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REVISÃO DE VÉSPERA
130 QUESTÕES CESPE NRs

QUESTÃO 101

De acordo com a NR n.º 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, o único
exame médico ocupacional que pode ser dispensado é o demissional.

PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO CLÍNICA NO EXAME DEMISSIONAL

Deve ser realizada até 
a data do término do 

contrato

Desde que o 
último exame 

médico 
ocupacional  tenha 

sido realizado 
Há mais de:

135 dias: 
GR 1 E 2

90 dias: 
GR 3 E 4

CERTO
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QUESTÃO 102 

Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores a um dado risco bem como
das respectivas medidas de controle, há necessidade de avaliação sistemática e
repetitiva do risco, visando introduzir ou modificar tais medidas sempre que
necessário

MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES
E DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Item 9.3.7.1

Avaliação Sistemática e repetitiva 
da exposição a determinado risco

Introdução de novas 
medidas de controle

Modificação das medidas 
de controle já existentes

Visando

Sempre que necessário

CERTO

QUESTÃO 103 

A implantação de medidas de caráter coletivo deve ser
acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos
procedimentos que assegurem a eficiência dessas medidas
bem como de informação acerca das eventuais limitações de
proteção que elas ofereçam

9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter coletivo
deverá ser acompanhada de treinamento dos
trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem
a sua eficiência e de informação sobre as eventuais
limitações de proteção que ofereçam.

CERTO
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QUESTÃO 104 

De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 9, que dispõe acerca
do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), os riscos
ocupacionais são classificados em químicos, físicos e biológicos

GAB BANCA: C
GAB PROF: E

9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador.

QUESTÃO 104 cont. 
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QUESTÃO 105 

Conforme a NR-9 do MTE, a avaliação quantitativa deverá ser
realizada sempre que for necessária para comprovar a
exposição dos trabalhadores

NR9, 9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada
sempre que necessária para:
a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos 
identificados na etapa de reconhecimento;

ERRADO

QUESTÃO 106 

Resíduos gerados no processo de lixamento são considerados agentes físicos.

NR9, 9.1.5.1 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a
que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações
não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

NR1, Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais
Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua
natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à
saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, Este texto não substitui o
publicado no DOU 12 vibrações, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes

ERRADO
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QUESTÃO 107 

Fica a critério do empregador a escolha do funcionário ou da equipe
de funcionários que seja capaz de elaborar, implantar, acompanhar e
avaliar o programa de prevenção de riscos ambientais da empresa.

A organização deve implementar, 
por estabelecimento, 

o gerenciamento de riscos ocupacionais 
em suas atividades.

CERTO

QUESTÃO 108 

Se, em inspeção realizada pela delegacia regional do trabalho, for comprovado que
a empresa não cumpriu todas as normas relacionadas ao PPRA, tal fato constituirá
contravenção penal punível com multa

ERRADO

Infração 
trabalhista

Infração 
administrativa
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QUESTÃO 109 

No caso de exposição ocupacional a vibrações, as situações de exposição
ocupacional superior ao limite de exposição demandam obrigatória adoção de
medidas de caráter corretivo, independentemente do uso de equipamentos
de proteção individual (EPI).

NR9, Anexo I Vibrações. 4.2.5 As situações de exposição ocupacional
superior ao limite de exposição, independentemente do uso de
equipamentos de proteção individual, implicam obrigatória adoção de
medidas de caráter corretivo, sem prejuízo do disposto no item 9.3.5.1
da NR9

CERTO

QUESTÃO 109 cont. 

Exposição superior ao 
nível de ação

Vibrações – Corpo inteiro e
Mãos e braços

Medidas preventivas

Exposição superior ao 
LEO Medidas corretivas
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QUESTÃO 110 

Nas medidas ligadas ao PPRA, considera-se nível de ação de um risco
ocupacional o valor limite a que os trabalhadores podem ser expostos
na jornada diária.

Valor 
acima

do qual

Iniciam-se 
ações 

preventivas

Minimizar a 
probabilidade

De que a 
exposição 

ultrapasse o 
limite de 

exposição

NÍVEL DE AÇÃO

ERRADO

QUESTÃO 111 

A avaliação da exposição ocupacional à vibração em mãos e braços é feita utilizando-se
sistemas de medição que permitam a obtenção da aceleração resultante de exposição
normalizada, parâmetro representativo da exposição diária do trabalhador, ao passo que
a avaliação da exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro deve considerar o valor
da dose de vibração resultante.

Vibrações de Mãos e braços: 5.2.1 A avaliação da exposição ocupacional à vibração em
mãos e braços deve ser feita utilizando-se sistemas de medição que permitam a
obtenção da aceleração resultante de exposição normalizada (aren), parâmetro
representativo da exposição diária do trabalhador.

Vibrações de corpo inteiro: 5.3.1 A avaliação da exposição ocupacional à vibração de
corpo inteiro deve ser feita utilizando-se sistemas de medição que permitam a
determinação da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) e do valor da
dose de vibração resultante (VDVR), parâmetros representativos da exposição diária do
trabalhador.

GAB BANCA: C
GAB PROF: E
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QUESTÃO 112 

As medidas para reduzir os níveis ou a concentração de agentes nocivos no ambiente de trabalho
devem ser prioritárias em relação às medidas de caráter administrativo ou voltadas à organização
do trabalho.

1.4.1 Cabe ao empregador:

g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de
prioridade:

I. eliminação dos fatores de risco;

II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de
organização do trabalho; e

IV. adoção de medidas de proteção individual.

CERTO

QUESTÃO 113 

Colocadas no mesmo ambiente duas máquinas idênticas, gerando cada
uma delas ruído de 25 dB, passarão, juntas, a produzir um ruído total de 50
dB, o que ultrapassaria o limite recomendado para trabalhadores expostos
durante a jornada de oito horas.

ERRADO
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Questão 114 

Segundo a NR10, as medidas de proteção individual incluem
isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização e
sistema de seccionamento automático de alimentação.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

Extra BT
<=50 VCA
<=120 VCC

Desenergização
elétrica

Emprego de 
tensão de 
segurança

Prioritariamente Na impossibilidade de
desenergização

Outras medidas 
de proteção 

coletiva

Na impossibilidade
dos anteriores

Isolação das partes vivas, 
obstáculos, barreiras,  

sinalização, sistema de seccionamento 
automático 

de alimentação, bloqueio 
do religamento automático. 

Conforme procedimentos

ERRADO

QUESTÃO 115 

A avaliação quantitativa dos riscos ambientais deverá ser realizada
sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a
inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento,
dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o
equacionamento das medidas de controle.

NR9, 9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que
necessária para:

a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos
identificados na etapa de reconhecimento;

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle;

CERTO
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QUESTÃO  116

O risco potencial à saúde, quando identificado na fase de
antecipação, deverá ser sempre eliminado.

9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes
para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos
ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das
seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

ERRADO

QUESTÃO  117

O PPRA deverá conter, na sua estrutura, a estratégia e metodologia de
ação e o cronograma.

NR9, 9.2.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter,
no mínimo, a seguinte estrutura:

a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e
cronograma;

b) estratégia e metodologia de ação;
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

CERTO
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QUESTÃO 118 

A utilização de EPI deve ser obrigatória, mesmo que existam medidas de
proteção coletiva suficientes

NR6, 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 
seguintes circunstâncias: 
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do 
trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
[...]

ERRADO

QUESTÃO 119 

Os limites de tolerância para os agentes biológicos estão bem
estabelecidos no PPRA.

ERRADO

O PPRA enquanto PROGRAMA  de higiene ocupacional não 
determina limites de tolerância! 
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QUESTÃO 120

É responsabilidade do presidente da CIPA estabelecer, implementar e
assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da
empresa ou instituição.

NR9, 9.4 Das responsabilidades, 9.4.1 Do empregador:
I. estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA
como atividade permanente da empresa ou instituição.

ERRADO

QUESTÃO 121 

No que se refere à NR12, as medidas de proteção para garantir a
saúde e a integridade física dos trabalhadores não se aplicam aos
equipamentos classificados como eletrodomésticos.

Às máquinas e equipamentos classificados como 
eletrodomésticos

Aos equipamentos estáticos

A NR12 não se aplica:

CERTO
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QUESTÃO 122

De acordo com a legislação de segurança do trabalho, os comandos de
partida ou de acionamento de máquinas elétricas utilizadas em processos
de produção industrial devem ser dotados de dispositivos que garantam
seu religamento automático nos casos de reenergização da rede de energia
elétrica logo após casos de interrupções no sistema de suprimento
energético.

Devem possuir dispositivos que impeçam 
seu funcionamento automático ao serem 

energizados 

ERRADO

QUESTÃO 123 

As máquinas e os equipamentos devem possuir chave geral como
dispositivo de partida e parada

A utilização de chave geral como dispositivo de 
partida e parada

A utilização de chaves tipo faca nos circuitos 
elétricos

A existência de partes energizadas expostas

São proibidas nas máquinas e equipamentos 

ERRADO
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QUESTÃO 124 

Nos circuitos elétricos de equipamentos em geral é permitida a
utilização de chaves tipo faca.

ERRADO

A utilização de chave geral como dispositivo de 
partida e parada

A utilização de chaves tipo faca nos circuitos 
elétricos

A existência de partes energizadas expostas

São proibidas nas máquinas e equipamentos 

QUESTÃO 125 

Os dispositivos de acionamento e parada das máquinas devem oferecer
acesso apenas a seu operador.

ERRADO

 Situação de emergência: podem ser acionados/desligados por outra
pessoa que não o operador

Dispositivos de partida,  acionamento e parada
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QUESTÃO 126 

Os dispositivos de parada das máquinas devem ser projetados de forma a
impedir o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por
qualquer outra forma acidental.

 Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador
ou por qualquer outra forma acidental

Dispositivos de partida,  acionamento e parada

CERTO

Não devem se localizar na zona perigosa da máquina ou
equipamento
Situação de emergência: acionado/desligado por outra
pessoa que não o operador

Não acarretem riscos adicionais

Dificulte-se a burla

Dispositivos de partida,  acionamento e parada

Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo
operador ou por qualquer outra forma acidental
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QUESTÃO 127 

Deve haver, ao redor das máquinas e equipamentos, espaço
mínimo de 90 cm para a prevenção da ocorrência de
acidentes e doenças do trabalho.

