QUESTÃO 16 – CONCURSO DA CASA DA MOEDA - 2005
16. Em empresa desobrigada de possuir CIPA e que pretenda atender plenamente à legislação
brasileira de segurança e medicina do trabalho, em especial, à NR 6, o fornecimento e a
determinação de uso de equipamentos de proteção individual adequado cabe ao(à):
(A) SESMT.
(B) sindicato da categoria.
(C) empregador, mediante orientação técnica.
(D) comissão de fábrica ou indústria.
(E) empresa fornecedora do EPI.
Resolução:
De acordo com a NR 6- Equipamentos de Proteção Individual - EPI:
6.4. A recomendação ao empregador, quanto ao EPI adequado ao risco existente em
determinada atividade, é de competência:
a) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT;
b) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, nas empresas desobrigadas de
manter o SESMT.
6.4.1. Nas empresas desobrigadas de possuir CIPA, cabe ao empregador, mediante orientação
técnica, fornecer e determinar o uso do EPI adequado à proteção da integridade física do
trabalhador.
Alternativa C é correta.
QUESTÃO 17 - CONCURSO DO GASODUTO BOLÍVIA/BRASIL - 2006
17. Em um ambiente externo de trabalho com carga solar foram realizadas medições de
temperatura e foram obtidos os seguintes resultados:
-temperatura de bulbo úmido natural: 33,1º C
-temperatura de bulbo seco: 42,0º C
-temperatura de globo: 33,4º C
Diante dos valores anteriores, o valor do IBUTG é de:
(A) 34,05º C;
(B) 33,19º C;
(C) 34,91º C;
(D) 35,77º C;
(E) 36,01º C.
Resolução:
De acordo com a NR 15 – Atividades e Operações Insalubres - Anexo Nº 3 - Limites de
Tolerância para Exposição ao Calor:
Ambientes externos com carga solar:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg
onde:
tbn = temperatura de bulbo úmido natural;
tg = temperatura de globo;
tbs = temperatura de bulbo seco.
Cálculo com os dados da questão:
IBUTG = 0,7 . 33,1 + 0,1 . 42,0 + 0,2 . 33,4
IBUTG = 23,17 + 4,2 + 6,68
IBUTG = 34,05ºC
Alternativa A é correta.

QUESTÃO 29 - CONCURSO DO GASODUTO BOLÍVIA/BRASIL - 2006
29. Um eletricista vai fazer uma intervenção num painel elétrico de 13,8 kV. Para isso antes da
liberação do trabalho devem-se adotar as seguintes medidas, EXCETO:
(A) adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais,
mediante técnicas de análise de risco;
(B) sempre garantir a desenergização elétrica do painel
(C) exigir que as vestimentas utilizadas sejam adequadas à atividade, devendo contemplar a
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
(D) vedar o uso de adornos pessoais durante a realização dos trabalhos ou em suas
proximidades.
(E) verificar se os trabalhadores que executarão a atividade receberam treinamento de
segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP), conforme determina
a NR 10.
Resolução:
De acordo com a NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
10.2 – Medidas de Controle
10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas
preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de
análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.
10.2.8 – Medidas de Proteção Coletiva
10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização
elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de
segurança.
10.2.9 – Medidas de Proteção Individual
10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em
suas proximidades.
10.7 – Trabalhos Envolvendo Alta Tensão (AT)
10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão,
que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de
risco, conforme Anexo I, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR.
10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança,
específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com
currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR.
10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados
no Sistema Elétrico de Potência – SEP, não podem ser realizados individualmente.
Alternativa B é correta.
QUESTÃO 13 – CONCURSO DO MINISTÉRIO DO TRAB. E EMPREGO /2006
13. Segundo a NR-9, considera-se atingido o nível de ação, valor acima do qual devem ser
iniciadas ações preventivas, que incluem monitoramento periódico da exposição, a informação
aos trabalhadores, e o controle médico, para ruído contínuo ou intermitente, quando a
intensidade sonora
A) ultrapassar 85 dB(A) para 8 horas de exposição.
B) ultrapassar 50 % da dose unitária, o que equivale a 80 dB(A) para 8 horas de exposição.
C) ultrapassar a dose unitária.
D) ultrapassar 75 % da dose unitária, o que equivale a 63,75 dB(A) para 8 horas de exposição.
E) ultrapassar 50 % da dose unitária, o que equivale a 42,50 dB(A) para 8 horas de exposição.
Resolução:

