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RESOLUÇÃO 
 
01.  

a) Essa recomendação é para que os vírus da gripe ou resfriado não se espalhem no ar, ficando retidos 
no lenço. 

b) O lenço deve ser descartado/jogado fora, pois se o lenço fica no ambiente ele pode contaminar o local 
e outras pessoas ficarem gripadas. 

 
02. Agente etiológico é o organismo responsável por provocar a doença, ou seja, é o que desencadeia os sinais 

e sintomas típicos de um determinado problema de saúde. Ex.: vírus, bactérias, protozoários. 
Vetor é o organismo capaz de transmitir o ser vivo que realmente desencadeará uma enfermidade. Ex.: 

mosquito Aedes, barbeiro, moscas.  
 
03. As principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti são: Manter bem tampado tonéis, caixas 

e barris de água; lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água; Manter 
caixas d’agua bem fechadas; Remover galhos e folhas de calhas; Não deixar água acumulada sobre a laje; 
Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana; Trocar água dos vasos 
e plantas aquáticas uma vez por semana; Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; Fechar 

bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para 
baixo; Acondicionar pneus em locais cobertos; Fazer sempre manutenção de piscinas; Tampar ralos; 
Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento; Não deixar água acumulada em folhas secas e 
tampinhas de garrafas; Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente; 

Limpar sempre a bandeja do ar condicionado; Lonas para cobrir materiais de construção devem estar 
sempre bem esticadas para não acumular água; Catar sacos plásticos e lixo do quintal. 

 

04. Uso de camisinha é o meio mais eficaz de prevenção contra DSTs. A camisinha é o método contraceptivo 
mais barato e de fácil acesso, com distribuição gratuita nos postos de saúde, além de evitar a transmissão 
de doenças como Aids e sífilis. 
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05. O sabão não apenas solta o vírus da pele, mas também faz com que o envelope viral se dissolva, de modo 

que proteínas e o RNA deslizem e o vírus morra metaforicamente (ele é, na verdade, desativado, pois os 
vírus não estão exatamente vivos). 

 
 

 