12.2.3 As áreas de circulação e armazenamento de
materiais e os espaços em torno de máquinas devem ser
projetados, dimensionados e mantidos de forma que os
trabalhadores e os transportadores de materiais,
mecanizados e manuais, movimentem-se com segurança

ERRADO

QUESTÃO 128 

Deve ser de 1,40 m a largura mínima das vias de circulação que
conduzem as pessoas às saídas.

NR12,12.2.1 Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as
áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas em
conformidade com as normas técnicas oficiais.

12.2.1.1 É permitida a demarcação das áreas de circulação utilizando-se
marcos, balizas ou outros meios físicos.

12.2.1.2 As áreas de circulação devem ser mantidas desobstruídas

ERRADO
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QUESTÃO 129 

Nas máquinas móveis que possuem rodízios, em pelo menos um
deles deve haver travas.

Máquinas 
móveis com rodízios

Pelo menos dois
rodízios devem 
possuir travas

ERRADO

Máquinas móveis com rodízios Pelo menos dois deles 
devem possuir travas

RODÍZIOS X TRAVAS
NR12

Andaimes simplesmente 
apoiado (quando com rodízios)

Possuir travas, de modo a 
evitar deslocamentos 

acidentais

NR18

Indústria da Construção

Atenção para norma setorial NR18 
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QUESTÃO 130 

Mesmo que de forma segura, a movimentação de máquinas e
equipamentos fora das áreas para as quais elas foram previamente
definidas não é permitida.

NR12 12.1.5 É permitida a movimentação segura de máquinas e
equipamentos fora das instalações físicas da empresa para reparos,
adequações, modernização tecnológica, desativação, desmonte e
descarte

ERRADO

QUESTÃO 131 

Os dispositivos de partida e parada de máquinas, se intrinsicamente
seguros, podem ser colocados nas zonas perigosas das máquinas, desde
que autorizadas pelo fabricante.

ERRADO

Não devem se localizar na zona perigosa da máquina ou equipamento

Dispositivos de partida,  acionamento e parada
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QUESTÃO 132 

É permitida a existência, nas máquinas e nos equipamentos, de partes
energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica, desde que
devidamente sinalizados.

A utilização de chave geral como dispositivo de 
partida e parada

A utilização de chaves tipo faca nos circuitos 
elétricos

A existência de partes energizadas expostas

São proibidas nas máquinas e equipamentos 

ERRADO

QUESTÃO 133 

Os níveis de pressão sonora de duas fontes de ruído diferentes
são somados, em decibéis, para a obtenção do resultado final da
pressão sonora resultante.

ERRADO
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QUESTÃO 134 

Se o produto 1 for um asfixiante simples, no setor correspondente à
sua exposição a concentração mínima de oxigênio deverá ser de 18%.

Nos ambientes de trabalho, em presença de 
substâncias asfixiantes simples, a concentração 

mínima de oxigênio deverá ser 18 % em volume

Risco Grave e Iminente
SE O2 < 18%

CERTO

ASFIXIANTE SIMPLES
≠

ASFIXIANTES QUÍMICOS
Monóxido de carbono, gás cianídrico

Impedem a oxigenação do sangue, ou seja, 
a utilização bioquímica do oxigênio, atuando
no transporte do oxigênio pela hemoglobina

LEO!

ASFIXIANTE SIMPLES
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QUESTÃO 135

O valor-teto de um agente químico é calculado multiplicando- se o seu limite
de tolerância por um fator de desvio que varia de 1,10 a 3,00, conforme as
características do produto.

ERRADO

QUESTÃO 135 (cont.)

LT ou
VALOR TETO Insalubridade

VALOR MÁXIMO
Risco Grave e 

Iminente
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QUESTÃO 135 (cont.)

VALOR MÁXIMO

7. Cada uma das concentrações obtidas nas referidas amostragens
não deverá ultrapassar os valores obtidos na equação que segue, sob
pena de ser considerada situação de risco grave e iminente.

Anexo 11 – Caracterização da insalubridade

Coluna “Valor 
Teto” está 

assinalada?

Sim

Pelo menos uma 
das amostras 

obtidas 
ultrapassou o LT?

Não

Sim

Atividade insalubre (LT foi excedido)

Calcular média 
aritmética das 

amostras
obtidas

Resultado da 
média 

aritmética 
ultrapassou 

LT?

Sim

Não
Atividade 

não é 
Insalubre 

(média 
aritmética)

Não

Atividade 
não é 

Insalubre (pelo 
valor teto)
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QUESTÃO 136 

A avaliação das concentrações dos agentes químicos por meio de
métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não, deverá
ser feita, pelo menos, em 10 amostragens, para cada ponto, ao nível
respiratório do trabalhador, e, entre cada uma das amostragens, deve
haver um intervalo de, no mínimo, 20 minutos.

QUANTIDADE MÍNIMA 10 (DEZ)

INTERVALO MÍNIMO  
ENTRE AMOSTRAS 20 MINUTOS

AO NÍVEL RESPIRATÓRIO DO TRABALHADOR

AMOSTRAGENS

CERTO

QUESTÃO 137

São consideradas insalubres as atividades em ambientes com
alta umidade, eletricidade acima de 280 V, ruído com dose
superior a unidade e com grande emanação de odores fétidos

ERRADO
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QUESTÃO 138 

Trabalho e operações em contato permanente com esgotos, como
em galerias e tanques, são classificados qualitativamente como
atividades insalubres de grau médio.

ERRADO

QUESTÃO 139 

A situação em que um trabalhador que exerça suas atividades na pista em um
aeroporto esteja exposto ao nível de ruído de 90 dB durante o cumprimento de
carga horária de 10 h/dia, atende aos limites de tolerância estabelecidos pela
Norma Regulamentadora (NR) – 15.

ERRADO

49

50



QUESTÃO 140 

Em serviços com eletricidade, a desenergização elétrica é
considerada medida prioritária de proteção coletiva

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

Extra BT
<=50 VCA
<=120 VCC

Desenergização
elétrica

Emprego de 
tensão de 
segurança

Prioritariamente
Na impossibilidade de

desenergização

Outras medidas 
de proteção 

coletiva

Na impossibilidade
dos anteriores

Isolação das partes vivas, 
obstáculos, barreiras,  

sinalização, sistema de seccionamento 
automático 

de alimentação, bloqueio 
do religamento automático. 

Conforme procedimentos

CERTO

QUESTÃO 141 

Para se estabelecer a condição de insalubridade na exposição ao frio devem
ser realizadas avaliações quantitativas com os mesmos equipamentos
utilizados para avaliar a exposição ao calor.

As atividades ou operações executadas no interior de câmaras
frigoríficas, ou em locais que apresentem condições similares, que
exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão
consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada
no local de trabalho.

ERRADO
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QUESTÃO 142

A periculosidade no trabalho será eliminada se o trabalhador utilizar
equipamentos de proteção individual que diminuam a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância.

ERRADO

QUESTÃO 143 

A NR 09 permite que se recorra à ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygyenists) para a determinação de limite de tolerância não citado no
Anexo 1 da NR 15, considerando os valores para exposição ao ruído em jornadas
superiores a oito horas consecutivas.

NR9, 9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para
a eliminação, a minimização ou o controle dos
riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes
situações:
[...]
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na
ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela
ACGIH [...]

CERTO
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QUESTÃO 143 cont. 

QUESTÃO 144 

Caso a avaliação a ruído ocupacional em determinado
local tenha tido como resultado a exposição a níveis de
ruído, contínuo ou intermitente, superiores a 115 dB(A), a
atividade nesse local deve ser considerada de risco grave e
iminente

NR15, Anexo I, item 7. As atividades ou operações que
exponham os trabalhadores a níveis de ruído, contínuo ou
intermitente, superiores a 115 dB(A), sem proteção
adequada, oferecerão risco grave e iminente.

ERRADO
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QUESTÃO 145

A combinação de fatores de risco ergonômicos e biológicos da
atividade de lixeiro determina, por associação de agentes,
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo

NR15: 15.3 No caso de incidência de mais de um fator de
insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado,
para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção
cumulativa.

ERRADO

QUESTÃO 146
O IBUTG é calculado corretamente se considerada a presença de carga solar,
ponderando-se o termômetro de bulbo seco em 10%, o de bulbo úmido natural
em 70% e o de globo em 20%.

NHO6 !!!

CERTO
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QUESTÃO 147 

Limite de tolerância corresponde ao valor acima do qual devem ser
iniciadas ações preventivas para minimizar a probabilidade de que
sejam ultrapassados os limites de exposição ocupacional a agentes
ambientais

ERRADO

NR9, 9.3.6.1 Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor
acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a
minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes
ambientais ultrapassem os limites de exposição.

As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a
informação aos trabalhadores e o controle médico.

Limite de Tolerância (LT)
Limite de Exposição Ocupacional (LEO)

Concentração ou intensidade 
máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o 
tempo de exposição ao agente, 
que não causará dano à saúde 

do trabalhador, durante a sua vida 
laboral.

Iluminação
(intensidade 
mínima, 
Anexo 4 revogado)
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Parâmetro de exposição ocupacional que
representa condições sob as quais acredita-se
que a maioria dos trabalhadores poderá estar
exposta, repetidamente, durante toda sua vida
de trabalho, sem sofrer efeitos adversos à sua
saúde. (NHO6 Calor, NHO9 VCI)

NHO Limite de Exposição Ocupacional

Não representam linhas imaginárias entre valores de 
exposição  seguros e perigosos

Estimativas quantitativas do risco

A maioria dos trabalhadores poderá estar 
repetidamente exposta sem sofrer danos à saúde

Variabilidade individual: é possível que alguns 
trabalhadores não estejam protegidos quando 

expostos a valores iguais ou inferiores ao LT

Limite de Exposição Ocupacional
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QUESTÃO 148 

O limite diário de exposição ocupacional à vibração em mãos e braços corresponde
ao valor de aceleração resultante de exposição normalizada de 5 m/s2.

VIBRAÇÕES: LIMITES DE EXPOSIÇÃO

Aceleração resultante de 
exposição normalizada (aren) 1,1 m/s2

Dose de vibração resultante 
(VDVR)

21,0 
m/s1,75

VCI

5 m/s2

VMB

CERTO

QUESTÃO 149 

A exposição ocupacional ao ruído acima dos níveis de ação, que correspondem
à dose acima de 40% dos limites descritos em norma específica, deverá ser
objeto de controle sistemático.

ERRADO

9.3.6.2 Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem 
exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que 
seguem: 

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional [...] 

b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), [...]
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QUESTÃO 150

A fabricação e o transporte de cal e cimento nas fases de grande
exposição a poeiras são classificados como insalubridade de grau
máximo.

