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1. Antes de iniciar a tarefa, o soldador verifica que as mangueiras do equipamento de solda estão 
ressecadas e com rachaduras. Então ele resolve não realizar o trabalho porque o equipamento está 
apresentando:  
 
(A) um acidente. 
(B) um ato inseguro. 
(C) um incidente. 
(D) uma condição insegura. 

 
2. A comunicação de acidente do trabalho é um importante documento que deve ser emitido sempre 
que houver um acidente de trabalho na empresa. Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Deve ser entregue ao Ministério do Trabalho. 
(B) Deve ser enviada ao órgão competente até o 1º dia útil seguinte ao acidente. 
(C) A sigla CAT significa “Comissão de Acidentes do Trabalho”. 
(D) Quem deve fazer a comunicação é a polícia. 
 
3. Para efetuar a proteção por extintores numa edificação ocupada por escritórios contendo 
computadores, papéis e móveis, poderiam ser considerados, independentemente da quantidade, os 
seguintes extintores como obrigatórios, levando em conta a classe de incêndio desses materiais: 
 
(A) Extintores de pó químico seco - PQS 
(B) Extintores de água pressurizada - AP 
(C) Extintores de gás carbônico – CO2 
(D) Extintores de água pressurizada - AP e gás carbônico - CO2 
 

  

  



4. Quanto ao PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 
 
I. Precisa estar articulado com o PCMSO – Programa Médico de Saúde Ocupacional. 

II. Deve conter o planejamento anual com o estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 

III. No PPRA os agentes ambientais químicos podem ser tratados com menor importância devido ao 
fato de serem menos frequentes no ambiente industrial. 

IV. Apenas as instalações com maior grau de risco precisam elaborar o PPRA, enquanto aquelas que 
possuírem mais de 10 (dez) empregados e com até 20 (vinte) estão dispensadas da sua 
elaboração. 

 
Assinale a alternativa que aplica corretamente os extintores de incêndio, a partir das suas 
características: 
 
(A) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
 
5. Assinale a única alternativa correta: 
 
(A) Incêndio classe C é o que ocorre com produtos inflamáveis. 
(B) Incêndio classe B é o que ocorre em equipamentos elétricos. 
(C) A lesão por esforço repetitivo (LER) possui 3 (três) graus de desenvolvimento. 
(D) A lesão por esforço repetitivo (LER) possui 4 (quatro) graus de desenvolvimento. 
 
6. Assinale a alternativa que não se enquadra ao Quadrado do Fogo. 
 
(A) Inflamáveis 
(B) Reação em cadeia 
(C) Comburente 
(D) Material combustível 
 
7. Marque a alternativa correta em relação ao tipo de queimadura: 
 
(A) Primeiro grau caracteriza-se pela presença de bolhas. 
(B) Segundo grau tem vermelhidão na pele. 
(C) Terceiro grau tem produção de escaras. 
(D) No segundo grau furam-se as flictenas com agulha fina estéril. 

 
8. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos: 
 
(A) Admissional, periódico e demissional. 
(B) Periódico, de retorno ao trabalho e demissional. 
(C) De retorno ao trabalho, de mudança de função, admissional. 
(D) Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
 



9. A Norma Regulamentadora nº 6, que trata de equipamento de proteção individual (EPI), 
estabelece a circunstância em que uma empresa é obrigada a fornecer EPI aos seus empregados. 
Qual é uma dessas circunstâncias? 
 
(A) Somente em situações de emergência. 
(B) Quando o custo das medidas de proteção coletiva for maior que o custo do EPI. 
(C) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. 
(D) A NR não estabelece nenhuma circunstância. 
 
10. Todas as empresas, sempre que exigido, devem criar a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente, regulamentada pela NR – 05. Qual é o tempo de duração do mandato de cada comissão? 
 
(A) 5 anos  
(B) 2 anos  
(C) 1 ano 
(D) 3 anos 
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