
 
 
 
 
 
 

Lista de Exercícios para o 8º ano 
 dos conceitos referentes ao  

sistema linfático e ao sistema imunológico  
 
1) Defina o que é o sistema linfático e explique do que ele é composto. 

O sistema linfático auxilia o sistema circulatório na remoção do excesso de líquidos e de 
resíduos; absorve e auxilia na distribuição de substâncias resultantes. É constituído pela 
linfa, vasos e órgãos linfáticos. 
 
2) O que é a linfa? 

A linfa é um líquido esbranquiçado e ligeiramente amarelado, formado por parte do plasma e 
pelos glóbulos brancos. 
 
3) O que são os vasos linfáticos? 

São capilares e veias linfáticas por onde a linfa circula; passam pelo interior do baço, tonsilas 
e linfonodos. 
 
4) O que é o timo? 

Órgão que distribui os linfócitos aos outros órgãos. 
 
5) O baço é considerado o órgão anexo do sistema respiratório, no qual as células também fagocitam 
bactérias invasoras, glóbulos vermelhos e plaquetas envelhecidas. Além da produção de leucócitos, o baço é 
responsável pela produção de que outro tipo de célula? 

Hemácias.   
 
6) O que são as tonsilas palatinas? 

As tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas, são órgãos que participam na 
defesa do organismo contra substâncias inaladas. 
 
7) O que são os linfonodos? 

Pequenos órgãos globulares distribuídos por todo o corpo. 
 
8) O que são os linfócitos? 

Um dos tipos de leucócitos, ou seja, de glóbulos brancos do sangue. 
 
9) Complete os espaços abaixo com as expressões do quadro. 
 

aumenta de volume                      infecção                             linfonodos                    íngua 

 

Quando ocorre uma infecção, os linfonodos próximos à área infectada ficam inchados formando 

íngua – uma região do corpo que aumenta de volume.   
 
 
 



10) Complete os espaços abaixo com as expressões do quadro.
 

Linfonodos                     vírus

 

Os linfonodos, por exemplo, possuem duas importantes funções: além de serem responsáveis pelo 

amadurecimento dos linfócitos, eles também filtram a 

agentes nocivos ao organismo.  
 
11) O que é o linfoma? 

O linfoma é um tipo de câncer que pode originar
atacando as células do nosso corpo.
 

 
 

12) 
sistema linfático

A elefantíase é uma doença que consiste na obstrução dos vasos 
linfáticos e ocorre mais frequentemente 
que ficam muito inchados devido ao acúmulo de plasma que não 
retorna ao sistema circulatório. É causada por u
e é transmitida por um mosquito do gênero culex.
 
 
 

13) O que é a tonsilite, também chamada de 

Inflamação aguda da garganta provocada por vírus ou bactérias.
 
14) Explique o que são as vacinas e 

As vacinas são substâncias 
mesmo vírus e bactérias inteiros, atenuados ou mortos
organismo de um animal, iniciam
ocorreria no caso de uma infecção
tornar o organismo imune ou, ao menos mais resist
provocadas). Elas contêm antígenos e induzem o corpo a produzirem anticorpos.
 
15) O que são os soros terapêuticos

É um soro usado para mordidas 
passageira, pois os anticorpos contidos nos soros combatem as toxinas antes que elas ativem 
o sistema imunitário da pessoa; com o tempo, o nível de anticorpos se reduz no organismo 
até desaparecer. Diferente da 
contêm anticorpos prontos para atuar de imediato.
 
16) Como os leucócitos agem contra os inimigos “invasores” do nosso corpo?

