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Companhia Águas de Joinville
Concurso Público • Edital 001/2017
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Técnico em
Segurança do Trabalho
Instruções

CONCURSO
PÚBLICO

Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

18 de fevereiro

40 questões

14 às 18h

4h de duração*

.
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Língua Portuguesa

10 questões

1. Assinale a alternativa em que o hífen foi utilizado
corretamente em todas as palavras.
a. ( ) recém-chegado • tio-avô •
eco-sistema • para-quedas
b. ( ) contra-regra • anti-histórico •
médico-cirurgião • bem-te-vi
c. ( X ) bem-aventurado • micro-ondas •
super-homem • água-de-colônia
d. ( ) gira-sol • sem-terra • café-da-manhã •
tele-educação
e. ( ) bem-nascido • super-radical •
ex-aluno • passa-tempo

3. Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Lembre-se do meu aniversário.
Eu me lembrei os dias de férias em famíla.
Todos os decretos visavam o bem comum.
Se obedecer o desejo, fica na cama, mas se
controlar sua vontade, vai trabalhar.
) O governo deve proceder os ajustes fiscais
necessários.

4. Complete a sentença abaixo:
        fez isso? Diga-me:         ?
Agora não compreendo o         das suas
lágrimas!

2. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo sobre classificação do substantivo.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.

Coluna 1 Palavra

a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

enxoval
florista
Peru
floricultura
calor
país

Coluna 2 Classificação
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

substantivo comum
substantivo coletivo
substantivo primitivo composto
substantivo próprio
substantivo primitivo derivado
substantivo abstrato

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2•4•3•5•6•1
5•4•1•6•2•3
6•1•2•3•4•5
6•1•4•3•2•5
6•4•1•3•5•2

( )
(X)
( )
( )
( )

Por que • porquê • porque
Por que • por quê • porquê
Por que • por quê • por que
Porque • porquê • por quê
Porquê • porque • porquê

5. Assinale a alternativa em que o segmento destacado está empregado corretamente.
Por que me persegues?
É uma jovem cheia de porques.
Não fostes ao encontro, por que?
Ela foi muito bem no concurso porquê
havia estudado muito.
e. ( X ) Ele não sabia por que fora reprovado.

a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

6. Observe a acentuação dos vocábulos abaixo.
Assinale a alternativa em que todos foram acentuados
corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

jóia • tênue • cárie
réstia • geléia • heróis
anéis • pré-estreia • armazém
acém • chapéu • abençôo
enjôo • fiéis • tramóia
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7. Pela mesma razão que se acentuam os vocábulos saúde e estéreo também acentuam-se,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

fácil e pífio.
baús e gênero.
cafeína e Amazônia.
açúcar e superfície.
Jacareí e nódoa.

8. Assinale a alternativa correta quanto à colocação
pronominal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Bons olhos vejam-o.
Jamais lhe perdoarei por tudo que me fez.
Sempre pergunto-te se está tudo bem em casa.
Em tratando-se de teu irmão, tudo é possível.
Só uma coisa tem incomodado-me.

9. Observe as proposições abaixo.
1. Devem ser considerados como numerais:
primeiro, octogésimo e ambos.
2. Ela já leu este livro pela milésima vez!
Milésima foi usada como expressão numérica
de sentido indefinido.
3. Três bilhões, duzentos milhões, quatro mil e
cem é a escrita por extenso do numeral cardinal: 3.200.004.100.
4. Cinco dezesseis avos e triplo são respectivamente multiplicativo, o primeiro; e fracionário,
o segundo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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10. Complete a sentença abaixo segundo a norma
culta.
Nada          como combinado.
         embora com este segredo.
         deste pecado.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

lhe direi • Vou-me • Abster-me-ei
lhe direi • Me vou • Absterei-me
direi-lhe • Vou-me • Absterei-me
direi-lhe • Me vou • Abster-me-ei
direi-lhe • Voume • Abster-me-ei

Matemática

5 questões

11. Seja i a unidade imaginária (i2 = –1). O módulo
(valor absoluto) do número (5–5i)(5+5i) é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5.
25.
50.
75.
100.

12. Uma pessoa coloca um automóvel à venda. Ao
final de um mês, como não conseguiu vendê-lo, oferece um desconto de 15% sobre o preço de venda.
Após uma semana, decide que deve aumentar o preço
de venda em 5%. Finalmente, após uma semana,
um comprador se dispõe a comprar o carro, desde
que seja concedido um desconto de 10%. A venda é
então realizada.
Qual percentagem do preço inicial representou o
preço final de venda do automóvel?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mais do que 80,6%.
Mais do que 80,3% e menos que 80,6%.
Mais do que 80,1% e menos que 80,3%.
Mais do que 79,5 e menos que 80,1%.
Menos do que 79,5%.
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13. Se 96 litros de um certo refrigerante custam
R$ 88,00, então o custo de 3 litros desse mesmo refrigerante é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 3,00.
R$ 3,25.
R$ 2,25.
R$ 2,50.
R$ 2,75.