ERRADO

NR15, Anexo 13

QUESTÃO 151 

O adicional de insalubridade corresponde a 10% ou 30% do salário do
trabalhador.

CLT, Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.

ERRADO

CLT, Art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da
empresa
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QUESTÃO 152

O nível máximo de ruído intermitente para seis horas diárias de
trabalho, medido em decibéis, com instrumento de pressão sonora
operando no circuito de compensação A, e circuito de resposta lenta
(slow), com todas as leituras feitas próximas ao ouvido do
trabalhador, é de 87 decibéis

CERTO

QUESTÃO 153

Na exposição ao ruído contínuo, intermitente e de impacto, o
limite de tolerância baseia-se na quantidade medida em
decibéis e no tempo de exposição da jornada de trabalho.

Tempo de exposição não é critério para determinação do
limite de tolerância para exposição ao ruído de impacto

ERRADO
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LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA 
RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE

COMBINAÇÃO:INTENSIDADE + TEMPO DE EXPOSIÇÃO
Item 4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima 

exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado

INTENSIDADE TEMPO 
MÁXIMO DE
EXPOSIÇÃO
PERMISSÍVEL
(DIÁRIO)

<1s <1s

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE

RUÍDO DE IMPACTO RUÍDO DE IMPACTO

Anexo 2, Item 1. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia 
acústica de duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. 

Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo 
ou intermitente.

>1s

RUÍDO DE IMPACTO
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QUESTÃO 154 

Toda situação de insalubridade é caracterizada por um limite de
tolerância.

ERRADO

São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

Acima dos limites de 
tolerância 

Anexo 1 – Ruído Contínuo ou 
intermitente

Anexo 2 – Ruído de impacto

Anexo 3 - Calor

Anexo 5 – Radiações ionizantes

Anexo 11 – Agentes químicos

Anexo 12 – Poeiras minerais

Comprovadas por laudo 
de inspeção no local

Anexo 7 – Radiações não 
ionizantes

Anexo 8 – Vibrações
(tem LT !)

Anexo 9 - Frio

Anexo 10 - Umidade

Quantitativa
Item 15.1.1

Qualitativa
Item 15.1.4

Nas atividades dos 
anexos:

Anexo 6 – Condições 
Hiperbáricas

Anexo 13 – Agentes químicos 

Anexo 14 – Agentes biológicos

Qualitativa
Item 15.1.3
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QUESTÃO 154 (cont.) ERRADO

Mas pela CLT...

NR15: Caracterização Qualitativa e quantitativa

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos
limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos

QUESTÃO 155 

O emprego de defensivos organofosforados enquadra-se
como insalubridade de grau mínimo.

NR15, Anexo 13

ERRADO
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QUESTÃO 156

As normas regulamentadoras (NR) relativas à segurança e higiene do trabalho
devem, obrigatoriamente, ser seguidas pelas empresas privadas e públicas e
pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

1.2.1.1 As NR são de observância obrigatória pelas organizações e
pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como
pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público,
que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho –

CERTO

QUESTÃO 157 

A fabricação e a manipulação de compostos orgânicos de
mercúrio são tidas como de grau médio de insalubridade.

NR15, Anexo 13

ERRADO
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QUESTÃO 158 

Na exposição ao risco biológico, a avaliação é
qualitativa; e a intensidade, classificada como mínima,
média, e intensa, dependendo do tipo de atividade do
trabalhador

Somente agentes químicos são associados a
insalubridade em grau mínimo (além dos graus médio e
máximo)!

ERRADO

ANEXOS NR15

NÃO É AGENTE AMBIENTAL! 

CLASSIFICAÇÃO 
DO AGENTE 

NOCIVO

Mínimo: 10%      Médio: 20%     Máximo: 40%
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QUESTÃO 159

Nas atividades e operações com radiações ionizantes, poderá haver
percepção de adicional de insalubridade ou de periculosidade.

CLT, Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do
trabalhador a: [...]

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que
porventura lhe seja devido

CERTO

QUESTÃO 160 

Nas atividades e operações
que envolvem agentes
químicos, é essencial que
seja verificado se a 
exposição ao agente 
ultrapassa o limite de 
tolerância, como na 
exposição ao arsênico.

ERRADO
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QUESTÃO 161 

A incidência de mais de um fator de insalubridade permite que o
trabalhador receba mais de um adicional de acréscimo salarial.

NR15

15.3 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade,
será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de
acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa

ERRADO

QUESTÃO 162 

A gestão da PNSST cabe ao Grupo Executivo Interministerial de Segurança e
Saúde do Trabalhador (GEISAT), integrado, no mínimo, por representantes
da Casa Civil e dos Ministérios da Fazenda, do Trabalho e Emprego, da Saúde
e da Previdência Social.

Decreto 7.602 de 7 de novembro de 2011
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DA PNSST

V -São responsáveis pela implementação e execução da PNSST os
Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, sem
prejuízo da participação de outros órgãos e instituições que atuem na área;

ERRADO
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QUESTÃO 163 

A PNSST tem, entre seus princípios, a universalidade, a prevenção,
o diálogo social e a integralidade

Decreto 7.602/2011
II -A PNSST tem por princípios:
a)universalidade;
b)prevenção;
c)precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de
assistência, reabilitação e reparação;

d)diálogo social; e
e)integralidade;

CERTO

QUESTÃO 164

De acordo com a legislação vigente, ao empregador é vedado
contratar mulher para realizar serviço que demande o emprego
de força muscular superior a 20 kg, para o trabalho contínuo, e a
25 kg, para o trabalho ocasional.

CLT, Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em
serviço que demande o emprego de força muscular superior a
20 (vinte) quilos para o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco)
quilos para o trabalho ocasional

CERTO
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QUESTÃO 165 

Em uma câmara frigorífica com temperaturas abaixo de 0 °C, o principal
parâmetro para fins de avaliação ambiental referente ao pagamento de
insalubridade é a temperatura de bulbo úmido natural, sem a qual é
impossível concluir sobre tal direito do trabalhador.

ERRADO

As operações de transporte de inflamáveis líquidos em qualquer quantidade são
consideradas atividades perigosas

QUESTÃO 166 ERRADO
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QUESTÃO 167 

Os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar
adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e não à
natureza do trabalho a ser executado.

ERRADO

NR17, 17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de
trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado

QUESTÃO 168

São consideradas perigosas as atividades executadas com explosivos
sujeitos à degradação química ou autocatalítica e à ação de agentes
exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos,
choque e atritos.

NR16, 16.5 Para os fins desta Norma Regulamentadora - NR são
consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com
explosivos sujeitos a:

a) degradação química ou autocatalítica;
b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas,

fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.

CERTO
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QUESTÃO 169 

O uso de papel brilhante, por facilitar a visualização, é essencial nas
atividades que envolvam leitura de documentos para digitação.

NR17, 17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos
para digitação, datilografia ou mecanografia deve:[...]

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que
possível, sendo vedada a utilização do papel brilhante, ou de
qualquer outro tipo que provoque ofuscamento

ERRADO

QUESTÃO 170 

Um trabalhador que exerça a função de motorista de carro particular não terá direito ao
adicional de periculosidade devido ao transporte de líquido inflamável armazenado no
tanque de combustível do automóvel; entretanto, o motociclista que trabalhe como
entregador de gás e que, para isso, frequentemente transporte, em seu veículo, dois
botijões de gás de 13 kg terá direito ao referido adicional.

ERRADO
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QUESTÃO 171 

O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao
trabalhador um adicional de 30% incidente sobre o salário, com
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos
lucros da empresa.

CLT, Art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao

empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem
os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos
lucros da empresa

ERRADO

QUESTÃO 172 

Para efeito da norma regulamentadora sobre periculosidade, considera-se
líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60 ºC
e inferior ou igual a 93 ºC.

Líquido
Combustível

Líquido inflamável

60ºC < PF <= 93ºC

PF <= 60ºC

PONTO DE FULGOR = PF
(flash point)

(NR20)

Ponto de fulgor dos INFlamáveis é INFerior ao dos combustíveis

CERTO
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Menor temperatura na qual líquidos começam a desprender gases e vapores
inflamáveis que entram em combustão ao entrarem em contato com uma fonte
de calor, porém, uma vez removida a fonte de calor, as chamas não se mantêm
devido a insuficiência de gases e vapores desprendidos.

PONTO DE FULGOR

Classificação de inflamabilidade

COMBUSTÍVEL X INFLAMÁVEL

ANEXO 2 - INFLAMÁVEIS

QUESTÃO 173 

O transporte de 150 L de inflamáveis líquidos em vasilhames ou
a granel é considerada atividade perigosa.

ERRADO
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QUESTÃO 174 

Para verificar a adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, o empregador, assumindo os
custos, deverá realizar a análise ergonômica do trabalho.

NR17, 17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a
mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme
estabelecido nesta Norma Regulamentadora

CERTO

QUESTÃO 175 

A análise ergonômica do trabalho deverá conter, no mínimo, a análise da
demanda e do contexto, para situar o problema a ser analisado, e a análise
global da empresa, incluindo seu grau de evolução técnica, sua posição no
mercado, sua situação econômico-financeira e sua expectativa de crescimento,
entre outros tópicos.

MANUAL DE APLICAÇÃO DA NR17
A análise ergonômica deverá conter, minimamente, as seguintes etapas:
1 - A análise da demanda e do contexto para situar o problema a ser analisado
2 - A análise global da empresa: seu grau de evolução técnica,
sua posição no mercado, sua situação econômico financeira, sua expectativa
de crescimento [..]

CERTO
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QUESTÃO 176 

Uma vez implementado o PGR em uma empresa, deve ser elaborado
o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) como
instrumento complementar.

ERRADO

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos,
programas e outros documentos previstos na legislação de
segurança e saúde no trabalho

QUESTÃO 177 

Aspectos ergonômicos associados ao planejamento inadequado do local
de trabalho, embora possam ser considerados fatores de risco à saúde
do trabalhador, não se relacionam ao desenvolvimento, propriamente
dito, de doença ocupacional.

ERRADO
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QUESTÃO 178

Nas atividades de entrada de dados, deve haver uma pausa
mínima de 15 minutos para cada hora trabalhada, não
deduzidos da jornada normal de trabalho.