De acordo com a NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
9.3.6. Do nível de ação.
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.
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%), conforme critério estabelecido na NR 15,
Anexo I, item 6.
Determinação do valor numérico do Nível de Ação (NA):
- para agentes químicos representa 0,5 (metade) do Limite de Tolerância (LT).
Ex.: LTamônia = 20 ppm; NA amônia = 10 ppm;
- para ruídos representa 0,5 (metade) da dose equivalente, sendo que 100% da dose equivale a
85 dB(A) para a exposição diária de 8 horas.
50% da dose, considerando o incremento de duplicação da dose q=5 equivale a 80 dB. Isso
quer dizer que a partir de 80 dB(A), as ações deverão incluir o monitoramento periódico da
exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.
Alternativa B é correta.
QUESTÃO 45 – CONCURSO DA ELETRONORTE /2006
45. Numa dada empresa com 80.000 de homens-hora trabalhadas foram registrados, no mês de
abril, quatro acidentes com afastamento; oito acidentes sem afastamento, 60 dias perdidos e 100
dias debitados. As taxa de freqüência de acidentados com afastamento (TFCA), sem
afastamento (TFSA) e de gravidade
(TG) são:
(A) TFCA = 100, TFSA = 40 TG = 50;
(B) TFCA = 50 TFSA = 100 TG = 1250;
(C) TFCA = 0,32 TFSA = 0,64 TG = 750;
(D) TFCA = 50 TFSA = 100 TG = 2000;
(E) TFCA = 0,64 TFSA = 0,32 TG = 800.
Resolução:
A taxa de freqüência de acidentados com afastamento (TFCA) é o número de acidentados com
afastamento por milhão de horas de exposição ao risco em determinado período. O mesmo
equivale para a taxa de freqüência de acidentados sem afastamento (TFSA), este sendo o
número de acidentados sem afastamento por milhão de horas de exposição ao risco em
determinado período.
Essas taxas são calculadas pelas seguintes fórmulas:
TFCA = (N1 . 1000000) / H
TFSA = (N2 . 1000000) / H
onde : N1 é o número de acidentados com afastamento; N2 é o número de acidentados sem
afastamento; H é o número de horas-homem de exposição ao risco.
A taxa de gravidade (TG) é o número que exprime a quantidade de dias computados (dias
perdidos e dias debitados) nos acidentes com afastamentos por milhão de horas-homem de
exposição ao risco. Os dias perdidos correspondem aos acidentados vítimas de incapacidade
temporária ou permanente. São os dias corridos de afastamento do trabalho em virtude de
lesão pessoal, exceto o dia do acidente e o dia de volta ao trabalho. Os dias debitados são
valores normatizados relativos aos casos de morte ou incapacidade permanente. É calculada
pela seguinte fórmula:
TG = (T . 1000000) / H

onde : T é o número de dias computados e H é o número de horas-homem de exposição ao
risco.
Para o exercício em questão, temos: N1 = 4; N2 = 8; H = 80000 e T = 160.
- TFCA = (4 . 1000000) / 80000 = 50;
- TFSA = (8 . 1000000) / 80000 = 100;
- TG = (160 . 1000000) / 80000 = 2000
Alternativa D é correta.
QUESTÃO 35 – CONCURSO DA AGANP /2006
35. Pneumoconioses são doenças do trabalho que podem estar relacionadas a um agente
etiológico como
a) as radiações ionizantes.
b) o veneno de animais peçonhentos.
c) a poeira de origem vegetal.
d) os clorados orgânicos.
Resolução:
As Doenças Pulmonares Ambientais e Ocupacionais - DPAO, especialmente aquelas
relacionadas aos ambientes de trabalho, constituem ainda, entre nós, um importante e grave
problema de saúde pública.
Pneumoconioses: são patologias irreversíveis resultantes da deposição de partículas sólidas no
parênquima pulmonar, levando a um quadro de fibrose, ou seja, ao endurecimento intersticial
do tecido pulmonar. As Pneumoconioses mais importantes são aquelas causadas pela poeira de
sílica, configurando a doença conhecida como Silicose, e aquelas causadas pelo asbesto,
configurando a Asbestose.
Silicose: é a principal pneumoconiose no Brasil, causada por inalação de poeira de sílica livre
cristalina (quartzo).
Asbestose: é a pneumoconiose associada ao asbesto ou amianto, sendo uma doença
eminentemente ocupacional. O asbesto (amianto) é um silicato mineral que é usado em várias
aplicações industriais (isolamento térmico, canalizações, materiais de telhado e revestimento
de freios). Por serem longas e finas, apresentam características aerodinâmicas adequadas para
penetrar no interior do pulmão. A doença é de caráter progressivo. Tem um período de latência
superior a 10 anos, podendo se manifestar alguns anos depois de cessada a exposição. Quando
inalado, o amianto se deposita nos alvéolos pulmonares sendo que suas fibras, em alta
concentração, causam o endurecimento dos alvéolos, o que impede a oxigenação sangüínea e a
capacidade respiratória.
Alternativa C é correta.

