
1- Qual a única verdade a respeito da prevenção e combate ao Aedes aegypti? 

A.   Para impedir a proliferação do mosquito, devemos evitar o acúmulo de água parada. 

B.   Roupas de manga longa e jeans impedem que sejamos picados pelo mosquito. 

C.   O inseticida é capaz de matar tanto mosquito quanto os ovos depositados por ele. 

D.   A fêmea do Aedes aegypti só deposita seus ovos em água limpa. 

 

2- Qual destes sintomas é menos comum às vítimas de Dengue? 

A.   Dor muscular 

B.   Náuseas 

C.   Febre alta 

D.   Vermelhidão nos olhos 

 

3- Mito ou verdade? Escolha a única afirmação correta. 

A.   Espaços públicos, como terrenos baldios e lagoas, concentram o maior número de focos do 
mosquito. 

B.   O Zika vírus é transmitido exclusivamente pela picada do Aedes aegypti. 

C.   Pacientes que nunca tiveram Dengue não correm risco de desenvolver a forma grave da 
doença (Dengue hemorrágica) ao serem contaminados. 

D.   Atualmente já encontramos Aedes em depósitos que antes não eram explorados pelo 
mosquito para postura dos ovos, como por exemplo: fossas. 

 

4- Identifique a única alternativa que não representa uma característica do Aedes aegypti. 

A.   Tal como o pernilongo, é um mosquito silencioso e de hábitos noturnos. 

B.   Seu raio de ação (deslocamento do local de nascedouro) atinge até 200 metros. 

C.   Tem como marca as listras brancas na cabeça, patas e corpo. 

D.   Pica principalmente nas pernas, tornozelos ou pés e sua picada, geralmente, não dói. 

 

 

5- Sobre o uso de repelentes é certo afirmar somente que: 



A.  Citronela, andiroba e óleo de cravo funcionam como repelentes naturais 100% eficazes 

contra o mosquito, bem como o consumo de alimentos ricos em vitamina B1. 

B.   Bastará uma aplicação do repelente no prazo de 24h para se proteger contra o Aedes 
aegypti. 

C.   É recomendável passar repelente no corpo, mais de três vezes ao dia ou conforme rótulo 
do produto, para manutenção do efeito. 

D.   Os hidratantes a base de óleo de andiroba substituem o uso do repelente. 

 

6 -Qual desses medicamentos é indicado para combater os sintomas da dengue, zika, 
chikungunya e febre do Mayaro? 

A.   Ácido acetilsalicílico 

B.   Ibuprofeno 

C.   Dipirona 

D.   Antibiótico prescrito 

 

7- A respeito da Chikungunya e febre do Mayaro é possível dizer, corretamente, que: 

A.  A febre está quase sempre presente, normalmente alta e de início imediato. 

B.  As dores intensas nas articulações (artralgias) estão presentes em 90% dos casos. 

C. Todas as alternativas estão corretas. 

D.  A única forma de contrair a doença é através da picada do mosquito, não há registros de 
sua transmissão de pessoa para pessoa. 

 

8- Qual  das medidas abaixo não pode ser considerada um método de prevenção contra o 
Aedes aegypti? 

A. Encha de areia até a borda os pratos das plantas 

B. Coloque o lixo em saco plástico e mantenha a lixeira bem fechada. 

C. Mantenha as calhas do telhado limpas e as caixas d’água vedadas. 

D. Faça uma mistura de borra de café, essência de Citronela e álcool etílico, e utilize como 
difusor no ambiente. 



9- As denúncias de focos devem ser feita às Secretarias Municipais de Saúde, que são as 
responsáveis pelo combate direto ao mosquito. 

No Rio de Janeiro Disque: 

A. 1432 

B. (21)22531177 

C. 1746 

D. 193 

 

10- Com relação à sobrevivência do Aedes Aegypti, é correto dizer que: 

A. O Aedes Aegypti pode sobreviver e transmitir doenças em qualquer época do ano, porém o 
aumento do número de casos ocorre nos meses mais quentes e chuvosos, o que favorece o 
acúmulo de água, e multiplicação do mosquito.  

 
B. O Aedes Aegypti só sobrevive e transmite doenças nos meses quentes e chuvosos. o que 
favorece o acúmulo de água, e multiplicação do mosquito.  

 

C. O Aedes Aegypti prefere os meses mais frios e secos, o que favorece a multiplicação do 
mosquito.  

D. Todas as alternativas estão erradas. 

 

 