ERRADO

ENTRADA DE DADOS - PAUSAS

TST
Súmula 346

(2003)

Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se 
aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, 

escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de 
descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho 

consecutivo

CLT Art 72
(1943)

Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou 
cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho 

consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não 
deduzidos da duração normal de trabalho

NR17 Item 
17.6.4
(1990)

Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa 
de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da 

jornada normal de trabalho

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Organização do Trabalho
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QUESTÃO 179 

Condições de iluminamento, ruído e conforto térmico dizem respeito à higiene do
trabalho.

Segundo a NR1: Critérios sobre iluminamento, conforto térmico e
conforto acústico da NR-17 não constituem agente físico para fins da NR-
09

ERRADO

Condições relacionadas a fatores ergonômicos NR17

QUESTÃO 180 

A análise ergonômica do trabalho é processo construtivo e participativo
para a resolução de problemas complexos e exige conhecimento das
tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e das dificuldades
enfrentadas para se atingirem o desempenho e a produtividade exigidos

MANUAL DE APLICAÇÃO DA NR17
A análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e
participativo para a resolução de um problema complexo que exige o
conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e
das dificuldades enfrentadas para se atingirem o desempenho e a
produtividade exigidos

CERTO
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QUESTÃO 181 

Quanto à ergonomia, a NR-17 visa estabelecer parâmetros que
permitam a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores.

CERTO

NR17 – OBJETIVO
Item 17.1

Estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos 
trabalhadores de modo a proporcionar o máximo 

de:

Conforto Segurança Desempenho 
eficiente

Avaliação subjetiva
do trabalhador
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QUESTÃO 182 

Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da
carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o
levantamento e a deposição da carga.

CERTO

Transporte 
manual de 

cargas

Peso da carga 
suportado 

inteiramente por um 
só trabalhador

Levantamento e 
deposição da carga

QUESTÃO 183 

Para atender a condições de conforto, um escritório deverá contar com sistema de
controle da umidade relativa do ar, de modo a mantê-la entre 30% e40%.

ERRADO

Índice de temperatura efetiva Entre 20º e 23º C

Velocidade do ar Não superior a 0,75m/s

Umidade relativa do ar Não inferior a 40%

Conforto
Térmico!

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO
CONFORTO

Níveis de ruído NBR 10152

Obs.: NBR10152 – Atualizada em 2017 - Acústica — Níveis de pressão sonora em
ambientes internos a edificações: não se aplica mais a ruído de conforto
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QUESTÃO  184

Caso sejam utilizados os instrumentos e as técnicas da análise
ergonômica do trabalho, deverão ser considerados as regulações, as
restrições e os limites implícitos ou explícitos impostos pelos próprios
trabalhadores desse setor.

CERTO

QUESTÃO 185

O ambiente interno de uma fábrica apresenta os seguintes dados: temperatura
de bulbo úmido natural de 17° C e temperatura de globo de 20° C.

Nessas condições, o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG, em
graus Celsius, é 17,9oC.

CERTO

NHO6!
Em ambientes internos , sem carga solar:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tbg = 17,9oC
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QUESTÃO 186 

É obrigação do empregador fornecer suporte adaptado para os pés aos
trabalhadores que realizam suas atividades essencialmente sentados.

NR17, 17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser
realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá
ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da
perna do trabalhador

ERRADO

QUESTÃO 187 

Para transporte manual realizado por mulheres e trabalhadores jovens,
considerados estes os de faixa etária entre doze e dezoito anos, o peso
máximo das cargas deverá ser inferior ao admitido para os homens
adultos.

Trabalhador 
jovem 18 > trabalhador > 14 

Mulheres

Trabalhadores 
jovens

Peso 
máximo

Nitidamente 
inferior àquele 

admitido para os 
homens

ERRADO
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QUESTÃO 188 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem ter,
entre outros itens, borda frontal arredondada e altura
ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função
exercida.

CERTO

QUESTÃO 189

Pausa para descanso é obrigatória para quem realiza atividades com
sobrecarga muscular nos membros superiores.

17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática
ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e
inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser
observado o seguinte:
[...]
b) devem ser incluídas pausas para descanso;

CERTO
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QUESTÃO 190 

A ergonomia busca adaptar as características psicofisiológicas dos trabalhadores a
aspectos relacionados ao levantamento, transporte e à descarga de materiais; ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho; e à
própria organização do trabalho.

CERTO

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente.

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, 
transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às 
condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.

QUESTÃO  191

Quanto à NR33 – Espaços Confinados, são medidas técnicas de prevenção
disponibilizar os procedimentos e Permissão de Entrada e Trabalho para o
conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e
fiscalização do trabalho.

ERRADO
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QUESTÃO 192

Mulheres e trabalhadores jovens, em condições especiais, poderão realizar o
transporte manual de carga com peso máximo equivalente ao dos homens.

ERRADO

Mulheres

Trabalhadores 
jovens

Peso 
máximo

Nitidamente 
inferior àquele 

admitido para os 
homens

QUESTÃO 193 

Permite-se a ventilação com oxigênio puro em ambiente
confinado, como medida técnica de prevenção a danos à saúde.

NR33, 33.3.2 Medidas técnicas de prevenção:
[...]
i) proibir a ventilação com oxigênio puro

ERRADO
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QUESTÃO 194 

No que se refere a tubulões a céu aberto, devem-se realizar
aberturas simultâneas de bases tangentes.

18.6.21 Os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto
quando houver projeto elaborado por profissional legalmente habilitado
que dispense o encamisamento, devendo atender os seguintes
requisitos:
[...]
e) é proibida a abertura simultânea de bases tangentes. 

ERRADO

BASE DO TUBULÃO

QUESTÃO 194  cont.
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QUESTÃO 195 

Em nenhuma condição é permitida a escavação de tubulão a céu aberto abaixo do
nível d’água.

ERRADO

NR18, 18.6.21.
18.6.21 Os tubulões a céu aberto devem ser encamisados, exceto quando houver
projeto elaborado por profissional legalmente habilitado que dispense o
encamisamento, devendo atender os seguintes requisitos: [...]

f) a escavação manual só pode ser executada acima do nível d'água ou abaixo dele
nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento, e
seja possível controlar a água no interior do tubulão

18.6.20 Na execução de tubulões a céu aberto, aplicam-se as 
disposições constantes no item 18.20 - Locais confinados

Tubulões a céu aberto – Espaços Confinados
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QUESTÃO 196 

Há limitação de diâmetro mínimo para a execução de tubulão a

céu aberto.

NR18, 18.6.21.
g) o diâmetro mínimo para escavação de tubulão a céu aberto é de
0,80m.
h) o diâmetro de 0,70m somente poderá ser utilizado com
justificativa técnica do Engenheiro responsável pela fundação.

CERTO

QUESTÃO 197 

O PCMAT deve ser elaborado pela CIPA da empresa.

ERRADO

Implementação Empregador ou 
condomínio

Elaboração Profissional legalmente 
habilitado em sst

Nota técnica 96/2009: 
Engenheiro de segurança do trabalho

Lei 7.410/1985
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QUESTÃO 198 

A instalação sanitária do canteiro de obras deve ser constituída de
chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de até
vinte trabalhadores.

ERRADO

Lavatório
Vaso sanitário

Mictório

Chuveiro

Um conjunto a cada 
Vinte trabalhadores

Ou fração

Uma unidade a cada 
Dez trabalhadores

Ou fração

NR18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Dimensionamento

ÁGUA QUENTE!!

18.4.2.8.3 Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais 
ou coletivos, dispondo de água quente.
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QUESTÃO  199

O piso de trabalho dos andaimes deve ser totalmente metálico.

NR18, 18.15.3.1 O piso de trabalho dos andaimes pode ser
totalmente metálico ou misto, com estrutura metálica e
forração do piso em material sintético ou em madeira, ou
totalmente de madeira

ERRADO

QUESTÃO 200

Qualquer empresa, inscrita ou não no CREA, mas que possua
profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de
empregados ou societário, pode fabricar andaimes completos ou
quaisquer componentes estruturais.

18.15.2.1 Somente empresas regularmente inscritas no CREA, com
profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de
empregados ou societário, podem fabricar andaimes completos ou
quaisquer componentes estruturais

ERRADO
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QUESTÃO 201

Na desmontagem de andaimes, é obrigatório o uso de cinto de
segurança do tipo paraquedista e com talabarte simples, com ganchos
de abertura mínima de vinte milímetros.

18.23.5 Em serviços de montagem industrial, montagem e desmontagem
de gruas, andaimes, torres de elevadores, estruturas metálicas e
assemelhados onde haja necessidade de movimentação do trabalhador
e não seja possível a instalação de cabo-guia de segurança, é obrigatório
o uso de duplo talabarte, mosquetão de aço inox com abertura mínima
de cinquenta milímetros e dupla trava

ERRADO

QUESTÃO 201 cont.

18.23.2 O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em
serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de
movimentação.

18.23.3 O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades
a mais de 2,00m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda
do trabalhador.

18.23.3.1 O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e
estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime
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QUESTÃO 202

O ambulatório é obrigatório em canteiros de obras com mais
de 30 trabalhadores.

18.4.1 Os canteiros de obras devem dispor de:  [...]

h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 
(cinquenta) ou mais trabalhadores

ERRADO

QUESTÃO 203

O alojamento do canteiro de obra deve possuir forno de micro-ondas e
geladeira para que as refeições dos funcionários sejam mantidas em
condições de consumo.

18.4.2.10.8 É proibido 
cozinhar e aquecer qualquer 

tipo de refeição dentro do 
alojamento.

ERRADO
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QUESTÃO 204

Os canteiros de obra da construção civil, quando tiverem mais de
cinquenta trabalhadores, devem conter instalações sanitárias, vestiários,
alojamento, local de refeições, cozinha quando houver preparo de
refeições, lavanderia, área de lazer e ambulatório.

18.4.1 Os canteiros de obras devem dispor de:
a) instalações sanitárias;
b) vestiário;
c) alojamento;
d) local de refeições;
e) cozinha, quando houver preparo de refeições;
f) lavanderia;
g) área de lazer;
h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou

mais trabalhadores.

ERRADO

QUESTÃO 205

Considera-se explosivo material ou substância que, ao se transformar,
produz calor intenso e pressões elevadas.

19.3.1 Para fins desta Norma, considera-se explosivo material ou
substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida
em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e
desenvolvimento súbito de pressão

CERTO
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QUESTÃO 206

No armazenamento de explosivos, deve-se manter ocupação
máxima de 60% da área utilizada.

