 

abundantes no sangue. 

• Eosinófilos: Atacam parasitas grandes demais para a fagocitose, e participam de processos 

alérgicos. 

• Basófilo: Libera histamina (vasodilatador) e heparina (anticoagulante), importantes nos processos 

alérgicos que culminam em choques anafiláticos. São liberados na corrente sanguínea já maduros. 

• Linfócito: Comuns no sistema linfático, divididos em: 

• Linfócitos B: Produzem anticorpos e são responsáveis pela memória imunológica 

• Linfócitos T CD4: Coordenam a resposta imune, estimulando os linfócitos B. São o alvo do 

vírus HIV. 

• Linfócito T CD8: Receptores específicos a determinado antígeno, podem destruir células 

infectadas. 

• Linfócitos T inibidores: Inibem o sistema imune, evitando a produção de anticorpos do 

Linfócito B. 

• Monócito: Diferencia-se em macrófagos quando migra do sangue para os demais tecidos, 

fagocitando potenciais ameaças 

 

A resposta imunológica pode ser facilitada com a utilização de vacinas, que geram memória 

imunológica, aumentando a velocidade da resposta do organismo em um segundo contato com o antígeno. 

Na utilização de soros, que são substâncias já com anticorpos prontos, não ocorre a memória imunológica. 
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Exercícios 

 

1. A profilaxia pré-exposição (PrEP) ao vírus HIV é um tratamento que consiste no consumo diário do 

antirretroviral Truvada® e tem como público-alvo pessoas com maior vulnerabilidade a adquirir o vírus. 

Segundo o Ministério da Saúde, o uso correto do medicamento reduz o risco de infecção por HIV em 

mais de 90%. Esse uso, porém, não barra a entrada do vírus no organismo, apenas bloqueia a ação 

da enzima transcriptase reversa. 

Disponível em: https://g1.globo.com. Adaptado. 

O tratamento com Truvada® 

a) é profilático porque combate o agente transmissor da AIDS. 

b) evita que a célula infectada produza moléculas de DNA viral. 

c) dispensa o uso de métodos contraceptivos de barreira. 

d) impede a entrada do vírus em células humanas de defesa. 

e) pode ser eficaz contra outros vírus constituídos por DNA. 

 

 

2. Desde 2013, a cobertura vacinal para doenças como caxumba, sarampo, rubéola e poliomielite vem 

caindo ano a ano em todo o país, devido, entre outros motivos, ____I____. Contudo, sabe‐se que a 

vacina é o único meio de prevenir essas doenças e consiste na inoculação de _____II_____. 

As lacunas I e II podem ser corretamente preenchidas por: 

a) I- à baixa incidência dessas doenças atualmente, não representando mais riscos à saúde pública. 

II- anticorpos que estimulam uma resposta imunológica passiva contra uma doença específica, em 

pessoas saudáveis. 

b) I- a movimentos antivacinação, que têm se expandido pelo mundo. 

II- vírus patogênicos modificados em laboratório, causando a cura pela competição com os vírus 

não modificados da pessoa doente. 

c) I- a movimentos antivacinação, que têm se expandido pelo mundo. 

II- antígenos do agente patogênico, estimulando uma resposta imunológica ativa, em pessoas 

saudáveis. 

d) I- ao alto custo dessas vacinas, não coberto pelo sistema público, o que as torna inacessíveis a 

grande parte da população. 

II- antígenos do agente patogênico para garantir a cura em um curto espaço de tempo, em pessoas 

doentes. 

e) I- à baixa incidência dessas doenças atualmente, não representando mais riscos à saúde pública. 

II- anticorpos específicos produzidos em outro organismo, que se multiplicam e eliminam o agente 

patogênico, em pessoas doentes. 

 

 

 

 

 

3. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da 

produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar 

e digerir organismos invasores, um processo conhecido por: 

a) plasmocitose. 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

b) apoptose. 

c) pinocitose. 

d) fagocitose. 

e) exocitose. 

 

 

4. Quando há um ferimento na pele, bactérias podem penetrar no local e causar infecção. 

a) Que células irão se dirigir ao local para combater as bactérias invasoras? 

b) Explique o processo pelo qual essas bactérias serão eliminadas. 

c) A que se deve a formação de pus no ferimento? 

 

 

5. O gráfico abaixo demonstra, no organismo humano, a relação entre os linfócitos T e o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), ao longo de dez anos de curso da síndrome da deficiência imunológica 

adquirida (AIDS).  

 

Explique as razões das quedas das concentrações de: 

a) Linfócitos T 

b) HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uma pessoa foi contaminada por uma substância tóxica, de origem orgânica. Para tratá-la o médico 

introduziu em seu organismo uma substância específica. Cinco meses depois desse evento, a pessoa 

foi novamente contaminada e outra vez a substância específica foi usada, pelo médico, como 

medicamento. O gráfico a seguir reproduz os dois momentos em que ocorreram as contaminações. A 

linha pontilhada representa a SUBSTÂNCIA TÓXICA, enquanto a linha contínua representa a 

SUBSTÂNCIA ESPECÍFICA.  
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A substância específica de combate, inoculada no paciente, é um soro ou uma vacina? Justifique sua 

resposta. 