14. Um capital de R$ 3.200,00 é investido à taxa de
juros simples mensal de 2,2%.
Após 5 meses os juros obtidos com este investimento
foram de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 352,00.
R$ 372,00.
R$ 322,00.
R$ 360,00.
R$ 320,00.

15. Em uma cidade, a razão entre as pessoas que têm
coleta de esgoto em sua residência e as que não têm
é de 4:10. Sabe-se também que o número de pessoas
sem coleta de esgoto em suas residências excede o
número de pessoas com coleta de esgoto em 5.226.

Informática

16. Qual o sistema de arquivos-padrão do sistema
operacional Linux Ubuntu?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Maior que 3700.
Maior que 3600 e menor que 3700.
Maior que 3500 em menor que 3600.
Maior que 3400 e menor que 3500.
Menor que 3400.

( )
( )
( )
( )
(X)

FAT
FAT32
NTFS
Efs64
Ext4

17. Qual a função do recurso Histórico de Arquivos
do Windows 10 em português?
a. (

b.

c.

d.

e.

Portanto, nesta cidade, o número de pessoas que têm
coleta de esgoto em sua residência é:
a.
b.
c.
d.
e.

5 questões

) Armazenar o histórico de navegação do
Internet Explorer ou MS Edge para posterior
consulta.
( ) Manter um registro das alterações sofridas por
um arquivo de modo a prevenir a infecção por
vírus ou código malicioso.
( X ) Fazer backup dos arquivos de usuário em
uma unidade e restaurá-los em caso de
necessidade.
( ) Manter um registro das alterações de conteúdo de um arquivo para posterior revisão do
documento.
( ) Implementar uma funcionalidade de versões
de um mesmo arquivo com as modificações
sofridas e as mudanças de permissões de
arquivo.

18. Em uma rede local, um usuário reporta um erro
ao abrir uma página web, em um navegador web, relacionado à resolução de endereço do host destino.
Esse erro está relacionado com qual serviço de rede?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

DNS
SMTP
HTTPS
DHCP
FTP
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19. O MS Word 2016 em português possui recursos
avançados de colagem de texto.
Assinale a alternativa que contém uma forma válida
de colar um texto no MS Word 2016 de modo que a
formatação corresponda àquela do documento onde
o texto será colado.
a. ( ) Clique em Opções de Colagem; e
clique em Manter formatação original.
b. ( ) Clique em Colar Avançado; e clique em
Não alterar formatação.
c. ( ) Clique em Colar Avançado; e clique em
Colar texto sem formatação.
d. ( X ) Clique em Opções de Colagem; e clique
em Corresponder à formatação de destino.
e. ( ) Clique em Opções de Colagem; e clique
em Colar texto sem formatação.

22. Para investigar os locais de trabalho na busca de
eliminar ou neutralizar os riscos ambientais, existem
duas modalidades básicas de avaliação:
a. (
b.

c.

d.

e.

20. Qual função do MS Excel 2016 em português possibilita ao usuário obter informações sobre o ambiente
operacional atual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

23. Assinale a alternativa correta.

N
INFORMAÇÃO
SISTEMA_OPERACIONAL
SISTEMA_INFO
SISTEMA

Conhecimentos Específicos

a. (

b.

20 questões

21. A antecipação, a identificação, a avaliação e o
controle de riscos com origem no local de trabalho,
ou daí decorrentes, que possam deteriorar a saúde
e o bem-estar dos trabalhadores, são os princípios
fundamentais:
a. ( X ) do processo de avaliação e de gestão de riscos
profissionais.
b. ( ) do direito trabalhista e da consolidação das
leis do trabalho.
c. ( ) do direito à vida e à segurança no ambiente
de trabalho.
d. ( ) dos acordos internacionais de respeito aos
direitos individuais.
e. ( ) de toda a legislação e normas de defesa do
trabalhador.