19.3.1 Os depósitos de explosivos devem obedecer aos seguintes
requisitos:

a) ser construídos de materiais incombustíveis, em terreno firme,
seco, a salvo de inundações;

b) ser apropriadamente ventilados;
c) manter ocupação máxima de sessenta por cento da área [...]
d) ser dotados de sinalização externa adequada.

CERTO

QUESTÃO 207

A quantidade máxima de armazenagem de explosivos
iniciadores é de dez toneladas.

ERRADO

e) iniciadores: embora possam explodir de forma simultânea, sua quantidade é pequena e sua 
arrumação esparsa, devendo ser armazenados conforme a Tabela 2;
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QUESTÃO 208

Define-se líquido combustível como todo aquele que possua ponto de
fulgor inferior a 70ºC e pressão de vapor que não exceda 2,8 kg/cm²
absoluta a 37,7ºC.

Líquido
Combustível

Líquido inflamável

60ºC < PF <= 93ºC

PF <= 60ºC

PONTO DE FULGOR = PF
(flash point)

(NR20)

Ponto de fulgor dos INFlamáveis é INFerior ao dos combustíveis

ERRADO

QUESTÃO 209

Define-se líquido inflamável como todo aquele que possua ponto de
fulgor igual ou superior a 70ºC e inferior a 93,3ºC.

ERRADO

Líquido
Combustível

Líquido inflamável

60ºC < PF <= 93ºC

PF <= 60ºC

PONTO DE FULGOR = PF
(flash point)

(NR20)

Ponto de fulgor dos INFlamáveis é INFerior ao dos combustíveis
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QUESTÃO 210

Para um bom padrão de higiene pessoal, é exigido um chuveiro para cada 20
trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição
a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que
provoquem sujidade.

NR24 Chuveiros
Exposição e manuseio de material infectante, 

substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersoides, que 
impregnem a pele e roupas do trabalhador

Contato com substâncias que provoquem deposição 
de poeiras que impregnem a pele e as roupas do 

trabalhador, ou que exijam esforço físico ou 
submetidas a condições ambientais de calor intenso

01 chuveiro para cada 
10 trabalhadores ou fração

01 chuveiro para cada 
20 trabalhadores ou 

fração

ERRADO

QUESTÃO 211

Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água
potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes
coletivos. As empresas devem garantir suprimento de água em quantidade
superior a um quarto de litro por hora para cada trabalhador.

ERRADO

24.9.1 Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores
água potável, sendo proibido o uso de copos coletivos.

137

138



QUESTÃO 212

Em espaços confinados, é permitida a realização de trabalho individual ou
realizado isoladamente, a fim de minimizar o risco de exposição a vários
trabalhadores ao mesmo tempo

NR33, 33.3.4.4 É vedada a realização de qualquer trabalho em espaços
confinados de forma individual ou isolada

ERRADO

QUESTÃO 213

Qualquer ambiente projetado para ocupação humana, ainda que
temporária, será classificado como espaço confinado se possuir meios
limitados de entrada e saída e sua ventilação for insuficiente para
remover contaminantes.

NR33, 33.1.2 Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não
projetado para ocupação humana contínua, que possua meios
limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente
para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou
enriquecimento de oxigênio

ERRADO
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QUESTÃO 214

O sistema de gestão da segurança e saúde das pessoas que
trabalham em espaços confinados deve incluir, entre outros
aspectos, medidas de prevenção e de capacitação e instrumentos
de planejamento e avaliação pertinentes.

NR33, 33.3.1 A gestão de segurança e saúde deve ser planejada,
programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas
de prevenção, medidas administrativas e medidas pessoais e
capacitação para trabalho em espaços confinados.

CERTO

QUESTÃO 215

Os empregados autorizados e os supervisores de entrada que trabalham em
espaços confinados devem ser afastados das suas atividades laborais para
receberem capacitação anual, com carga horária mínima de dezesseis horas.

ERRADO

NR33, 33.3.5.4 A capacitação inicial dos trabalhadores autorizados e Vigias deve
ter carga horária mínima de dezesseis horas, ser realizada dentro do horário
de trabalho [...]

33.3.5.5 A capacitação dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro
do horário de trabalho [...]
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QUESTÃO 216

Em relação aos procedimentos para o trabalho em espaços confinados,
exige-se a participação ativa da CIPA e do SESMT, particularmente no que
diz respeito às avaliações e revisões obrigatórias dispostas na NR-33, que
devem ocorrer a cada dois anos na empresa.

NR33, 33.3.3.4 Os procedimentos para trabalho em espaços confinados e a
Permissão de Entrada e Trabalho devem ser avaliados no mínimo uma vez
ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos, com a
participação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
- SESMT e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

ERRADO

QUESTÃO 217

A NR 33 faculta às empresas a identificação dos espaços confinados
existentes no seu estabelecimento e dos riscos especificamente associados a
esses espaços. A indicação formal de um responsável técnico pelo
cumprimento da legislação referente ao assunto é também facultativa, de
acordo com essa norma.

ERRADO

NR33, 33.2.1 Cabe ao Empregador:
a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta
norma;
b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento
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QUESTÃO 218

As atividades realizadas em alturas superiores a 2,00 m
executadas são consideradas trabalho em altura.

NR35, 35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade
executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior,
onde haja risco de queda.

ERRADO

QUESTÃO 219

Na realização da análise de risco voltada ao trabalho em altura, deve-se
considerar o local em que os serviços serão executados, seu entorno e o
isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho

NR35, 35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao
trabalho em altura, considerar:

a) o local em que os serviços serão executados e seu entorno;
b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; [...]

CERTO
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QUESTÃO 220

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes e danos à saúde.

CERTO

QUESTÃO 221

De acordo com a legislação vigente, ao empregador é vedado
contratar mulher para realizar serviço que demande o emprego de
força muscular superior a 20 kg, para o trabalho contínuo, e a 25 kg,
para o trabalho ocasional.

CLT, Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em
serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20
(vinte) quilos para o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos
para o trabalho ocasional

CERTO
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NR17 – 17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual
de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer
sua saúde ou sua segurança.

CLT Art . 198 - É de 60 kg o peso máximo que um empregado pode remover
individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho
do menor e da mulher.

Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que
demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o
trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.
Art 405 § 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único

CONDIÇÕES DE TRABALHO 
LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS 

QUESTÃO 222

Os locais de trabalho deverão ter ventilação artificial, compatível
com o serviço realizado. A ventilação natural deverá ser
complementar, sempre que a ventilação artificial não atender às
condições de conforto térmico

ERRADO

Art. 176 - Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural,
compatível com o serviço realizado.

Parágrafo único - A ventilação artificial será obrigatória sempre que
a natural não preencha as condições de conforto térmico
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QUESTÃO 223

Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem
prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela
autoridade regional competente em matéria de segurança e
medicina do trabalho.

CLT, Art. 160 - Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas
atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas
instalações pela autoridade regional competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho.

CERTO

QUESTÃO 224

As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, estarão obrigadas a manter serviços especializados em
segurança e em medicina do trabalho. Essas normas estabelecerão a
classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do
risco de suas atividades.

CLT, Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados
em segurança e em medicina do trabalho.

Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão:
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza
do risco de suas atividades; [...]

CERTO
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QUESTÃO 225

A Norma de Higiene Ocupacional (NHO 01) estabelece critérios e
procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído e dispõe
que, para um nível de ruído correspondente a 88 dB(A), o tempo máximo
diário de exposição permissível em função do nível de ruído é de 240 min

CERTO

QUESTÃO 226

As avaliações de exposição a ruído contínuo devem ser realizadas com o
uso de um dosímetro, já que não é mais admitido o uso de decibelímetros,
conforme a Norma de Higiene Ocupacional NHO 01.

NHO1

ERRADO
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QUESTÃO 227

A Norma Regulamentadora NR37 (Segurança e Saúde em
Plataformas de Petróleo) reza que os alimentos acondicionados em
bandejas aquecidas, prontos para o consumo, não devem ter as suas
temperaturas de condicionamento interior inferior a 60ºC (sessenta
graus Centígrados), podendo permanecer expostos por período
máximo de seis horas.

NR37, 37.14.4.7 Os alimentos acondicionados em bandejas
aquecidas, pronto para o consumo, não devem ter as suas
temperaturas de condicionamento interior inferior a 60ºC, podendo
permanecer exposto por período máximo de 6 (seis) horas.

CERTO

QUESTÃO 228

A NR 37, que se refere à segurança e à saúde em plataformas de petróleo,
determina que toda documentação deve permanecer arquivada na
plataforma e à disposição da auditoria fiscal do trabalho, em meio físico ou
eletrônico, por um período mínimo de 5 anos, salvo disposição em contrário
mencionada nesta ou nas demais NRs.

NR37, 37.7.1 A documentação prevista nesta NR deve permanecer
arquivada, em meio físico ou eletrônico, na plataforma por período mínimo
de 5 (cinco) anos, salvo disposição em contrário mencionada nesta ou nas
demais NRs, e à disposição da auditoria fiscal do trabalho.

CERTO
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QUESTÃO 229

Acerca dos procedimentos de segurança previstos nas normas
regulamentadoras vigentes para a instalação e a operação de um vaso de
pressão da categoria III em uma empresa, julgue o item seguinte.

O tempo mínimo de prática profissional supevisionada na operação do vaso
de pressão é de 100 horas.

ERRADO

Prática Profissional Supervisionada:
300 horas

B1.6 Todo profissional com Treinamento de Segurança na Operação
de Unidades de Processo deve ser submetido à prática profissional
supervisionada com duração de 300 (trezentas) horas na operação
de unidades de processo que possuam vasos de pressão de
categorias I ou II.

OPERAÇÃO DE UNIDADES QUE POSSUAM 
VASO DE PRESSÃO – Cat. I ou II
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QUESTÃO 230

A categoria da caldeira e seu respectivo código de identificação devem
estar inscritos na placa de identificação da caldeira.

ERRADO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL

CALDEIRAS VASOS DE PRESSÃO
Nome do Fabricante

Número de ordem dado pelo 
fabricante da caldeira

Número de identificação

Ano de fabricação

Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA)

Pressão de teste hidrostático de fabricação

Código de projeto e ano de edição

Capacidade de produção de vapor -------

Área de superfície de aquecimento -------

Informações mínimas
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / PG-DF)

Julgue o item subsecutivo, a respeito de metrologia, meio ambiente e segurança
do trabalho.

