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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

   Helton da Costa Santiago UFMG 

PONTO SORTEADO 

4. Regulação da Resposta Imune. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

O candidato deve contextualizar a resposta introduzindo o tema dentro do processo onde 
irá atuar. A resposta, assim, deve conter uma introdução, onde o tema será apresentado, 
um desenvolvimento, onde os mecanismos de regulação serão explicados, e uma 
conclusão, onde um fechamento do tema deverá ser realizado. 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

Espera-se que o candidato aborde minimamente temas como: 

• Mecanismos de tolerância central e periférica 

• Anergia e apoptose 

• Células T reguladoras (Tregs), nTregs e iTregs 

• IL-10/TGFb, dentre outras citocinas reguladoras de fontes inatas e adaptativas 

• Receptores reguladores (CTLA4, PD1, dentre outros) 
 
Espera-se que sejam dados exemplos da ação desses mecanismos, como por exemplo: 

• Tolerância imunológica em doenças autoimune 

• Tolerância a doenças infecciosas 

• Regulação de doenças alérgicas e outras hipersensibilidades 

• Regulação em microambientes tumorais 

• Dentre outros 
 
Temas mais modernos e específicos podem ter um peso pequeno por privilegiar 
especialistas na área específica, como por exemplo: 
 

• Mreg 

• Breg 

• Células TR1 e células T multifuncionais IL10+ (IL10+Th1, IL10+Th17, IL10+Th2) 

• Receptores FcR reguladores (FcgR2b) 

• Metabolismo de triptofano por indoleamino dioxigenase (IDO) 

• Metabolismo de ATP por ectonucleases e receptores purinérgicos 
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UFAL 
• Tolerância a doenças infecciosas 

• Tolerôgenos (antígenos tolerogênicos) 

• Células dendríticas tolerogênicas 
 
 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Espera-se que o candidato tenha domínio no uso de termos científicos e técnicos de 
forma precisa, clara e objetiva. Além do uso da normal culta da língua portuguesa. 
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Cristiane Moutinho Lagos de Melo  UFPE 

PONTO SORTEADO 

REGULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

O candidato deverá fazer uma análise temporal dos eventos imunológicos iniciando com 
os mecanismos mais simples para os mais complexos, ambientando a leitura a uma escala 
evolutiva de pensamento. Não há necessidade de uma conclusão clara, porém é 
importante que os eventos imunológicos sejam representados com exemplos de 
diferentes patogêneses e seus aspectos de fase aguda e regulação. 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

Este item deverá conter assuntos essenciais, ou seja, de conhecimento básico, e evoluir 
para fases mais complexas de estudos mais recentes (pelo menos últimos 5 anos), a 
saber: 
1) Breve explanação sobre ativação celular inespecífica (mecanismos inatos) e específica 
(mecanismos adaptativos), no que concerne a: Estímulos e Estresse oxidativo 
2) Superestimulação e indução de apoptose 
3) Ativação de receptores CTLA-4, PD1 e sua ligação com CD80, CD86  
4) Anergia celular 
5) Linfócitos Treg, nTregs e iTregs 
6) Interleucinas anti-inflamatórias e regulatórias (IL-10, TGF-β) 
7) Exemplos dos mecanismos de regulação específicos como: tolerância imunológica e 
alergias ou doenças autoimunes ou microambientes tumorais 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

O candidato deverá usar corretamente os termos científicos do tema, respeitando as 
adaptações estrangeiras e obedecendo a norma culta portuguesa no que concerne a 
construção de parágrafos (concordância nominal e verbal). Objetiva-se também clareza e 
objetividade no desenvolvimento da escrita. 

 

 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021 
ICBS 
55 - Imunologia e Virologia 

A1 
 

 

  
ASSINATURAS: Maceió– AL, 02 de maio de 2022. 

                                                                                                                                                                       Cidade 
 

___________ ________________          
Examinador(a)  

 

 

UFAL 
 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021 
ICBS 
55 - Imunologia e Virologia 

A1 
 

 

  
ASSINATURAS: Maceió – AL, 02 de maio de 2022. 

                                                                                                        
 

___________________________          
Examinador 

 
 

 

UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Aguinaldo Roberto Pinto  UFSC 

PONTO SORTEADO 

Regulação da resposta imune 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

O candidato deve apresentar um texto coerente e lógico, iniciando por uma apresentação 
geral do tema a ser desenvolvido, passando a discorrer detalhadamente sobre o mesmo, 
particularizando os mecanismos de regulação envolvidos na resposta imune, sendo que 
ao final deve apresentar um fechamento adequado sobre o tema. 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

A fundamentação teórica da resposta apresentada pelo candidato deve incluir os 
seguintes tópicos: 

• Tolerância imunológica 

• Células T reguladoras (Tregs), iTregs e nTregs 

• Receptores reguladores (CD39/CD73, PD1, CTLA4, CD80/CD86, dentre outros) 

• Citocinas regulatórias de origem da resposta imune inata ou adaptativa (Il-10, IL-
22, TGFb, etc) 

• Exemplos de controle específicos, tais como doenças auto-imunes, tolerância a 
doenças infecciosas, reações alérgicas, câncer, etc. 

 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Espera-se uma linguagem clara, objetiva e assertiva, fazendo uso adequado da 
terminologia científica e do uso correto das normas da língua portuguesa. 

 

 






