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1. Defina os seguintes termos:
a) Aerossóis
b) Agente de risco
c) Biossegurança
d) Material biológico
e) Acidente químico ou biológico
f) Incidente químico ou biológico
g) Patogênico
2. O que são EPIs? Para que eles servem? Fale quais podem ser usados pelos profissionais da saúde.
3. Diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia?
4. Em meio a uma epidemia/pandemia, quais os principais cuidados que devem ser tomados?
5. Qual a diferença de isolamento e quarentena?
6. Escolha da lista abaixo duas doenças e diga: quando aconteceu? quantos foram infectados? qual era
a maneira de contágio? quais eram os sintomas? encontraram cura? quais foram os cuidados de
biossegurança?
a. Peste negra
b. Varíola
c. Gripe espanhola
d. Tifo
e. Gripe suína
7. Escolha uma das doenças abaixo e responda: Quais são os sintomas? Como é a forma de contágio?
Existe cura atualmente? Onde e quando já houve surto/epidemia/pandemia? Existe prevenção dessa
doença?
a. Cólera
b. Tuberculose
c. Febre amarela
d. Sarampo
e. Malária
f. AIDS
8. Como as vacinas funcionam? Qual a importância de estar com as vacinas em dia?
9. Sobre a lavagem das mãos:
a) Faça um vídeo demonstrando ou apresente pessoalmente a seu instrutor como deve ser feita
a lavagem correta das mãos. Explique porque é importante seguir cada passo.

b) Por qual motivo não é recomendável usar toalhas que serão usadas várias vezes por várias
pessoas e sim toalhas de papel?
10. Por que o adequado é usar álcool 70% e não outros tipos de álcool? Qual a forma correta de utilizálo?
11. Que atitudes devem ser tomadas ao tossir e espirrar para evitar contaminar outras pessoas?
12. De acordo com Mateus 24 e Apocalipse 6, o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos?
13. De acordo com I Coríntios 15 e Apocalipse 21 e 22, o que acontecerá com os doentes e com as
doenças quando formos ao céu?
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