Os riscos ambientais no ambiente de trabalho são agrupados nas seguintes
classes: agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, riscos
ergonômicos e riscos elétricos.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Os locais de trabalho podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador em
curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou até mesmo a
morte. Os riscos ocupacionais são os riscos de acidentes aos quais os trabalhadores
estão sujeitos em um ambiente de trabalho e devem ser devidamente identificados,
classificados e prevenidos. Entre os riscos ocupacionais incluem-se aqueles ligados à
execução de tarefas, à organização e às relações de trabalho, ao esforço físico
intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado,
posturas incorretas, controle rígido de tempo para produtividade, jornadas de
trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e situações causadoras de estresse
denominam-se.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

(A) riscos ambientais físicos.
(B) riscos ambientais químicos.
(C) riscos ambientais biológicos.
(D) riscos de acidentes.
(E) riscos ergonômicos.

GABARITO: E

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Quanto à ergonomia e à higiene do trabalho, assinale a opção correta.

(A) Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos
existentes no trabalho, bem como os impedimentos à garantia das
características psicofisiológicas dos trabalhadores.
(B) A ergonomia visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de
modo a proporcionar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente.
(C) Condições de iluminamento, ruído e conforto térmico dizem respeito à
higiene do trabalho.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

(D) A higiene do trabalho busca permitir que as empresas produzam além dos
limites das condições de trabalho, ofertando aos trabalhadores uma
compensação financeira, via recebimento de adicional de insalubridade.
(E) A ergonomia tem por objetivo prevenir perda auditiva induzida por ruído.

GABARITO: B

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio em um quadro de
distribuição de energia elétrica de determinada carpintaria. Na ocasião, o fogo
se alastrou pelos condutores e atingiu pedaços de madeira nas proximidades do
quadro. Os trabalhadores desligaram imediatamente a alimentação geral da
energia e acionaram o corpo de bombeiros, que, ao chegarem ao local,
extinguiram o incêndio com jatos de água.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta,
respectivamente, o método de combate utilizado pelos bombeiros e a classe de
incêndio predominante na situação.
(A) resfriamento; classe D.
(B) abafamento; classe D.
(C) abafamento; classe C.
(D) retirada de material; classe B
(E) resfriamento; classe A

GABARITO: E
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Assinale a opção que apresenta os três elementos essenciais do triângulo do
fogo, de acordo com a teoria do fogo.

(A) material sólido, oxigênio e combustível.
(B) comburente, altas temperaturas e fonte ígnea.
(C) fonte ígnea, calor e material gasoso.
(D) calor, combustível e comburente.
(E) ar ambiente, líquido inflamável e oxigênio.

GABARITO: D

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Indicadores de segurança são índices mensuráveis que representam avaliações
de pontos essenciais para um sistema de gestão ocupacional e podem ser
classificados como proativos ou reativos. Em referência a esse assunto, julgue os
itens a seguir.

I No monitoramento de desempenho da organização, há ênfase na utilização do
tipo proativo, pois, por meio dele, é possível detectar qualquer desvio de
critérios operacionais, legais ou regulamentares.

II Os indicadores reativos possuem grande relevância na avaliação e na análise
crítica da diretoria, sendo indispensáveis em um sistema de gestão ocupacional.

III As inspeções sistemáticas de métodos de trabalho, instalação e equipamentos
são elementos de um sistema reativo.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

IV A notificação e a investigação de lesões fazem parte do monitoramento
proativo.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.

GABARITO: A

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Antônio, empregado da manutenção de determinada empresa, ao fazer reparos
na iluminação da fachada de um bloco durante seu expediente, tomou um
choque elétrico, caiu da escada e sofreu escoriações no braço esquerdo.
Socorrido, foi levado ao hospital. Em razão do acidente, somente conseguiu
voltar ao trabalho três dias depois do ocorrido.

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o acidente de
Antônio

(A) consiste em um acidente do trabalho.
(B) é considerado não incapacitante.
(C) compreende apenas a queda da escada.
(D) é considerado um acidente com lesão mediata.
(E) é um acidente impessoal.

GABARITO: A
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Com relação à comunicação de acidentes do trabalho (CAT), assinale a opção
correta.

(A) Os sindicatos poderão acompanhar a cobrança das multas por
descumprimento de emissão da CAT.
(B) Em caso de morte, o empregador deverá comunicar o acidente do trabalho à
Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
(C) O acidente do trabalho deve ser comunicado à Previdência Social, com cópia
fiel para a autoridade fiscal trabalhista e para a polícia civil.
(D) A CAT deve ser emitida apenas após a confirmação do nexo de causalidade
entre o trabalho e o agravo.
(E) A empresa poderá exigir do próprio acidentado ou do médico que o tiver
assistido a emissão da CAT.

GABARITO: A

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

Determinado trabalhador ficou incapacitado por 10 dias depois de um colega de
trabalho, enraivecido, ter-lhe desferido golpe enquanto ambos operavam um
equipamento de produção.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

(A) Não houve acidente do trabalho nesse caso.
(B) O fato só seria acidente do trabalho se a incapacidade do trabalhador
persistisse por período superior a 15 dias.
(C) Se ficar comprovado que a vítima deu causa à agressão, provocando o
agressor, o fato não será considerado acidente do trabalho.
(D) O fato equipara-se a acidente do trabalho.
(E) Se ficar configurada a legítima defesa, o fato não será considerado acidente
do trabalho.

GABARITO: D
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SEED-PR)

O mapa de riscos, em uma empresa, permite a identificação dos locais de
trabalho capazes de causar prejuízo à saúde dos trabalhadores, em função do
grau e do tipo de risco. Nesse sentido, o ruído é um risco do tipo.

(A) físico.
(B) químico.
(C) biológico.
(D) ergonômico.
(E) ergonômico.

GABARITO: A

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Paulo, de 32 anos de idade, lixeiro vinculado a empresa de coleta de lixo urbano
de determinado município, trabalha em jornada de 44 horas semanais, coletando
resíduos não perigosos em vias públicas. É pertencente à
subclasse preponderante na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE-Preponderante), cuja alíquota do seguro de acidente do trabalho (SAT) é de
3%, ajustada pelo fator acidentário de prevenção (FAP) de 1,75, vigente para
2019. As avaliações ambientais indicam para Paulo índice de bulbo úmido
termômetro de globo (IBUTG) de 31,5 °C, exposto concomitantemente a ruído
intermitente, com dose acumulada na jornada de 75,76%, segundo a norma
trabalhista, e nível de exposição normalizado (NEN) de 87,07 dB(A), pela norma
previdenciária. Ademais, Paulo fica exposto a fatores de risco ergonômicos e
biológicos durante a execução de seu trabalho.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue os itens seguintes

175

176



Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

A combinação de fatores de risco ergonômicos e biológicos da atividade de
lixeiro determina, por associação de agentes, pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo a Paulo.

ERRADO.

ERRADO.

Devido ao ostensivo sofrimento e o baixo prestígio social da profissão de lixeiro,
combinados a fatores biológicos, ergonômicos e ambientais desfavoráveis,
Paulo tem direito a adicional de penosidade.

Na situação em tela, a alíquota SAT efetiva é de 4,75%, devido à majoração que 
obriga a soma de 1,75 do FAP com a nominal de 3%.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

No caso em apreço, o NEN foi obtido considerando-se o incremento de duplicação
de dose igual a 3, o nível limiar de integração igual a 80 dB(A) e o critério de
referência de 85 dB(A) para 8 horas.

CERTO.

CERTO.

Dada a exposição a ruído intermitente, a atividade desenvolvida por Paulo
enseja aposentadoria especial após 25 anos de contribuição previdenciária, mas
não pagamento de adicional de insalubridade.

177

178



Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Julgue o próximo item, relativo à organização das ações de saúde direcionadas
ao trabalhador.

A organização das ações de saúde deve priorizar a adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, desconsiderando
o desempenho.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A relação entre o trabalho e o processo de adoecimento dos trabalhadores pode
ser mais bem compreendida considerando-se a classificação proposta por
Schilling. Essa classificação foi adotada para a elaboração da lista de doenças
relacionadas ao trabalho, disposta do anexo LXXX da Portaria de Consolidação
n.º 5/2017, com a finalidade de orientar os profissionais de saúde sobre a
possível relação do adoecimento com a exposição a riscos para a saúde
presentes no trabalho.

Brasil. Cadernos de atenção básica. Brasília: Ministério da
Saúde, n.º 41, 2018, p. 23 (com adaptações).

Considerando o texto apresentado bem como os múltiplos aspectos por ele
suscitado, julgue o item a seguir.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Julgue os próximo itens, relativo a ergonomia, incluindo organização do
trabalho.

A fadiga é consequência de esforço, um estado posterior a um trabalho
realizado sob certas condições e caracterizado por sintomas de mal-estar, com
perda temporária, mas reversível, da eficiência.
CERTO.

A organização do trabalho deve considerar a exigência de tempo e a
determinação da forma de ocupação desse tempo. A organização desses fatores
afeta todos os trabalhadores e, desse modo, é preferível introduzir essas
alterações com base na experiência e, no estágio seguinte, a avaliação deve ser
conjunta entre direção e representantes dos trabalhadores.
CERTO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Na análise da carga de trabalho físico, podem ser medidos a quantidade de
ácido lático, o consumo de oxigênio, as variações do eletromiograma e o tempo
de recuperação — itens que permitem a realização de ações que visem a
melhorias da organização do trabalho. Diferentemente ocorre quando da
análise de trabalhos essencialmente mentais, pois nesses casos não se dispõe de
tecnologia para a sua medição, o que dificulta ações de melhoria da organização
do trabalho.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Nas últimas três décadas, as transformações que ocorreram socialmente, em
especial no mundo do trabalho, alteraram as formas de organizar o trabalho,
com novas políticas de gestão e recentes formas de processo produtivo, como a
automação, que acarreta ao trabalhador melhoria substancial na qualidade de
vida e longevidade.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Considere que tenha ocorrido um incêndio em um depósito de madeiras de
certa fábrica de móveis, o qual contém duas saídas de emergência, e que o
corpo de bombeiros local tenha sido acionado para combater o incêndio.

Nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

O comburente, nesse incêndio, foi a madeira.

ERRADO.

