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Conteúdo: Doenças relacionadas ao ciclo da água. 

 
01. A dengue é um grave problema de saúde pública em nosso país. Seu agente etiológico é 

a) por uma bactéria. 
b) por um protozoário. 
c) um vírus. 
d) um mosquito. 
e) um verme. 

 
02. A dengue é uma doença comum em épocas quentes e chuvosas do ano, portanto, é importante que 

algumas medidas sejam tomadas durante esse período. Todas as alternativas abaixo indicam medidas que 
ajudam a barrar a reprodução do mosquito transmissor, exceto: 
a) Limpar sempre as caixas d'água. 
b) Manter sempre as caixas d'água cobertas. 
c) Trocar a água dos vasos de planta. 
d) Secar os pratos de vasos de planta. 
e) Colocar telas nas janelas. 

 
03. Durante os anos 1990, a incidência de dengue aumentou consideravelmente com a dispersão do Aedes 

aegypti no território nacional, que se intensificou a partir de 1994, tornando cada vez mais evidente a 
necessidade de melhorar a vigilância do vetor. Nesse contexto, a avaliação do status de susceptibilidade 
aos inseticidas era uma importante ferramenta de controle. 
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A resistência nas populações desses insetos está associada a um processo no qual: 
a) o inseticida induz mutações nos insetos sensíveis, tornando-os resistentes. 
b) os insetos sensíveis se adaptam ao inseticida. 
c) os insetos resistentes são selecionados pela ação do próprio inseticida. 
d) os insetos resistentes passaram a não tolerar o inseticida. 
e) os insetos sensíveis começaram a utilizar o inseticida como um nutriente. 

 
04. Dengue é uma doença limitada a certas áreas geográficas. 

 
Essa limitação deve-se 
a) ao fato de a doença não ser contagiosa. 
b) à falta de combate adequado ao transmissor. 
c) à distribuição geográfica do inseto transmissor. 
d) à inexistência do agente patogênico em regiões tropicais. 
e) à ausência de alimento para o agente patogênico em certos ambientes. 

 
05. Desesperada com o aumento de casos de dengue em sua cidade, uma moradora resolveu observar os 

focos da doença em sua casa a fim de detectar a presença de alguns mosquitos da espécie Aedes aegypti. 
Para que a moradora consiga identificar o mosquito, que característica deve ser observada? 
a) O número de patas. 
b) A divisão do corpo. 
c) A presença de antenas. 
d) A coloração do corpo. 
e) O número de asas. 

 
06. Um professor de Biologia afirmou que o Aedes aegypti era vetor de várias doenças. Um aluno, no entanto, 

questionou-o se esse mosquito não transmitia somente a dengue, uma vez que é chamado popularmente 
de mosquito-da-dengue. O professor, então, explicou que a dengue é a doença mais conhecida, entretanto, 
o mosquito transmitia outras. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não pode ser citada 
pelo professor como exemplo de doença transmitida pelo A. aegypti. 
a) Febre amarela. 
b) Zika. 
c) Chikungunya. 
d) Malária. 
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07. Ao ser picado por um mosquito Aedes aegypti, podemos afirmar que: 
a) contraímos dengue, pois todos os mosquitos são contaminados. 
b) estamos sujeitos à contaminação por diversos tipos de bactéria, como a causadora da dengue. 
c) trata-se de uma fêmea, pois apenas as fêmeas são capazes de picar o ser humano. 
d) trata-se de um macho, pois eles são os únicos capazes de picar os seres humanos. 

 
08. A dona de casa deve encher os latões de ferro 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. 
 
Falta água e sobra dengue no Guará II. In: Correio Braziliense. 19/05/99 (com adaptações). 
Acerca do assunto desenvolvido no texto, julgue os itens usando C (certo) ou E (errado). 
(   ) 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 hospedeiro intermediário do Aedes aegypti. 

 
09. (Ufes) Recentemente, na região da Grande Vitória, no Espírito Santo, têm surgido vários casos de dengue. 

Essa doença é transmitida por certos mosquitos quando sugam o sangue humano. Uma das estratégias de 
prevenção à dengue é eliminar corpos d'água nas regiões urbanas, pois aí se desenvolvem as larvas desses 
mosquitos. 
Com base no texto anterior, é possível concluir que o mosquito transmissor da dengue é: 
a) ametábolo e hematófago. 
b) holometábolo e parasita. 
c) hemimetábolo e parasita. 
d) holometábolo e predador. 
e) hemimetábolo e predador 

 
10. Quais medidas você pode tomar para evitar o crescimento da Dengue? 
 