 

 

7. Nem todos os leucócitos são capazes de produzir anticorpos, atuando na defesa do nosso organismo 

de outras formas. Os leucócitos capazes de produzir anticorpos são os: 

a) linfócitos T. 

b) neutrófilos. 

c) macrófagos. 

d) eosinófilos. 

e) linfócitos B. 

 

 

8. Notícias recentes veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo no Estado de São Paulo 

foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas nos últimos anos. As autoridades sanitárias 

também atribuíram o alto número de casos em crianças abaixo de um ano ao fato de muitas mães 

nunca terem recebido a vacina contra o sarampo.  

a) Se a mãe já foi vacinada ou já teve sarampo, o bebê fica temporariamente protegido contra essa 

doença. Por quê?  

b) Por que uma pessoa que teve sarampo ou foi vacinada fica permanentemente imune à doença? 

De que forma a vacina atua no organismo? 

 

 

 

 

9. As células do sistema imunológico, conhecidas como macrófagos e plasmócitos, são responsáveis, 

respectivamente, pelas seguintes funções: 

a) produção de anticorpos e fagocitose. 

b) produção e reconhecimento de antígenos. 

c) fagocitose e pinocitose. 

d) produção de antibióticos e produção de anticorpos. 

e) fagocitose e produção de anticorpos. 
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10. A alergia é uma hipersensibilidade desenvolvida em relação a determinadas substâncias, os 

alergênicos, que são reconhecidas por um tipo especial de anticorpo. A reação alérgica ocorre quando 

as moléculas do alergênico 

a) ligam-se a moléculas do anticorpo presas à membrana dos mastócitos, que reagem liberando 

histaminas. 

b) desencadeiam, nos gânglios linfáticos, uma grande proliferação de linfócitos específicos. 

c) são reconhecidas pelas células de memória, que se reproduzem e fabricam grande quantidade de 

histaminas. 

d) ligam-se aos anticorpos e migram para os órgãos imunitários primários onde são destruídas. 

e) são fagocitadas pelos mastócitos e estimulam a fabricação das interleucinas. 
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Gabarito 

 

1. B 

O vírus do HIV é do tipo retrovírus, ou seja, ele possui material genético de RNA e produz DNA com a 

ação da enzima transcriptase reversa. Como o medicamento bloqueia a ação desta enzima, a célula 

infectada não irá produzir DNA viral. 

 

2. C 

Campanhas anti-vacinação podem diminuir o número de indivíduos vacinados, e isso gera problemas 

relacionados a saúde pública. Nas vacinas, são noculados antígenos que estimulam uma resposta imune, 

promovendo uma memória imunológica, protegendo o organismo caso o indivíduo entre em contato com 

a doença posteriormente. 

 

3. D 

Na fagocitose, macrófagos e neutrófilos englobam um antígeno, deixando-o em uma vesícula. Esta 

vesícula irá se fundir com lisossomos para o processo de digestão intracelular. 

 

4.  

a) As células são os macrófagos e os neutrófilos 

b) Os macrófagos e os neutrófilos são responsáveis por fazer a fagocitose, englobando e digerindo as 

bactérias. 

c) O pus é formado após a destruição das células infectadas, e é formado por restos de células 

bacterianas e células de defesa mortas.  

 

5.  

a) Os linfócitos T são afetados pelo vírus, sendo então destruídos após os primeiros meses da doença. 

b) No primeiro ano de contaminação, grande parte dos vírus são destruídos pela produção elevada de 

linfócitos e outras células de defesa. 

 

6. A substância é um soro. Vemos isso pois tanto na 1ª quanto na 2ª aplicação a taxa de substância 

circulante no organismo e o tempo de atuação dela é a mesma. Não há sinais de que houve memória 

imunológica ou uma resposta mais rápida. 

 

7. E 

Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B quando estão diferenciados em plasmócitos. 

 

8.  

a) Os anticorpos produzidos pela mãe passam para o organismo do bebê pela placenta ou pelo leite 

durante o período de amamentação. É um tipo de imunização passiva natural. 

b) A vacina faz com que o indivíduo gere memória imunológica, fazendo com que o organismo produza 

ativamente seus próprios anticorpos. 

 

 

 

9. E 
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Os macrófagos são responsáveis pelo englobamento e digestão de antígenos grandes, enquanto os 

plasmócitos produzem os anticorpos que irão atacar os antígenos. 

 

10. A 

Na resposta imune, os mastócitos, ao atuarem sobre o antígeno, liberam certas substâncias, como por 

exemplo a histamina. A histamina é responsável por expandir os vasos sanguíneos e provoca um inchaço 

da mucosa, causando os sintomas da alergia. 


