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PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 1 
 

ITEM ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS 
NOTA 

MÁXIMA 

1 

Conhecimento técnico do conteúdo 10 

Tarefa 01  

- Prever, antecipar fatores de risco para a saúde e o meio ambi-
ente que podem estar associados aos diferentes tipos de traba-
lho e atuar para preveni-los 

1,0 

- Essa tarefa deve ser executada desde a fase de planejamento 
dos locais de trabalho e dos processos de trabalho, incluindo 
equipamentos, matérias-primas, produtos químicos etc. 

1,0 

Tarefa 02  

- Reconhecer agentes e fatores de risco, ou seja, produtos  
químicos e poeiras, agentes físicos e biológicos, fatores ergo-
nômicos e psicossociais que podem estar presentes nos locais 
de trabalho 

1,0 

- determinar as condições de exposição e entender seus possí-
veis efeitos na saúde e no bem-estar dos trabalhadores 1,0 

Tarefa 03  

- Avaliar a exposição dos trabalhadores a agentes e fatores de 
risco, por meio de métodos qualitativos e/ou quantitativos e 1,0 

- interpretar os resultados obtidos, com vistas a eliminar a expo-
sição, ou reduzi-la a níveis aceitáveis 

1,0 

Tarefa 04  

- Projetar e/ou recomendar medidas de prevenção e controle de 
riscos, eficientes e econômicas 1,0 

- integrá-las a programas bem gerenciados e sustentáveis. 1,0 

Tarefa 05  

- Reconhecer agentes que podem ter impacto sobre o meio 
ambiente 

1,0 

- contribuir para a proteção ambiental 1,0 

2 

Clareza na exposição, consistência dos argumentos e 
coerência e coesão textuais 

6 

- Clareza 1,5 

- Consistência dos argumentos 1,5 

- Coerência 1,5 

- Coesão textual 1,5 

3 Uso adequado da Língua Portuguesa 4 
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PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 2 

 

ITEM ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS 
NOTA 

MÁXIMA 

1 

Conhecimento técnico do conteúdo 10 

- Realizar higiene das mãos 1,67 

- Priorizar o atendimento ao trabalhador sintomático 1,67 

- Oferecer máscara cirúrgica ao trabalhador sintomático durante todo 
atendimento 

1,66 

- Oferecer máscara N95/PFF2 ao profissional que estiver prestando 
atendimento 

1,67 

- Manter o ambiente ventilado e a distância de um metro entre o traba-
lhador sintomático e o profissional 

1,67 

- Encaminhar o trabalhador sintomático para realização de exames labo-
ratoriais ou, se for o caso, à unidade de internação 

1,66 

2 

Clareza na exposição, consistência dos argumentos e coerência e 
coesão textuais 

6 

- Clareza 1,5 

- Consistência dos argumentos 1,5 

- Coerência 1,5 

- Coesão textual 1,5 

3 Uso adequado da Língua Portuguesa 4 

 


