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Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos 
                                                                                                Vila Franca de Xira  

 

                                                   Biologia    -    12º Ano 
                                                              Teste de Avaliação 
 
 

 

 

1. Vírus e Bactérias são alguns dos agentes infecciosos do Homem. Tem estruturas diferentes e infectam 
o ser humano de modos também diferentes. Classifique de Verdadeira (V) ou Falsas(F) as afirmações 
que se seguem: 

a) Os vírus são células procarióticas de pequenas dimensões. 

b) A informação genética do HIV é constituída por duas cadeias de DNA. 

c) Ao contrário dos vírus, as bactérias possuem um núcleo individualizado por uma membrana 
nuclear. 

d) As bactérias podem multiplicar-se sem o auxílio de outras células. 

e) Nos vírus o ácido nucleico está rodeado por um invólucro de proteínas. 

f) As bactérias não possuem mitocôndrias nem ribossomas. 

 

2. A figura abaixo representa uma imagem microscópica do sangue e as proporções dos diversos 
componentes. 

 

2.1. Faça a legenda dos números da figura. 

2.2. Qual das fracções (A , B ou C) poderá corresponder aos glóbulos brancos? 

2.3. Qual a função dos Basófilos? 

2.4. Indique os números das células representadas na figura, que não têm núcleo. 

2.5. Qual o tempo médio de vida das células assinaladas com o nº 1? 

a) 40 dias 
b) 60 dias 
c) 100 dias 
d) 120 dias 
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3.  Apesar da eficiências das barreiras externas alguns organismos podem ultrapassá-las e provocar 
infecções. A figura abaixo esquematiza um desses processos inflamatórios. 

 

3.1. Qual a função das células referenciadas pela letra A? 

3.2. O que provocou a dilatação dos capilares e o edema dos tecidos horas depois da agressão? 

a) a libertação de histamina e o processo de cicatrização respectivamente 
b) a saída dos leucócitos e a acção das plaquetas respectivamente 
c) a libertação de histamina e a ruptura do vaso sanguíneo respectivamente 
d) a libertação de histamina e o aumento da linfa respectivamente 

 

 3.3. Se a célula referenciada pela letra B for um monócito, qual será o seu destino? 

a) irá diferenciar-se em macrófago 
b) irá produzir anticorpos específicos contra as bactérias 
c) irá provocar a dilatação dos vasos capilares e tecidos adjacentes 
d) irá facilitar a cicatrização da ferida 

 

 

4. A figura ao lado representa uma 
resposta específica do sistema 
imunitário humano a uma 
infecção. 

4.1. Faça corresponder a cada uma 
das letras da figura um dos 
seguintes nomes: anticorpo; 
plasmócito; células de 
memória; linfócito T; linfócito 
B; antigénio; macrófago; 
bactéria; mastócito; 

4.2. Como se denomina o tipo de 
resposta imunitária representado 
na figura? 
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5. Assinala a opção que preenche os espaços numa sequência correcta. 

Numa vacina, é administrado o agente patogénico morto ou inactivo, cujos ____________ estimulam a 
produção de _____________, que tornam a resposta imunitária secundária mais rápida, intensa e de 
maior duração. 

a) antigénios (…) células efectoras 
b) anticorpos (…) células efectoras 
c) antigénios (…) células-memória 
d) anticorpos (…) células-memória 

 

 

6. A figura ao lado representa uma 
forma de activação da resposta 
imunitária. 

6.1. Identifique a célula representada 
por X. 

 

6.2. Qual o papel dos linfócitos Tc? 

 

6.3. Os linfócitos Th: 

a) reconhecem destroem células     
que exibem antigénios estranhos. 

b) produzem substâncias que 
inibem a produção de anticorpos. 

c) produzem substâncias que 
aumentam a produção de 
antigénios. 

d) estimulam os outros linfócitos a 
combater agentes patogénicos. 

 

7. A figura ao lado representa uma imunoglobulina (Ig) 

 

7.1. Identifica as regiões representadas pelas letras  A 
e B da figura. 

 

7.2. O que representa a forma identificada pela letra E? 

 

7.3. As letras C e D representam: 

a) cadeias de aminoácidos 
b) ácidos gordos 
c) um anticorpo e um antigénio respectivamente 
d) um antigénio e um anticorpo respectivamente 

 

 

 

8. O soro antitetânico e a vacina contra o tétano conferem imunidade, respectivamente: 

a) prolongada e transitória 
b) transitória e transitória 
c) permanente e transitória 
d) transitória e prolongada 
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9. A rejeição de tecidos ou órgãos transplantados resulta de uma resposta imunitária desencadeada pelo 
reconhecimento de proteínas estranhas presentes nesses tecidos ou órgãos. 

9.1. Que células são responsáveis por essa rejeição? 

9.2. Para evitar a rejeição a rejeição o dador ideal seria. 

a) o pai 
b) a mãe 
c) um irmão gémeo do sexo oposto 
d) um irmão gémeo do mesmo sexo 

 

 

10. A figura ao lado representa um processo 
biotecnológico cujo produto tem aplicações 
terapêuticas.  

 

10.1. Identifique o produto resultante desta técnica. 

10.2. Completa a legenda da figura (letras A e B). 

 

 

11.Classifique as seguintes afirmações como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

a) A diabetes pode resultar de uma reacção de 
auto-imunidade.  

b) As doenças auto-imunes resultam de uma 
deficiente produção de anticorpos pelo 
organismo. 

c) A SIDA é um exemplo de uma doença auto-
imune. 

d) A auto-imunidade é prejudicial ao organismo. 
e) Nas doenças auto-imunes há lesão e alteração 

de tecidos. 
f) As alergias são um exemplo de auto-imunidade. 

 
 

 

 

12. Cada vez existem mais pessoas com alergia. Os agentes causadores das alergias podem ser tão 
diferentes como os ácaros, os morangos, a picadela de um insecto ou o chocolate. 
Como caracteriza uma reacção alérgica? 
 

 

A 

B 


