
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

14/06/2015

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA
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CENTRO DE SELEÇÃO

Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

____Questão 01__________________________________________________________________

De acordo com o Art. 19, da Lei n. 8.213/91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do

trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

a) Explique as causas de acidentes do trabalho e cite dois exemplos de cada uma. (5,0 pontos)

b) Descreva os tipos de acidentes do trabalho. (5,0 pontos)

c) Relacione as doenças que não são consideradas do trabalho conforme §1º do Art. 20 da lei cita-

da. (5,0 pontos)

d) Elabore um roteiro de investigação de acidente de trabalho. (5,0 pontos)

(20 pontos)

prova_teórico_prática_com_abordagem_discursiva_técnico_segurança_trabalho
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CENTRO DE SELEÇÃO

____Questão 02__________________________________________________________________

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visa à preservação da saúde e da integri -

dade dos trabalhadores. Nesse programa, há etapas consideradas fundamentais. Assim,

a) descreva a estrutura mínima que o PPRA deve conter, de acordo com a NR-9. (5,0 pontos)

b) a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores é uma das etapas desse programa e,

quando necessário, deve ser realizada a avaliação quantitativa. Enumere duas das finalidades pre-

vistas na NR-9 sobre a avaliação quantitativa. (5,0 pontos) 

c) algumas medidas de controle devem ser adotadas sempre que forem verificadas situações de ris-

co evidente à saúde na fase de reconhecimento e/ou quando os resultados das avaliações quantita -

tivas da exposição dos trabalhadores excederem os valores limites previstos na NR-15 ou os valores

limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH (American Conference of Governmental In-

dustrial Higyenists). Com base na NR-9, cite as medidas de implantação de controle a serem adota-

das quando verificadas tais situações. (5,0 pontos)

d) de acordo com a NR-9, 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 estabelecidos. Devem ser objeto de controle sistemático as situações que

apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação. Quais são as três medidas a serem

incluídas nas ações preventivas para minimizar a exposição do trabalhador aos agentes ambientais?

(5,0 pontos)

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________________

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo prevenir acidentes e do-

enças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Deve ser composta de representantes

do empregador e dos empregados.

a) Apresente cinco atribuições da CIPA.  (5,0 pontos)

b) Compete aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

(SESMT), após ouvir a CIPA e os trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o Equipamen-

to de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco existente em determinada atividade. A empresa é

obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de

conservação e funcionamento. Apresente, de acordo com a NR-6, as três situações em que a em-

presa deve fornecer EPI aos trabalhadores. (5,0 pontos)

(10 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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NÃO terão validade para a correção das provas.
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