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SS49/2020 – ESTUDO DIRIGIDO III 

Vigilância e Controle de Triatomíneos 

Para todas as questões há apenas uma alternativa correta. Assinale  

1) Na pesquisa entomológica para triatomíneos uma unidade domiciliar é considerada 

positiva em qual situação? 

a) Com encontro de novos exemplares vivos. 

b) Com o encontro de exemplares vivos e mortos. 

c) Com o encontro de exemplares vivos e vestígios (ovos viáveis). 

d) Com a vistoria do desinsetizador no atendimento a notificação. 

 

2) São ações de rotina realizadas nos laboratórios da Sucen no que diz respeito aos 

triatomíneos: 

a) Recebimento de insetos suspeitos. 

b) Recebimento, identificação e exame de infecção de triatomíneos. 

c) Exame de infecção de insetos suspeitos. 

d) Identificação de espécimens recebidas. 

 

3) São materiais indispensáveis para a pesquisa entomológica de triatomíneos em campo: 

a) Potes para armazenamento de insetos, lanterna, luvas, boletins de registro, pinça, 

material para borrifação e equipamento de proteção individual. 

b) Boletins e equipamento para borrifação somente. 

c) Equipamentos de proteção individual, pinça e luvas somente. 

d) Lanterna de luz negra, luvas de raspa de couro e de látex, pinça de 30 cm. 

 

4) A sequencia correta de pesquisa entomológica de triatomíneos no intradomicílio do 

imóvel é: 

a) Iniciar pelo primeiro cômodo da entrada da casa no canto esquerdo em sentido 

horário estendendo-se aos demais cômodos à esquerda, depois à direita e a frente, não 

deixando cômodo para trás. 

b) Iniciar pelo primeiro cômodo da entrada da casa no canto direito em sentido anti 

horário estendendo-se aos demais cômodos à esquerda, depois à direita e a frente, não 

deixando cômodo para trás. 

c) Iniciar pelo cômodo da cozinha da casa no canto esquerdo em sentido horário 

estendendo-se aos demais cômodos à direita, depois à esquerda e a frente, não 

deixando cômodo para trás. 

d) Iniciar pelo cômodo da porta da sala da casa no canto direito ou esquerdo em sentido 

horário estendendo-se aos demais cômodos à esquerda, depois à direita e a frente, não 

deixando cômodo para trás. 

 

5) Na pesquisa entomológica de triatomíneos é correto afirmar que: 

a) A pesquisa entomológica é dirigida a fonte alimentar e locais sem presença de 

animais não necessitam pesquisas. 

b) No peridomicílio de um imóvel todos os anexos devem ser pesquisados, 

independentemente da presença de animais. 



c) A pesquisa a busca de triatomíneos em palhas de ninhos de galinhas não necessita 

pesquisa, pois os triatomíneos não gostam desses materiais. 

d) Telhas não necessitam de pesquisa para triatomíneos, pois o material de que é feita 

a telha repele o triatomíneo. 

6) Na pesquisa entomológica em paióis ou depósitos com vestígios de presença de roedor 

é necessário: 

a) Utilizar jaleco, óculos de proteção e luvas de procedimento. 

b) Abrir as portas e janelas que existirem para deixar circular o ar antes da pesquisa, 

evitando contato com hantavírus e utilizar obrigatoriamente máscara com filtro. 

c) Utilizar produto protetor de pele antes de adentrar nestes ambientes. 

d) Fazer uma busca com lanterna de UV para visualizar o hantavírus e assim proteger 

quem realiza a pesquisa. 

 

7) São afirmações que precisam ser consideradas como medidas de segurança para o 

aplicador de inseticidas, exceto: 

a) Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. 

b) Lavar as mãos e rosto com água e sabão após a borrifação e antes de se alimentar, 

fumar ou beber. 

c) Ao final do trabalho tomar banho e colocar roupas limpas. 

d) Ao contato com o inseticida não há preocupação, pois o mesmo não causa 

problemas a saúde humana. 

 

8) Em um atomizador com bico entupido, podemos: 

a) Utilizar agulhas finas para passar pelo furo do bico desobstruindo o mesmo para 

saída do produto. 

b) Retirar o bico e assoprar até que o mesmo seja desobstruído. 

c) Utilizar um arame é o indicado para desobstruir o bico entupido, lavando 

posteriormente com água e sabão. 

d) Retirar o bico entupido e colocar de molho em água por várias horas antes de ser 

limpo com uma escova de dente macia. 