O corpo de bombeiros, ao usar a água no combate ao incêndio, está 
empregando o método de resfriamento.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

O incêndio que envolve madeira está classificado como incêndio de classe B.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Em uma empresa de mineração e beneficiamento de amianto, dois empregados,
um eletricista e um minerador, queixam-se de desconfortos em relação à saúde.
Submetidos a exames ambulatoriais detalhados, ambos foram diagnosticados
pelo serviço médico com doenças ocupacionais: surdez para o eletricista e
asbestose para o minerador.

Com referência a essa situação hipotética e à legislação vigente aplicável ao
caso, julgue o próximo item.

As doenças ocupacionais descritas na situação não são classificadas como acidente
do trabalho.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A surdez, doença adquirida pelo eletricista, é considerada, nesse caso específico,
doença profissional.

ERRADO.

A asbestose, doença adquirida pelo minerador, é considerada uma doença do
trabalho.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Uma empresa, com 140.000 horas-homem de exposição ao risco, registrou 21
acidentes no último mês de julho, assim discriminados:
a) um acidente ocorreu no dia 8, às 10 horas, e motivou afastamento do

empregado até o dia 15;
b) seis empregados sofreram ferimentos quando telhas despencaram do teto

da oficina de manutenção, devido a forte vendaval, e cada um deles ficou
afastado, em média, 3,5 dias;

c) os outros acidentes não provocaram afastamento de empregados.

A partir dessa situação hipotética e considerando aspectos legais a ela
relacionados, julgue o itens subsecutivos.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A taxa de gravidade é proporcional ao número de acidentes com lesão com perda de
tempo.

CERTO.

A taxa de acidentados sem afastamento é superior a 200.

Comentários: A banca está se referindo a taxa de frequência com lesão sem
afastamento, a qual denotamos de Fs. Levando-se em consideração que dos 21
acidentes, 14 foram com lesão sem afastamento (N = 21 – 1 – 6 = 14).
O número de horas-homem de exposição ao risco, no mês de julho, é de H = 140.000
Assim, obtemos:

𝐹 =
14 × 1.000.000

140.000
=
1400

14
= 100

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A taxa de gravidade é inferior a 300.

CERTO.

Comentários: Como não há dias a debitar, o tempo computado se restringe ao
somatório dos dias perdidos. Nesse caso, temos: T = 7 + (6 x 3,5) = 28 dias.

Nesse caso, obtemos.

𝐺 =
28 × 1.000.000

140.000
=
2800

14
= 200

Portanto, G < 300.

Do dia 8 ao dia 15 são 7 dias perdidos, desconsiderando o dia do acidente, dia 8.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A taxa de frequência de acidentados com lesão com perda de tempo é igual a 50.

CERTO.

Comentários: A banca está se referindo a taxa de frequência com lesão com
afastamento, a qual denotamos de FL. Levando-se em consideração que dos 21
acidentes, apenas 7 em lesão com afastamento, temos N = 7. Nesse caso, obtemos:

𝐹 =
7 × 1.000.000

140.000
=
700

14
= 50

O acidente decorrente de queda das telhas não configura acidente de trabalho.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

A respeito de saúde e segurança no trabalho, julgue os itens a seguir.

Nas empresas, a política de segurança no trabalho é definida pela diretoria e,
para evitar contaminações e banalizações em procedimentos, o seu
conhecimento amplo fica restrito aos gerentes e supervisores.

ERRADO.

Entre outros aspectos, a saúde ocupacional visa prevenir doenças causadas
pelas condições de trabalho e proteger de riscos resultantes de fatores adversos
à saúde.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Com relação a técnicas de análise relativas à prevenção e controle de perdas,
julgue o itens a seguir.

A técnica de análise denominada série de riscos seleciona um evento indesejável
de ocorrência.

ERRADO.

Comentários: a SR é indutiva, ou seja, parte-se de um evento iniciador e busca-
se deduzir os eventos que dele podem decorrer. A técnica AAF que seleciona um
evento indesejável de ocorrência, a partir do qual, caminha-se para trás
deduzindo-se os eventos iniciadores (é dedutiva).

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Situação hipotética: O serviço de segurança do trabalho de determinada
empresa elaborou questionários para entrevista de trabalhadores selecionados
por meio de amostras estratificadas dos principais setores de produção da
empresa. Esses trabalhadores serão os observadores-participantes, que deverão
relatar, além das condições de riscos dos ambientes a que os trabalhadores
estarão expostos, as ações comportamentais dos empregados nas respectivas
áreas. Os relatos deverão ser classificados com vistas à elaboração de programa
de prevenção de acidentes.

Assertiva: Nessa situação, deve-se aplicar a técnica de análise denominada
técnica de incidentes críticos.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

A ampliação do tanque de resíduos de esgotos domésticos de determinada
empresa de limpeza urbana foi realizada por meio da instalação de novo quadro
de distribuição de energia elétrica. Para a interligação do sistema novo com o
antigo, foram necessárias diversas técnicas de análise para garantir a segurança
contra acidentes e confiabilidade do sistema como um todo. A ampliação
envolveu instalações elétricas, tubulações hidráulicas e impermeabilização do
tanque.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir, acerca de
aspectos relacionados à prevenção e controle de perdas.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Se, antes da energização do novo quadro elétrico, os empregados envolvidos
tiverem realizado treinamento de técnica de análise com os seguintes tópicos:
revisão da tarefa, identificação dos riscos principais e contribuintes, revisão dos
meios de eliminação e controle dos riscos, então eles realizaram a técnica de análise
denominada análise de modos de falha e efeitos.

ERRADO.

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Identificação:
Subsistema:

Risco Causa Efeito
Categoria/Classe 

de Risco
Medidas preventivas ou Corretivas Responsabilidade
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

A respeito de ventilação industrial, julgue os próximo itens.

A má distribuição de ar, que afeta a qualidade do ar interior, pode ser causada
por curto-circuito entre insuflação e exaustão.

CERTO.

Comentários: quando ocorre passagem direta do ar de uma abertura de
admissão (insuflação) para a saída (exaustão), causando a estagnação do ar em
parte do ambiente ventilado, diz-se que ocorre um curto-circuito de ar,
resultando em uma má distribuição do ar.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Em um sistema de ventilação à exaustão, caso o volume de ar exaurido seja
maior que o correspondente ao suprido, o ambiente revelará uma pressão
positiva em relação ao ambiente externo.

ERRADO.

A ventilação é necessária para manter a percentagem mínima de elementos
contaminantes, e também para evitar problemas de inflamabilidade e explosão
bem como tensões nos empregados.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Um incêndio em uma garagem atingiu nove veículos. De acordo com a perícia, o
fogo iniciou-se na cabine de um caminhão, cujo tanque de combustível derreteu
e fez que o óleo diesel vazasse, propagando o fogo. Várias explosões ocorreram
devido ao fato de que alguns tanques dos veículos estavam cheios. O corpo de
bombeiros mobilizou cinco viaturas com água pressurizada e vinte homens para
apagar o fogo durante duas horas. Os três empregados da garagem, que
observaram o fogo desde o seu início, escaparam ilesos, apesar de terem
informado que nunca haviam sido treinados a utilizar os extintores de incêndio.

Considerando o texto precedente e os vários aspectos a ele relacionados, julgue
o item que se segue.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Os veículos foram incendiados por terem atingido ponto de fulgor.

ERRADO.

Com base na declaração dos empregados, é correto afirmar que o empregador
não atendeu às prescrições da Norma Regulamentadora 23 (NR 23).

CERTO.

A água utilizada pelos bombeiros impediu que os combustíveis gerassem gases 
ou vapores inflamáveis.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Com relação à ergonomia no trabalho, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: João, durante o exercício do seu trabalho como gari,
fraturou um dos seus membros inferiores ao cair do caminhão coletor de lixo.
Em razão das lesões sofridas pelo trabalhador por consequência do acidente, a
junta médica concedeu-lhe 30 dias de afastamento do trabalho para
tratamento.

Assertiva: Nessa situação, decorrido o período de afastamento, o gestor
imediato de João não poderá exigir que este exerça suas atividades de forma
plena, mesmo que haja laudo médico que o ateste apto para o retorno às suas
atividades profissionais.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Com relação à ergonomia no trabalho, julgue o itens a seguir.

A avaliação da organização do trabalho deve ser realizada pela psicologia
organizacional, por meio de laudo específico, ao passo que aspectos
relacionados a levantamento, transporte e descarga de materiais e a mobiliário,
equipamentos e condições ambientais do posto de trabalho devem ser
abordados por meio de laudo ergonômico.

Cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho para avaliar a
adaptação dos trabalhadores às características dos postos de trabalho.

ERRADO.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Todo trabalhador designado, ainda que eventualmente, para o transporte
manual de cargas moderadas ou pesadas deve receber treinamento ou
instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar,
com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

CERTO.

ERRADO. (Polêmica!)

A ergonomia tem como objetivo a compreensão da natureza do trabalho
desenvolvido pelos funcionários e, a partir desse entendimento, a conciliação
entre eficiência da produção e preservação da saúde do trabalhador,
diferentemente da organização científica do trabalho, que busca apenas a
eficiência da produção, sem preocupações com a saúde do trabalhador.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Paulo, de 32 anos de idade, lixeiro vinculado a empresa de coleta de lixo urbano
de determinado município, trabalha em jornada de 44 horas semanais,
coletando resíduos não perigosos em vias públicas. É pertencente à
subclasse preponderante na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE-Preponderante), cuja alíquota do seguro de acidente do trabalho (SAT) é
de 3%, ajustada pelo fator acidentário de prevenção (FAP) de 1,75, vigente para
2019. As avaliações ambientais indicam para Paulo índice de bulbo úmido
termômetro de globo (IBUTG) de 31,5 °C, exposto concomitantemente a ruído
intermitente, com dose acumulada na jornada de 75,76%, segundo a norma
trabalhista, e nível de exposição normalizado (NEN) de 87,07 dB(A), pela norma
previdenciária. Ademais, Paulo fica exposto a fatores de risco ergonômicos e
biológicos durante a execução de seu trabalho.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

CNAE-Preponderante é aquele que a empresa necessariamente define como
principal no cartão CNPJ quando da sua inscrição na Receita Federal.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Julgue os itens a seguir, relativos a definições, causas e consequências do
acidente de trabalho, conforme a Lei n.º 8.213/1991 e suas alterações.

Acidente sofrido por empregado segurado da previdência social quando da
prestação espontânea de serviço ao seu empregador, para lhe evitar prejuízo,
será equiparado a acidente de trabalho para todos os efeitos legais, mesmo que
tenha ocorrido fora do local e horário de trabalho do empregado

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Considera-se acidente do trabalho todo acidente que decorra do exercício do
trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico e que cause no
empregado lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte ou na
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

CERTO.

O descumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho pelo
preposto de uma empresa constitui crime punível com pena de detenção.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

A incapacidade acidentária de empregado é caracterizada com a emissão de
atestado pelo médico do trabalho da empresa empregadora, com indicação da
entidade mórbida incapacitante segundo a Classificação Internacional de
Doenças (CID).

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A respeito de poluentes e ventilação industrial, julgue os seguintes itens.

Os sistemas de ventilação devem ser projetados a partir de critérios como tamanho
da área fabril, tipo de poluente, concentração e grau de purificação desejado, a fim
de atender à legislação ambiental e a normas regulamentadoras.

CERTO.

A ventilação industrial tem o objetivo de fornecer ar por meios naturais e mecânicos
para ambientes fechados, a fim de garantir o controle atmosférico do ambiente,
proporcionando condições de acesso aos trabalhadores e maior durabilidade de
máquinas e equipamentos.

CERTO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A fumaça é geralmente oriunda da queima de combustíveis fósseis ou de outro
material com propriedades inflamáveis.

Névoas e neblinas são partículas constituídas por gotículas líquidas com diâmetro
variável entre 0,1 µm e 100 µm resultantes da condensação de vapores (por
exemplo: pulverização, nebulização) que produzem irritação nos olhos, dificuldade
respiratória e comprometimento da visão.

CERTO.

CERTO (Polêmica!).

Fumos são formados por partículas sólidas com diâmetro geralmente superior a 10
µm, resultantes da desintegração mecânica de substâncias inorgânicas ou orgânicas.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

Poeiras são partículas sólidas, geralmente com diâmetros entre 1 µm e 10 µm,
resultantes da condensação de partículas em estado gasoso, após processo de
volatilização de metais fundidos.
ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

Um trabalhador com cinquenta e um anos de idade e vinte e oito anos de
trabalho em uma indústria metalúrgica apresentou, em exame audiométrico
tonal, perda auditiva, bilateral, mais acentuada na faixa de 3.000 Hz a 6.000 Hz.
Nessa situação,

O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente na indústria em
questão, para uma jornada de oito horas de trabalho, é de 85 dB( A ).

Para se avaliar o nível de pressão sonora na orelha protegida desse trabalhador,
é preferível utilizar o método simplificado, que deve ser usado quando os dados
necessários para cálculo do espectro de ruído presente em todo ambiente
puderem ser medidos.

CERTO.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

O nível de pressão sonora com uso de protetor auditivo pode ser calculado pelo
método longo, confrontando-se os dados de atenuação por frequência do
protetor auditivo com os níveis de pressão sonora equivalentes,
correspondentes à dose da exposição do usuário a ser protegido, por banda de
frequência de 1/1 oitava.

O audiômetro utilizado para a avaliação dos trabalhadores da referida indústria
deverá ser submetido a calibração acústica no mínimo a cada três anos.

O quadro, sugestivo de perda auditiva induzida por ruído, é classificado como
doença profissional.

CERTO.

ERRADO.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A figura a seguir mostra um esquema de ventilação industrial em uma
marcenaria de porte médio.

Tendo como referência o esquema mostrado, julgue os itens a seguir, a respeito
de ventilação industrial e aspectos relacionados aos processos de ventilação.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A passagem de ar externo, não contaminado, para promover a purificação ou
redução da concentração de substâncias em ambientes contaminados é o objetivo
principal da ventilação geral diluidora.
CERTO.

A ventilação local exaustora é um dos recursos mais eficazes no controle de
qualidade nos ambientes de trabalho, principalmente quando empregada com
outras medidas que visem à redução ou mesmo à eliminação da exposição de
trabalhadores a contaminantes químicos presentes ou liberados na forma de
névoas, gases, vapores e poeiras.

CERTO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

O esquema mostrado na figura consiste de um sistema de ventilação misto: uma
componente local exaustora e outra natural, decorrente das variações de
densidades dos poluentes arrastados por diferenças de temperaturas internas e
externas a cada tomada.

ERRADO.

O ciclone, mecanismo de coleta de aerodispersoides envolvidos no processo, é
regido principalmente pela força gravitacional. O material particulado, quando não
coletado eficientemente, pode provocar danos ao processo produtivo e ao
acabamento das peças e gerar riscos à saúde dos trabalhadores e à população
vizinha.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

O ventilador mostrado na figura é do tipo axial propulsor, indicado para mover
grandes volumes de ar a baixas pressões, apropriado para ventilação local exaustora.

ERRADO.
No esquema, são cinco os captores de aerodispersoides, dois na lixadeira e um em
cada um dos outros equipamentos.
CERTO.

A figura mostra quatro fontes de poluentes, os quais são capturados com a utilização
de uma rede de dutos interligados a um tronco que opera em pressão negativa, a
montante do ventilador, cuja descarga está alinhada a um ciclone.

CERTO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

Um trabalhador de uma indústria de produção de cristais apresentou crise aguda de 
cólica abdominal difusa e de forte intensidade, associada a dor nos membros 
inferiores e hipertensão arterial.
Acerca dessa situação e de aspectos diversos a ela ligados, julgue o próximo item.

Se, após consolidado seu tratamento, o trabalhador em questão permanecer com 
sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que exercia, ele fará 
jus a auxílio-acidente, correspondente a 70% de seu salário, devido a partir da data 
do diagnóstico da sequela definitiva até a véspera de sua aposentadoria.

ERRADO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

Acerca da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), julgue os
itens a seguir.

Compete à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
(FUNDACENTRO) desenvolver e executar ações educativas e difundir informações
que contribuam para a proteção e promoção da saúde do trabalhador.

CERTO.

O Ministério do 
Trabalho

O Ministério da 
Saúde

O Ministério da 
Previdência Social

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A PNSST tem, entre seus princípios, a universalidade, a prevenção, o diálogo
social e a integralidade.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

Acerca dos programas de saúde e segurança no trabalho, julgue o item que se
segue.

A exposição ocupacional ao ruído acima dos níveis de ação, que correspondem à
dose acima de 40% dos limites descritos em norma específica, deverá ser objeto
de controle sistemático.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A respeito de aspectos relacionados à segurança do trabalho, julgue o seguinte
item.
Quando constatado o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo,
decorrente da relação entre a ocupação do empregado — definida pela
Classificação Brasileira de Ocupações — e a entidade mórbida motivadora da
incapacidade — elencada na Classificação Internacional de Doenças —, estará
caracterizada a natureza acidentária da incapacidade.
ERRADO.

Lei 8.213/91, Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando
constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo,
decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e
a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação
Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o
regulamento. (...)
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / FUB)

A respeito de aspectos relacionados à segurança do trabalho, julgue o seguinte
item.

Considera-se acidente de trabalho a perda auditiva agravada, porém
preexistente, cujo diagnóstico sobrevier em exame periódico subsequente ao
exame admissional do trabalhador, devendo a empresa emitir a comunicação de
acidente do trabalho por exame alterado.
CERTO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CESPE-CEBRASPE / IPHAN)

Com relação ao gerenciamento de riscos em ambiente de trabalho, julgue o
item que se segue.

O programa de gerenciamento de riscos em ambiente de trabalho visa
identificar perigos e riscos, avaliá-los um a um e buscar alternativas para
eliminá-los ou, caso não seja possível, reduzi-los a um nível aceitável de risco,
prevenindo-se, assim, acidentes e doenças, a curto ou a longo prazo.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CESPE-CEBRASPE / IPHAN)

Com relação ao
gerenciamento de riscos em
ambiente de trabalho,
julgue os itens que se
seguem.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CESPE-CEBRASPE / IPHAN)

Caso a fonte geradora de risco na figura consista de poeira em uma obra de
restauro, ela deveria ser representada pela cor azul no mapa de risco, já que
poeiras se classificam como fator de risco físico.

A medida representada por D na figura ocupa o nível mais alto na hierarquia de
medidas de proteção coletiva, o qual inclui medidas que eliminam ou reduzam a
utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde.

ERRADO.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CESPE-CEBRASPE / IPHAN)

Medidas como a representada por C na figura devem ser adotadas em caráter
complementar ou emergencial ou quando o empregador ou a instituição
comprovar inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou,
ainda, quando estas medidas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase
de estudo, planejamento ou implantação.

A ordem de prioridade para a adoção das medidas constantes na figura é a
seguinte: D, A, B e C.

CERTO.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Com relação a psicologia do trabalho e a primeiros socorros, julgue o itens
subsecutivos.

Em caso de suspeita de fratura, deve-se manter o órgão afetado em repouso,
imobilizar as articulações acima e abaixo da lesão com talas, mesmo improvisadas
com pedaços de papelão, revistas ou jornais dobrados ou pedaços de madeira, que
devem ser acolchoadas com panos limpos e amarrados ao redor da articulação;
jamais tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / SLU-DF)

Em caso de hemorragia causada por ferimento na pele, os procedimentos de
primeiros socorros incluem: fazer um garrote amarrando um tecido limpo
diretamente na ferida ou alguns centímetros acima da lesão; se a lesão for em
membro superior ou inferior, recomenda-se mantê-lo elevado para diminuir a saída
de sangue; e, se a lesão for no abdome e não for possível fazer o garrote,
recomenda-se colocar um pano limpo em cima da lesão e pressionar.

Diante de uma parada cardíaca, antes de qualquer providência e dada a urgência, o
socorrista deve deitar a vítima de bruços no chão e levantar ligeiramente o pescoço
dela, apoiar as mãos, uma sobre a outra nas costas da vítima, na projeção do
coração e fazer compressões, duas por segundo, até que o coração da vítima volte a
bater sozinho.

CERTO.

ERRADO.

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

(CEBRASPE / TJ-AM)

Julgue o próximos itens, acerca de primeiros socorros no caso da ocorrência de 
choque elétrico.

Ausência de pulso e dilatação das pupilas são indícios de parada cardíaca,
devendo-se proceder à massagem cardíaca externa e, ao mesmo tempo,
solicitar socorro especializado, de preferência de socorristas em ambulância
equipada com desfibrilador.

O óbito da vítima de choque elétrico pode ser evitado caso o socorrista inicie a
respiração artificial tão logo se interrompa o contato elétrico, até a chegada de
socorro profissional especializado.

CERTO.

CERTO.
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Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro

OBRIGADO

Edimar Monteiro

Saúde e Segurança do Trabalho
Prof. Edimar Monteiro
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