Página 6

) geral, que tem como foco o risco global, e
local, que analisa cada setor individualmente.
( ) preventiva, que tem por finalidade analisar as
possibilidades de risco, e corretiva, que visa
corrigir os problemas já existentes.
( ) investigativa, que tem por objetivo estudar os
processos produtivos e os riscos por eles gerados, e punitiva, que busca os responsáveis
pelos riscos.
( ) cognitiva, que é responsável por estudar a
probabilidade de surgimento de novos riscos,
e probabilística, que pela análise estatística
busca determinar os possíveis riscos.
( X ) qualitativa, conhecida como preliminar, e
quantitativa, para medir, comparar e estabelecer medidas de eliminação, neutralização ou
controle dos riscos.

c.

d.

e.

) Em caso de acidente com morte, a comunicação à Previdência Social deverá ser até o
décimo dia útil do mês seguinte.
( ) Doença ocupacional é aquela produzida ou
desencadeada por inadequada operação de
determinado equipamento.
( X ) A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
é um documento emitido para reconhecer
tanto um acidente de trabalho ou de trajeto
bem como uma doença ocupacional.
( ) A empresa é obrigada a informar à Previdência
Social os acidentes de trabalho, de maior gravidade, ocorridos com seus empregados, sempre que haja afastamento das atividades.
( ) Acidente de trajeto é o acidente ocorrido fora
do exercício da atividade profissional, em
um trajeto qualquer, e que provoque lesão
corporal ou perturbação funcional que cause
a perda ou redução – permanente ou temporária – da capacidade para o trabalho ou, em
último caso, a morte.

Companhia Águas de Joinville • Concurso Público • Edital 001/2017
T5 Técnico em Segurança do Trabalho

24. As medidas e os equipamentos de proteção coletiva visam, além proteger muitos trabalhadores ao
mesmo tempo, à otimização dos ambientes de trabalho, destacando-se por serem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

mais simples e baratos.
mais rentáveis e duráveis para a empresa.
sofisticados, apesar de pouco eficientes.
de melhor aceitação pelos operários.
limitados, mas muito populares.

25. A segurança contra incêndio não se limita ao sistema de proteção e combate, mas também exerce(m)
influência considerável:
a. ( ) os equipamentos de proteção externa e o
sistema de segurança patrimonial.
b. ( ) as ações de políticas públicas de defesa do
consumidor.
c. ( ) as qualidades ambientais do ecossistema da
região.
d. ( X ) as propriedades dos materiais empregados e
dos elementos da edificação.
e. ( ) a existência de grupamento público de combate a incêndio na região.

27. O tipo de extintor e a distância máxima a ser
percorrida para alcançar o extintor são definidos em
função:
a.
b.
c.
d.
e.

do local e da vizinhança.
da prática e da agilidade do operador.
do clima e do regime de chuvas do local.
da classe de risco de incêndio do imóvel.
da eficiência e do tamanho do equipamento.

28. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

26. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O incêndio é o fogo em situações desproporcionais ou descontroladas.
b. ( ) Convecção é quando o calor se transmite por
ondas caloríficas através do espaço, sem utilizar qualquer meio material.
c. ( ) Compactação é a forma pela qual se transmite
o calor através do próprio material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo.
d. ( ) A Inspeção Predial nos componentes de prevenção e combate a incêndio dificulta a criação de uma cultura prevencionista por parte
dos colaboradores.
e. ( ) Irradiação é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros
locais quantidade de calor suficiente para
que os materiais combustíveis aí existentes
atinjam seu ponto de combustão, originando
outro foco de fogo.

( )
( )
( )
(X)
( )

d.

e.

) Com as informações anotadas sobre as irregularidades, a CIPA deve fazer uma reunião
com a direção da empresa para examinar
cada risco identificado e exigir desta a solução
imediata do problema.
( X ) Conforme a NR-5, A CIPA terá as seguintes atribuições, quando houver denúncia de risco ou
por iniciativa própria e mediante prévio aviso
ao empregador e ao SESMT: inspeção nas
dependências da empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados ao responsável
pelo setor, ao SESMT e ao empregador.
( ) Inspeção Geral é aquela feita em um setor
específico da empresa e que se preocupa
em levantar todos os problemas relativos à
Segurança e à Medicina do Trabalho, existentes naquele local.
( ) As inspeções devem ser repetidas a intervalos regulares e, onde não existirem Serviços
Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho, a tarefa caberá a uma empresa especializada, contratada para esse fim.
( ) Objetivando informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização dos riscos
de acidente é que são efetuadas as inspeções
gerais.
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29. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A CAT de reabertura será utilizada para casos
de afastamento permanente provocado por
acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho.
b. ( ) A CAT inicial irá se referir a acidente de trabalho típico, de doença profissional com óbito
imediato.
c. ( ) A CAT de comunicação de óbito será emitida
exclusivamente para casos de falecimento por
morte natural, não relacionada a acidente ou
doença profissional ou do trabalho.
d. ( ) Será considerada CAT de reabertura a situação
de simples assistência médica ou de afastamento com menos de 15 dias consecutivos,
desde que haja justificativa assinada pelo
empregador.
e. ( X ) Para sua comodidade, o INSS disponibiliza um
aplicativo que permite o Registro da CAT de
forma online, desde que preenchidos todos os
campos obrigatórios.

30. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais deverá conter a estrutura que
melhor beneficiar a empresa.
b. ( ) A NR-9 estabelece os parâmetros e as diretrizes gerais a serem observados na execução
do PPRA, podendo os mesmos ser reduzidos,
mediante negociação coletiva de trabalho.
c. ( X ) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da
empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade
dependentes das características dos riscos e
das necessidades de controle.
d. ( ) Deverá ser efetuada, pelo menos uma vez a
cada dez anos, uma análise global do PPRA
para avaliação do seu desenvolvimento e
realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.
e. ( ) O cronograma previsto deverá ser flexível e
sugerir prazos para serem analisados ao longo
das etapas visando à correção das metas do
PPRA.
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31. Assinale a alternativa correta com relação ao
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O PPRA deve estabelecer mecanismos de
avaliação das medidas de proteção, considerando as limitações da empresa, com relação
aos dados obtidos nas avaliações realizadas e
no controle médico da saúde.
( ) O registro de dados deverá estar sempre disponível aos diretores da empresa ou seus representantes e para os sócios com direito a voto.
( ) Somente os sócios interessados com direito a
voto poderão apresentar propostas e receber
informações e orientações a fim de assegurar
a proteção aos riscos ambientais identificados
na execução do PPRA.
( X ) A implantação de medidas de caráter coletivo
deverá ser acompanhada de treinamento dos
trabalhadores quanto aos procedimentos que
assegurem a sua eficiência e de informação
sobre as eventuais limitações de proteção que
ofereçam.
( ) Para o monitoramento da exposição dos
trabalhadores e das medidas de controle,
deve ser realizada uma avaliação simples,
por amostragem, exposição a um dado risco,
visando à introdução ou modificação das
medidas de controle, sempre que o empregador julgar necessário.

32. Mapa é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, por
meio de círculos de diferentes tamanhos e cores.
O seu objetivo é:
a. ( X ) Informar e conscientizar os trabalhadores pela
fácil visualização desses riscos.
b. ( ) Demonstrar, de forma agressiva, os riscos aos
quais cada trabalhador está exposto.
c. ( ) Mostrar aos visitantes o sistema organizacional da empresa.
d. ( ) Representar graficamente os acidentes provocados por cada grupo.
e. ( ) No mapa de riscos, círculos de cores e tamanhos iguais mostram que locais e fatores distintos não influenciam no risco.
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33. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O empregado deve comprovar a aquisição
de equipamentos de proteção individual que
previnam a ação de riscos do ruído de veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas.
b. ( X ) No processo de eliminação ou redução dos
riscos relacionados à exposição às vibrações
mecânicas devem ser considerados, entre
outros fatores, os esforços físicos e aspectos
posturais.
c. ( ) Se a avaliação preliminar permitir a tomada de
decisão quanto à necessidade de implantação
de medidas preventivas e corretivas, deve-se
proceder à avaliação dos custos necessários e
a viabilidade financeira.
d. ( ) A avaliação qualitativa deve ser representativa
da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e socioeconômicos.
e. ( ) As medidas de caráter corretivo excluem
outras medidas que possam ser consideradas
necessárias ou recomendáveis em função das
particularidades de cada condição de trabalho que envolvam o trabalhador no exercício
de suas funções.

34. Assinale a alternativa correta com relação à
NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos.
a. ( ) As máquinas e os equipamentos comandados
por radiofrequência devem possuir proteção
mecânica para evitar desgaste excessivo.
b. ( ) Os comandos de partida ou acionamento das
máquinas devem possuir dispositivos que
permitam seu funcionamento automático ao
serem energizadas.
c. ( ) Os postos de trabalho devem ser projetados
para impedir a alternância de postura e a
movimentação inadequada dos segmentos
corporais, garantindo espaço limitado para
operação dos controles nele instalados.
d. ( ) Os símbolos devem ser evitados nas máquinas e nos equipamentos para não confundir
as suas especificações e limitações técnicas.
e. ( X ) As máquinas e os equipamentos devem possuir dispositivo protetor contra sobretensão
quando a elevação da tensão puder ocasionar
risco de acidentes.