 

9) Os procedimentos recomendados e corretos após uma borrifação são: 

a) Os moradores devem permanecer do lado de fora da casa até que o inseticida 

seque. 

b) Orientar o morador a lavar as paredes e chão após a aplicação, uma vez que o que 

vale é o efeito residual do inseticida. 

c) O inseticida tem efeito que mata os insetos, não causando problema para o homem. 

Assim não é necessário medidas em relação as pessoas. 

d) As pessoas necessitam ficar fora do imóvel quando da aplicação de inseticidas, mas 

podem retornar ao imóvel imediatamente após a aplicação, já que o inseticida só 

age sobre os insetos. 

 

10) O controle químico para triatomíneos ocorre: 

a) No local onde o morador encontrou o triatomíneo. 

b) No intradomicilio e peridomicílio de um imóvel quando se encontra um triatomíneo 

no atendimento à notificação. 

c) No local de encontro de um novo exemplar vivo ou morto de triatomíneo. 

d) No local de encontro de ovos viáveis e ou triatomíneos vivos no intradomicílio. 



 

 

 

 

11) Controle químico residual pode ser entendido como: 

a) O inseticida é aplicado sobre uma superfície, de forma a manter o resíduo do 

produto, que permanecerá matando as pragas que entrarem em contato com essa 

superfície. 

b) O inseticida é aplicado sobre uma superfície matando as pragas que estão ali 

naquele momento. 

c) Não existe um resíduo quando se realiza o controle químico. 

d) Esse tipo de controle permite que o inseticida seja levado a novos ambientes e assim 

permanecer matando qualquer inseto que chegue nesses locais. 

 

12) Como deve ser feita a borrifação do intradomicílio de um imóvel onde se constatou 

presença de triatomíneos? 

a) Iniciar no 1º cômodo da casa no sentido da esquerda para a direita e de cima para 

baixo, obedecendo o seguinte: tetos, paredes, móveis, beirais, cumeeiras e anexos.  

b) Iniciar no cômodo da casa onde foi encontrado triatomíneos, no sentido da 

esquerda para a direita e de cima para baixo, obedecendo o seguinte: teto, paredes 

e móveis.  

c) Não há uma sequência que deve ser seguida. A borrifação é a mais importante 

levando em conta o local de encontro do triatomíneo. 

d)  Paredes lisas não necessitam de borrifação uma vez que os insetos não conseguem 

ficar nestas superfícies. 

 

13) No encaminhamento de insetos suspeitos de serem triatomíneos do município para a 

Sucen deve-se considerar correto:  

a) O envio do mesmo juntamente com boletim correspondente em pote que preserve 

o inseto, com pequenos furos, papel em seu interior para evitar que o mesmo seja 

danificado. 

b) O envio do mesmo juntamente com boletim correspondente armazenado em pote 

com álcool ou outra substância para sua conservação. 

c) O envio do inseto deve ser feito em pote plástico com pequenos furos, com papel 

em seu interior visando não danificar o mesmo com respectivo boletim de campo. 

d) O envio do inseto deve ser feito em pote sem furos, com papel em seu interior 

visando não danificar o mesmo com respectivo boletim de campo. 

 

14) Qual é o objetivo da borrifação para triatomíneos? 

a) Eliminar insetos que possam permanecer no local da pesquisa e não permitir a 

instalação de novas colônias. 

b) Promover efeito residual no local aplicado protegendo contra predadores do 

triatomíneo. 

c) Limpeza e remoção de todos os insetos no ambiente borrifado. 

d) Manter a área livre da presença de fonte alimentar de triatomíneos. 

 

15) No peridomicílio, em um galinheiro, de um imóvel foi encontrado um foco de 

triatomíneo. Como se procede a borrifação do peridomicílio? 



a) Apenas o galinheiro com presença dos insetos será borrifado. 

b) O galinheiro e as construções que estão perto dele serão borrifadas. 

c) Todos os anexos do peridomicílio serão borrifados. 

d) Não será necessária borrifação, uma vez que se captura todos os insetos que estão 

naquele local e o inseticida passa a não ter efeito. 

 

16) A distância correta do bico do pulverizador a parede é de: 

a)75 cm 

b) 45 cm 

c) 115 cm 

d) 102 cm 

 

17) Podemos considerar correto sobre o inseticida utilizado no controle de triatomíneos: 

a) Inseticida piretróide, classe toxicológica III, formulação suspensão concentrada. 

b) Inseticida organoclorado, classe toxicológica IV, formulação suspensão 

concentrada. 

c) Solvente água ou óleo, classe toxicológica III, formulação suspensão ativa. 

d) Princípio ativo alfacipermetrina, classe toxicológica IV, formulação suspensão 

concentrada. 


