
RELATÓRIO SOBRE JORNADA LABORAL MEDIANTE TRABALHO À DISTÂNCIA – RESOLUÇÃO 

SS49/2020 – ESTUDO DIRIGIDO 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Local:____________________________Função/cargo:________________________ 

 

1. Assinale a alternativa que mais bem completa a frase a seguir. O controle químico, 

no contexto do Programa de Controle dos Vetores das Arboviroses no Estado de São 

Paulo: 

a) É uma das ferramentas do manejo integrado. 

b) Faz parte do conjunto de ferramentas do manejo integrado e está presente nas 

estratégias de controle de dispersão dos vetores e de transmissão dos vírus 

causadores das arboviroses, exigindo conhecimentos técnicos para a correta 

utilização das diferentes modalidades. 

c) É muito importante nos momentos de transmissão de vírus. 

d) Requer conhecimentos técnicos para a correta utilização. 

 

2. Qual é o volume em litros de um recipiente cúbico com as seguintes dimensões em 

centímetros? 50 x 50 x 50: 

a) 125 litros 

b) 200 litros 

c) 250 litros 

d) 500 litros 

 

3. Qual das opções apresenta o volume (em litros) mais próximo de um recipiente 

cilíndrico com as seguintes dimensões: Profundidade = 100 cm e Diâmetro = 50 cm 

a) 125 litros 

b) 200 litros 

c) 250 litros 

d) 500 litros 

 

4. A metodologia de tratamento químico perifocal é indicada para qual tipo de imóvel? 

a) Imóveis residenciais 

b) Hospitais e Universidades 

c) Ferro velhos e borracharia 

d) Todas as alternativas anteriores 

 

 



5. Qual equipamento de aplicação é empregado e como é feita a carga (fludora + 

água)? 

a) Pulverizador de Compressão Prévia e 50g de Fludora + 8 litros de água 

b) Pulverizador de Compressão Prévia e 100g de Fludora + 7,5 litros de água 

c) Atomizador e 150g de fludora + 8 litros de água 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

6. Assinale a alternativa que mais bem completa a frase a seguir. Na modalidade de 

aplicação de inseticida com nebulizador portátil, imóvel a imóvel, 

a) A aplicação tem de acontecer no(s) local(is) provável(is) de infecção. 

b) A data de início de sintomas é de extrema importância para o estabelecimento do 

tempo oportuno de execução da aplicação. 

c) O cumprimento dos fundamentos: preparo adequado dos imóveis; correta 

regulagem do nebulizador; cumprimento da técnica de aplicação; atuação em 

locais corretos e em tempo oportuno, é primordial para aumentar a possibilidade 

de interrupção da circulação de vírus. 

d) Se não houver o adequado preparo do imóvel e o cumprimento da técnica de 

aplicação, não haverá a interrupção da circulação de vírus. 

 

7. Num deposito de inseticida qual a distancia mínima que o palete onde fica 

acomodado os inseticidas deve ter da parede? 

a) 50 cm 

b) 1 metro 

c) 10 cm 

d) 1,50 metro 

 

8. Qual a quantidade máxima de produtos perigosos que pode ser transportado sem a 

necessidade de sinalização do veículo? 

a) 1 kg 

b) 500 kg 

c) 1000 kg 

d) 5000 kg 

 

9. Quais parâmetros de aplicação são utilizados no cálculo de dosagem da NAV? 

a) Vazão, faixa de aplicação, velocidade do veiculo 

b) Relação percurso/área, condições climáticas, tamanho de gota 

c) Volume de calda por minuto, faixa de aplicação, metros por hectare 

d) Número de quarteirões, dosagem de produto, km rodados 

 

 



10. Qual afirmativa é correta? 

a) O controle de criadouros deve preceder a nebulização 

b) O principal alvo da nebulização é o intradomicilio 

c) Menor intervalo do ciclo de NAV maior redução da população vetorial 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

11. Qual afirmativa está correta em relação ao armazenamento adequado do 

inseticida? 

a) Sala com ventilação adequada e embalagens em cima de paletes 

b) Ter álcool etílico no depósito e ter extintor de incêndio, no mínimo, a 3 metros de 

distância do local de armazenamento. 

c) Paletes a 1,50 de distância da parede 

d) O local de armazenamento deve ter piso permeável 

 

12. Quais os Equipamentos de Proteção Coletiva necessários em um depósito de 

inseticida? 

a) Respirador facial e óculos de proteção 

b) Vassoura e pá de lixo 

c) Lava olhos e chuveiro de emergência  

d) Lava olhos e respirador semifacial 

 

13. Qual a dose utilizada de Imidacloprid por hectare? 

a) 5 ml/ha 

b) 4,1 ml/ha 

c) 4,5 ml/ha 

d) 40 ml/ha 

 

14. Qual volume de Cielo por hectare? 

a) 50 ml/ha 

b) 60 ml/ha 

c) 100 ml/ha 

d) 120 ml/ha 

 

15. Qual a vazão utilizada para regular a bomba do atomizador montado a veículo. 

a) 25 ml/min 

b) 50 ml/min 

c) 75 ml/min 

d) 100 ml/min 

 

 



16. Qual a velocidade de aplicação do Cielo com maquina pesada? 

a) 11 km/h 

b) 13 km/h 

c) 15 km/h 

d) 17 km/h 

 

17. Quantos segundos deve se permanecer em portas e janelas para aplicação do 

inseticida Cielo com nebulizador portátil? 

a) 3 segundos 

b) 5 segundos 

c) 8 segundos 

d) 10 segundos 

 

18. Qual solvente deve ser utilizado para limpeza dos equipamentos quanto a aplicação 

com Cielo e quando deve ser utilizado? 

a) Álcool etílico. Deve ser utilizado ao termino da atividade de nebulização. 

b) Álcool isopropílico. Deve ser utilizado somente na primeira aplicação do  

nebulizador. 

c) Álcool isopropílico. Deve ser utilizado na primeira aplicação do nebulizador ou no  

caso que seja utilizado outro inseticida que não seja Cielo. 

d) Álcool isopropílico. Deve ser utilizado semanalmente. 

 

19. Qual a regulagem necessária para aplicação do produto Cielo com nebulizador 

portátil? 

a) Utilizar ponta dosadora cinza e 2 litros de Cielo no tanque, posicionando a 

alavanca de agitação na posição 2. 

b) Utilizar ponta dosadora amarela e 2 litros de Cielo no tanque, posicionando a 

alavanca de agitação na posição 2. 

c) Utilizar ponta dosadora cinza e 1 litro de Cielo no tanque, posicionando a 

alavanca de agitação na posição 2. 

d) Utilizar ponta dosadora cinza e 2 litros de Cielo no tanque, posicionando a 

alavanca de agitação na posição 1. 

 

20. Qual os cuidados na utilização do álcool isopropílico e qual o destino deve ser dado 

aos seus resíduos?  

a) Não fumar ou realizar a preparação do produto próximo a fonte de calor; 

armazenar o resíduo dentro do deposito de inseticida na embalagem original, 

aguardando a incineração. 

b) Não fumar ou realizar a preparação do produto próximo a fonte de calor; 

descartar o produto em lixo comum, visto que é simplesmente álcool.   



c) Não há cuidados na sua utilização, os resíduos devem ser descartados no 

Serviço Regional e não no imóvel do morador. 

d) Não fumar ou realizar a preparação do produto próximo a fonte de calor; 

armazenar o resíduo dentro do deposito de inseticida em tambor de 200 litros, 

aguardando a incineração. 

 


