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Exercícios – Dengue 
 
1) (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. 
 
2) (PUC-RS) Para responder a esta questão, considere as seguintes afirmações: 
I – Doenças como zika, dengue, febre amarela e hepatite C são causadas por vírus. 
II – Os vírus não necessitam de células hospedeiras para a reprodução, apenas para 
a produção de proteínas, já que não possuem organelas. 
III – O material genético viral pode ser DNA de fita dupla, DNA de fita simples, 
RNA de fita dupla ou RNA de fita simples, dependendo do tipo de vírus. 
A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) I e III apenas. 
d) II e III apenas. 
e) I, II e III. 
 
3) (ENEM) Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de 
prevenção à dengue, que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. 
Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse 
mosquito? 
a) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes 
cobertos e fechados para a sua reprodução. 
b) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se 
reproduz na parede das casas de barro. 
c) Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se 
desenvolvem nesse meio. 
d) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem 
nesse tipo de substrato. 
e) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece 
em águas contaminadas. 
 
4) A dengue é um grave problema de saúde pública em nosso país. Seu agente 
etiológico é: 
a) por uma bactéria. 
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b) por um protozoário. 
c) um vírus. 
d) um mosquito. 
e) um verme. 
 
5) A dengue é uma doença viral que acomete várias pessoas, levando muitas à morte. 
Os vetores dessa doença são mosquitos do gênero Aedes. Sobre a transmissão da 
dengue e seu vetor, marque a alternativa correta. 
a) Machos e fêmeas picam seres humanos, transmitindo, assim, o vírus causador da 
dengue. 
b) No Brasil, a transmissão da dengue ocorre pelo Aedes aegypti, entretanto, existe no 
país a presença de Aedes albopictus, o qual apresenta potencial para transmitir a doença. 
c) O responsável pela transmissão da dengue para seres humanos é o macho do mosquito 
Aedes aegypti. 
d) Todos os mosquitos Aedes aegypti possuem o vírus causador da dengue. 
e) O Aedes aegypti é o agente etiológico da dengue. 
 
6) (UNB) 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. 
 
7) 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. 
 
8) A dengue é uma doença sem tratamento específico, sendo recomendado 
basicamente descanso e hidratação. Diante disso, o melhor é prevenir-se da doença. 
Todas as alternativas abaixo relacionam-se com a prevenção da dengue, exceto: 
a) limpar caixas d'água e mantê-las fechadas para evitar proliferação do mosquito. 
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b) vacinar-se. 
c) utilizar repelentes em áreas com mosquito. 
d) tratar a água da piscina com cloro para evitar proliferação do mosquito. 
e) lavar mensalmente recipientes utilizados para armazenar água. 
 
9) (CEDERJ) 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. 
(Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília,16(4):295-302, 2007). 
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. 
 
10) Dengue, chikungunya e zika apresentam praticamente o mesmo tratamento. 
Analise as alternativas e marque a que melhor explica o procedimento em caso 
dessas doenças: 
a) uso de antibiótico. 
b) uso de anti-inflamatório. 
c) repouso e bastante ingestão de água. 
d) medicamentos a base de ácido acetilsalicílico. 
e) uso de anticoagulantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1 – b 
2 – c 
3 – c 
4 – c 
5 – b 
6 – C-E-E-E 
7 – e 
8 – e 
9 – c 
10 – c 
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