35. Assinale a alternativa correta com relação à NR 15
– Atividades e Operações Insalubres.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Caso ocorra a eliminação ou neutralização da
insalubridade, será mantido o pagamento do
adicional inicial.
( ) No caso de incidência de mais de um fator
de insalubridade, será considerado o somatório, para efeito de acréscimo salarial, sendo
devida a percepção cumulativa.
( X ) A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação
pericial por órgão competente, que comprove
a inexistência de risco à saúde do trabalhador.
( ) Nas perícias requeridas às Delegacias
Regionais do Trabalho, mesmo que comprovada a insalubridade, o perito do Ministério
do Trabalho não indicará o adicional devido.
( ) São consideradas atividades ou operações
insalubres as que se desenvolvem abaixo do
limite de tolerância definido pela NR-16.

36. Assinale a alternativa correta com relação à NR 17
– Ergonomia.
a. ( X ) Transporte manual regular de cargas designa
toda atividade realizada de maneira contínua
ou que inclua, mesmo de forma descontínua,
o transporte manual de cargas.
b. ( ) Trabalhador jovem designa todo trabalhador
com idade inferior a vinte anos e maior de
dezesseis anos.
c. ( ) Com vistas a limitar ou facilitar o transporte
manual de cargas, deverá ser feita uma análise
visual do trabalhador.
d. ( ) Para as atividades em que os trabalhos devam
ser realizados de pé, serão evitados bancos
nas proximidades para minimizar o efeito
psicológico.
e. ( ) Alguns dos equipamentos que compõem
um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser
executado.

Página 9

Companhia Águas de Joinville • Concurso Público • Edital 001/2017
T5 Técnico em Segurança do Trabalho

37. Assinale a alternativa correta com relação à NR 18
– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção.

39. Assinale a alternativa correta com relação à NR 24
– Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de
Trabalho.

a. ( ) Os equipamentos de soldagem elétrica
não devem ser aterrados para permitir seu
deslocamento.
b. ( ) Os fios condutores dos equipamentos, as
pinças ou os alicates de soldagem devem ser
descartáveis.
c. ( ) Nas operações de soldagem, o dispositivo
usado para manusear eletrodos deve ser livre
de isolamento, a fim de se propiciar a formação de arco elétrico.
d. ( X ) É vedado o ingresso ou a permanência de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que
estejam assegurados pelas medidas previstas
nesta NR e compatíveis com a fase da obra.
e. ( ) Nas operações de corte a quente, as mangueiras devem possuir mecanismos que permitam
o retrocesso das chamas na saída do cilindro e
chegada do maçarico.

a. (

38. Assinale a alteranativa correta em relação à NR 21
– Trabalho a Céu Aberto.
a. ( ) Nos trabalhos realizados a céu aberto, não
é obrigatória a existência de abrigos, porém
deverão ser fornecidos equipamentos para
proteger os trabalhadores contra intempéries.
b. ( ) É permitida, em situações especiais, a moradia
coletiva de famílias, desde que haja um sanitário independente por família.
c. ( ) Quando o empregador fornecer ao empregado moradia para si e sua família, esta
deverá possuir água potável.
d. ( ) Toda moradia disporá de, pelo menos, dois
dormitórios, uma cozinha e dois compartimentos sanitários.
e. ( X ) Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos
inconvenientes.
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b.

c.

d.

e.

) Os locais destinados às instalações sanitárias
serão somente providos de iluminação natural.
( ) As paredes dos sanitários deverão ser construídas em madeira de qualidade dura ou outro
material permeável e lavável.
( X ) Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo permanente de higienização, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer
odores, durante toda a jornada de trabalho.
( ) No mictório do tipo calha, de uso coletivo,
cada segmento, no mínimo de 1,00m, corresponderá a um mictório do tipo cuba.
( ) O lavatório deverá ser desprovido de material
para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos,
obrigando a que cada um tenha a sua toalha.

40. Assinale a alternativa correta em relação à NR 26 –
Sinalização de Segurança.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os aspectos relativos à ficha com dados de
segurança devem ser confiados aos funcionários mais experientes.
( X ) As cores utilizadas nos locais de trabalho para
identificar os equipamentos de segurança,
delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e
advertir contra riscos, devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais.
( ) A classificação de substâncias inertes deve
ser baseada em lista de classificação harmonizada, dispensando a realização de ensaios
para processo de classificação.
( ) O usuário deve elaborar e tornar disponível
ficha com dados de segurança do produto
químico que está utilizando, para todo produto químico classificado como perigoso.
( ) O uso de cores deve ser o mais abrangente
possível, a fim de facilitar a classificação dos
produtos, evitando confusão e fadiga ao
trabalhador.

.
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