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01. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Trata-se de um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo, exceto na Europa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente por uma das variações do vírus. Sobre essa 
questão, assinale V para as alternativas corretas e F para as alternativas falsas. Justifique as afirmativas 
falsas. 

(   ) A pessoa fica imune contra o tipo de vírus que provocou a doença, mas ela ainda poderá ser 
contaminada por outras formas do vírus da dengue.  

(   ) A dengue hemorrágica pode ocorrer mesmo na primeira vez em que o indivíduo contraiu a doença. 
(   ) A maneira mais importante de combater a epidemia é uma ampla campanha educativa sobre o habitat 

do mosquito Aedes aegypti e a responsabilidade de cada um neste combate. 
(   ) O ovo do Aedes Aegypti pode permanecer vivo em ambiente seco por quase um ano. Se, neste 

período, ele entrar em contato com água, poderá originar uma larva; por isso, o controle do mosquito 
é tão importante no controle da dengue. 

(   ) O mosquito põe seus ovos em águas paradas e limpas; por isso, o maior risco de propagação da 
doença é o acúmulo de lixo nas grandes cidades, onde garrafas abertas, pneus e outros objetos que 
acumulam água são os principais vilões. 

 
02. Falta água e sobra dengue no Guará II 

A dona-de-casa deve encher os latões de feno e a caixa d'água rapidamente para não desperdiçar 
água. Depois, a água é estocada e usada para beber, para fazer comida, lavar louça, tomar banho - e 
expor a família ao risco de pegar dengue. É isso mesmo: na casa de todas as famílias dos dois conjuntos, a 
água parada nos baldes - sem qualquer proteção para evitar que seja contaminada -transforma-se em 

piscina para o Aedes aegypti, que já infectou dezessete pessoas da comunidade desde janeiro. 
In: Correio Braziliense, 19/5/99 (com adaptações). 

 
Acerca do assunto desenvolvido no texto, assinale V para as alternativas corretas e F para as alternativas 

falsas. Justifique as afirmativas falsas. 
(   ) A dengue caracteriza-se pelo aparecimento de febres altas e fortes dores no corpo, podendo causar a 

morte. 
(   ) O simples contato do Aedes aegypti com a água parada torna-a contaminada e, portanto, potencial 

transmissora da dengue. 
(   ) Para "evitar que seja contaminada" pelo Aedes aegypti a água estocada nos recipientes referidos no 

texto, é suficiente fervê-la antes da estocagem. 

(   ) O homem é um hospedeiro no ciclo de vida do Aedes aegypti.  
 
03. Sobre o microrganismo Vírus Papiloma Humano (HPV) e sua imunização, analise as afirmações abaixo e 

assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Justifique as afirmativas falsas. 

(   ) O HPV é um vírus sexualmente transmitido. 
(   ) O HPV causa verrugas na pele e nas regiões oral (lábios, boca, cordas vocais, etc.), anal, genital e da 

uretra. 

(   ) A vacina que será aplicada no Brasil protege quatro tipos de vírus do HPV. Dois deles respondem por 
70% dos casos de câncer de colo de útero. 

(   ) A vacina contra o HPV é muito eficaz, eliminando a necessidade de outras formas de prevenção do 
vírus. 

 