Fagocitando as partículas estranhas que penetram no corpo e produzindo antic
 
17) O que são os antígenos? E os anticorpos

Antígenos podem ser uma bactérias ou um vírus fragmentado, que estimulam a produção de 
anticorpos.  
Anticorpos são proteínas produzidas pelo organismo, que realizam a defesa
ligando-se à superfície dos seres estranhos.

com as expressões do quadro. 

vírus                     linfócitos                      linfa                       

, por exemplo, possuem duas importantes funções: além de serem responsáveis pelo 

, eles também filtram a linfa, retendo bactérias

O linfoma é um tipo de câncer que pode originar-se nos linfonodos ou nos tecidos linfáticos, 
atacando as células do nosso corpo. 

12) A imagem ao lado mostra uma pessoa com uma doença relacionada ao 
sistema linfático. Explique o que é essa doença e como

A elefantíase é uma doença que consiste na obstrução dos vasos 
linfáticos e ocorre mais frequentemente nos membros inferiores, 
que ficam muito inchados devido ao acúmulo de plasma que não 
retorna ao sistema circulatório. É causada por u
e é transmitida por um mosquito do gênero culex.

, também chamada de amigdalite? Explique como ela é provocada.

Inflamação aguda da garganta provocada por vírus ou bactérias. 

e como elas agem. 

 (como proteínas, toxinas, partes de bactérias
mesmo vírus e bactérias inteiros, atenuados ou mortos) que, ao serem introduzidas no 

iniciam uma reação do sistema imunológico
infecção, desencadeando a produção de anticorpos

tornar o organismo imune ou, ao menos mais resistente, a esse agente (e às 
Elas contêm antígenos e induzem o corpo a produzirem anticorpos.

soros terapêuticos? 

É um soro usado para mordidas de animais. Os soros promovem uma imunização 
os anticorpos contidos nos soros combatem as toxinas antes que elas ativem 

o sistema imunitário da pessoa; com o tempo, o nível de anticorpos se reduz no organismo 
até desaparecer. Diferente da vacina que promove uma imunização duradoura
contêm anticorpos prontos para atuar de imediato. 

agem contra os inimigos “invasores” do nosso corpo? 

Fagocitando as partículas estranhas que penetram no corpo e produzindo antic

anticorpos? Eles possuem a mesma função?  

Antígenos podem ser uma bactérias ou um vírus fragmentado, que estimulam a produção de 

Anticorpos são proteínas produzidas pelo organismo, que realizam a defesa
se à superfície dos seres estranhos. 

                       bactérias        

, por exemplo, possuem duas importantes funções: além de serem responsáveis pelo 

bactérias, vírus ou outros 

se nos linfonodos ou nos tecidos linfáticos, 

A imagem ao lado mostra uma pessoa com uma doença relacionada ao 
. Explique o que é essa doença e como ela é transmitida. 

A elefantíase é uma doença que consiste na obstrução dos vasos 
nos membros inferiores, 

que ficam muito inchados devido ao acúmulo de plasma que não 
retorna ao sistema circulatório. É causada por um verme parasita 
e é transmitida por um mosquito do gênero culex.  

? Explique como ela é provocada. 

bactérias ou vírus, ou 
ao serem introduzidas no 

sistema imunológico semelhante à que 
anticorpos que acabam por 

ente, a esse agente (e às doenças por ele 
Elas contêm antígenos e induzem o corpo a produzirem anticorpos. 

Os soros promovem uma imunização 
os anticorpos contidos nos soros combatem as toxinas antes que elas ativem 

o sistema imunitário da pessoa; com o tempo, o nível de anticorpos se reduz no organismo 
vacina que promove uma imunização duradoura, os soros 

Fagocitando as partículas estranhas que penetram no corpo e produzindo anticorpos. 

Antígenos podem ser uma bactérias ou um vírus fragmentado, que estimulam a produção de 

Anticorpos são proteínas produzidas pelo organismo, que realizam a defesa do corpo, 



18) Se ficarmos muito tempo em pé, imóveis, corremos o risco de desmaiarmos? Por quê? 

Sim, pois ocorre grande desaceleração do coração e uma abrupta queda da pressão arterial, 
diminuindo temporariamente o envio de sangue e oxigênio para o cérebro. 


