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MANEJO E CONTROLE DE ESCORPIÕES 

 

1. Quais as espécies de escorpião mais comumente encontradas no Estado de São Paulo 

são? 

a) Tityus serrulatus e Tityus bahiensis.   

b) Tityus stigmurus  e Tityus obscurus  

c) Tityus bahiensis e Tityus obscurus 

d)  Tityus serrulatus e Tityus stigmurus   

2. Para o trabalho de captura de escorpiões preciso vestimenta segura, sendo a 

camisa ideal: 

a) com mangas curtas para dar mais mobilidade ao braço na hora de capturar o 

escorpião. 

b) com mangas longas e sem punho para ser mais agilidade com o  braço na hora 

da captura. 

c) sem manga para períodos muito quentes, mas com  uso de bloqueador solar 

nos braços e repelentes. 

d) com punhos bem ajustados ao corpo evitando que o escorpião entre em 

contato. 

 

3. Para o trabalho de captura de escorpiões preciso vestimenta segura, sendo a 

calça ideal: 

a) calça comum tipo jeans, com  tecido bem grosso e sem ajuste no tornozelo. 

b) bermuda para os dias muito quentes, mas não esquecendo de utilizar 

bloqueador solar nas pernas e repelente. 

c) calça confortável para mobilidade e com punhos ajustados ao tornozelo ou 

com meia por cima da calça. 

d) calça bem justa e sem ajuste ao tornozelo, pois dessa forma evita que o 

escorpião possa subir por dentro da calça. 

 
4. Para o trabalho de captura de escorpiões, é ideal: 

a) prender os cabelos quando compridos, usar calça jeans com camiseta de 

manga curta e boné para dias ensolarados. 

b) usar boné ou  chapéu e manter os cabelos compridos soltos para proteger a 

cabeça e o pescoço. 

c) usar boné, chapéu ou boné de legionário, com uso de bloqueador solar na pele 

e cabelos amarrados quando compridos. 



 

d) não é preciso proteger a cabeça, pois o trabalho de captura de escorpião não 

indica essa necessidade. 

 
5. Para captura de escorpiões em região com presença de roedores, como dentro 

de túmulos em cemitério, sótãos, porões, preciso: 

a) utilizar um pano amarrado no rosto em cima do nariz para não respirar a poeira 

desse local. 

b) não preciso utilizar nenhuma proteção, já que os roedores transmitem apenas 

leptospirose 

c) a captura em locais onde possa ter o hantavírus não precisa de EPI, pois 

nenhum cria barreira de segurança 

d) utilizar mascara semi facial com filtro P3 e óculos protetor quando for fazer 

vistorias em locais que possa ter hantavírus. 

 

6. Para fazer a captura segura de escorpiões, preciso: 
a) utilizar luva de raspa de couro ou vaqueta, embora menos maleável mas o suficiente 

para lhe dar proteção contra o  acidente. 

b) posso pegar o escorpião com a mão pela cauda, imobilizando o animal e não 

tendo risco algum de ser picado. 

c) posso usar luva de malha que será suficiente para não ser picado e ter ampla 
mobilidade com as mãos. 

d) usar luvas de procedimento, tipo látex, para pegar o escorpião diretamente 

com a mão. 

 

7. Para fazer captura de escorpiões, preciso dos seguintes materiais: 

a) lanterna com feixe de luz normal e de luz negra e pilhas (se a lanterna não for 

recarregável). 

b) pinça anatômica com mais de 30 cm e luva de raspa de couro ou vaqueta para 

realizar captura segur, frascos plásticos transparentes e tampas com pequenos 

furos para que os animais possam respirar depois de colocados, além de um 

algodão úmido com água. 

c) pinça anatômica com mais de 30 cm e luva de raspa de couro ou vaqueta para 

realizar captura segura. 

d) Todas as alternativas se complementam e estão corretas. 

 
8. Os escorpiões são animais que devem ser preservados em seu ambiente 

natural, sendo um crime ambiental exterminá-los. Em quais situações podemos 

eliminá-los? 

a) Quando eles saem da área silvestre nativa e ficam próximos as áreas urbanas 

levando risco de acidente nocivo à essa população (sinantrópicos). 

b) Quando estiverem no ambiente silvestre, assim eles não chegam a área urbana. 

c) Quando estiverem dentro de um domicílio e já tenha provocado um acidente. 

d) Os itens a e c estão corretos. 



 

 

9. A fim de prevenir a ocorrência dos escorpiões em meio urbano temos que ter 

uma atenção especial nos 3 As: 

a) Acúmulo – acumular material de construção para que ele possa se abrigar e 

assim não entre no imóvel; 

          Alimento- deixar alimento fora da casa para que ele não entre no domicílio; 

          Aquisição – de veneno que possa exterminar os escorpiões. 

b) Abrigo – colocar material bem longe da residência para que ele se acostume e  

volte ao ambiente silvestre; 

Acesso – impedir o acesso do escorpião  a residência; 

Alimento – deixar sempre um alimento como isca para capturá-lo de forma mais 

fácil. 

c) Abrigo – retirar o acúmulo de material onde o escorpião se abriga; 

Alimento – manter sempre limpa a residência evitando principalmente baratas. 

Acesso – impedir o acesso do escorpião  a residência. 

d) Ajuda – pedir auxílio para amigos e famíliares na captura de um escorpião; 

Aniquilar todos os escorpiões do domicílio colocando grande quantidade de 

inseticida; 

Alimentação deixar sempre uma barata, para que seja oferecida para os 

escorpiões. 

 

10. O melhor controle para escorpiões é: 

a) manejo ambiental, retirando abrigo e alimento e evitando o acesso do animal 

aos imóveis. 

b) fazer o manejo e colocar inseticida para que não retornem. 

c) aplicar escorpionicida e depois recolher os escorpiões mortos, pois podem 

servir de alimentos para os que sobreviveram. 

d) usar escorpionicida em quantidade suficiente para eliminar os escorpiões em 

seu abrigo. 

 

11. Que cuidados tenho que ter ao chegar no domicílio de um munícipe que 

notificou o encontro de um escorpião? 

a) me apresentar uniformizado e perguntar onde estava o escorpião e pedindo 

para todos sairem do domicílio enquanto realizo as buscas. 

b) me apresentar uniformizado com crachá de identificação e pedir para que o 

morador acompanhe a visita informando e orientando cada procedimento. 

c) ao terminar a vistoria arrumo todos os objetos remexidos, deixando tudo em 

ordem, conforme foi encontrado. 

d) os itens b e c se complementam e estão corretos. 

 
12. Para captura segura: 

a) utilizo um pote de plástico emborcando o escorpião, passando um papelão por 

baixo enclausurando o animal e fechando o pote em seguida.  



 

b) utilizo luvas de malha e pinça anatômica de 10 cm para que me aproxime do 

escorpião e ele não fuja. 

c) utilizo luva de raspa de couro e pinça anatômica longa, preferencialmente de 

material não metálico para me proteger de choque, caso eu encoste em fio 

desencapado. 

d) os itens a e c se complementam. 

 

13. Que orientações posso oferecer para moradores de residência onde foi 

capturado escorpiões? 

a) Verificar se há escorpião em todo  material ou objeto que seja levado de fora 

para dentro do domicílio, mesmo que sejam roupas no varal, material para 

reformas ou gravetos para fornos. 

b) Tomar cuidado com frestas nas: paredes, teto, chão, móveis, rodapés e portas 

rebocando e ou calafetando sempre que houver vãos que podem servir de 

esconderijo para  escorpiões. 

c) Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou tiras de borracha e telar 

aberturas de ventilação de porões. 

d) todos os itens anteriores se complementam. 

 
14. Em caso de avistamento do escorpião por um morador: 

a) A notificação só será aceita se o morador trouxer o escorpião até a unidade. 

b) pedir para que o morador, durante a visita de atendimento, aponte o local 

exato do avistamento. 

c) caso não encontre o escorpião na primeira visita, dar o trabalho por encerrado. 

d) se durante a visita de atendimento não encontrar escorpião o morador tem 

que pagar uma multa por falsa notificação. 

 

15. Em quartos infantis para prevenção de acidentes com escorpião devo: 

a) manter o berço próximo a parede e janela, para que os escorpiões possam 

escapar. 

b) colocar mosquiteiro para que os escorpiões não entrem no berço. 

c) manter berço e camas infantis longe de paredes e janelas e os brinquedos 

guardados em caixa com tampa. 

d) colocar inseticidas e passar em todas as paredes do quarto. 

 
16. Como devo orientar um morador que necessita manter no peridomicilio sobras 

de cerâmica para uma futura construção? 

a) oriento para colocar as cerâmicas afastadas da parede ou de qualquer local 

onde o escorpião possa subir. 

b) oriento para colocar todas enfileiradas e encostadas em uma parede. 

c) oriento para juntar todas e colocar sobre palete, ou algo que as mantenha 

afastadas do chão. 

d) as respostas a e c se complementam. 



 

 
17. Com relação aos vasos de plantas  e jardins externos devo orientar: 

a) passar inseticida nas paredes dos vasos e beiradas de jardins, assim os 

escorpiões  não ficarão nesses locais. 

b) colocar os vasos bem próximos de  parede e manter os jardins bem podados. 

c) colocar vasos em suporte e manter jardins bem limpos e podados recolhendo 

com frequência folhagens secas e gravetos que poderiam servir de abrigo ao 

escorpião. 

d) Nestes locais não preciso orientar nada já que os escorpiões não comem 

vegetais. 

 

18. Quando estiver fazendo a vistoria no peridomicilio: 

a) preciso me aparamentar com vestimenta e EPI como se estivesse fazendo a 

vistoria dentro do domicílio. 

b) preciso que um responsável pelo domicílio me acompanhe nessas buscas. 

c) oriento o responsável pelo domicílio quanto a reparos e necessidades de 

conserto para evitar o acesso de escorpiões na casa. 

d) posso considerar que todas as respostas anteriores são válidas  quando realizo 

a vistoria no peridomicilio. 

 

19. Na visita ao cemitério temos que: 

a) utilizar a vestimenta e EPIs adequados,  inclusive máscara com filtro P3 e óculos, 

se for necessário entrar em túmulos e gavetas. 

b) a lanterna de luz negra pode facilitar bastante a vistoria em locais escuros. 

c) sempre fazer a visita acompanhado de funcionários e se possível do gestor para 

orientá-los quanto captura segura e manejo no local. 

d) Todas as respostas estão corretas. 

 
20. Locais de depósito de caçambas recolher restos de materiais de construção estão 

espalhados por quase toda a cidade. Em relação às caçambas: 

a) podem funcionar como “agentes de dispersão” de escorpiões pela cidade se não 

for realizada a limpeza entre a prestação de um serviço e outro contrato. 

b) os locais onde essas caçambas ficam depositadas quando vazias são vulneráveis 

para escorpiões e precisam ser periodicamente visitados a partir do primeiro 

encontro do animal para se evitar infestação. 

c) devem ser higienizadas e limpas por dentro e por fora antes de serem 

disponibilizadas para prestar serviço. 

d) Todas as respostas estão corretas. 

 
 


