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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05.  
 
Um asno, vítima da fome e da sede, depois de longa caminhada, 
encontrou um campo de viçoso feno ao lado do qual corria um 
regato de límpidas águas. Consumido pela fome e pela sede, 
começou a hesitar, não sabendo se antes comia do feno e depois 
bebia da água ou se antes saciava a sede e depois aplacava a 
fome. Assim, perdido na indecisão, morreu de fome e de sede. 
Fábula de Buridan – Filósofo da Idade Média. 

 
01. De acordo com o texto é correto afirmar que: 
a) Tanto o ser humano, quanto o ser animal são indecisos no 

momento da escolha e acabam perdendo a ambos os objetos 
desejados. 

b) O ser humano é muito egoísta para abrir mão de qualquer um 
de seus desejos. 

c) O ser humano não pode ser comparado ao animal, de forma 
que o homem sempre saberá escolher o que é bom para ele.  

d) O animal é simbólico, não se comparando ao ser humano cuja 
sabedoria é muito superior.  

 
02. Em “vítima da fome” o termo em destaque assinala: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Aposto.  
c) Complemento nominal.  
d) Complemento verbal.  
 
03. Em “viçoso feno” temos respectivamente: 
a) Substantivo e adjetivo. 
b) Adjetivo e substantivo. 
c) Substantivo e advérbio. 
d) Adjetivo e adjetivo. 
 
04. Os verbos “começou” e “bebia” estão respectivamente no: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do subjuntivo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo e imperativo afirmativo. 
c) Presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

indicativo. 
 
05. São todas acentuadas pela mesma regra de límpidas em: 
a) Átono, cérebro, tédio, sífilis.    
b) Melancólica, cefálica, símbolo, endócrino.  
c) Célula, séquito, tênis, tísico.   
d) Lógica, fálico, útero, césio. 
 
06. Leia as frases abaixo: 
I - Você assiste ____ filmes de terror?  
II - Fui _____ sebo que você me indicou. 
III - Quando chegou ____ cabana, deitou e dormiu profundamente. 
IV - Suelen foi ____ feira hippie e comprou vários artesanatos.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
a) a – àquele – à – à.  
b) à – àquele – à – a. 
c) a – àquele – a – à. 
d) à – aquele – à – à. 
 
07. Assinale a alternativa em que há voz passiva sintética: 
a) Necessita-se de limpador de janela.  
b) Flávio sentou-se ao lado de Júlia. 
c) Ensina-se inglês.  
d) Precisa-se de auxiliar de padeiro. 
 
08. Em “É justo que eles ganhem os créditos” temos na oração 
destacada: 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
d) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

  

09. O verbo em destaque em “que eles ganhem os créditos” está 
no: 
a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do subjuntivo. 
d) Imperativo afirmativo. 
 
10. Assinale a alternativa em que o processo de formação da 
palavra em destaque seja por derivação prefixal e sufixal: 
a) Marcelo enriqueceu por meios ilícitos. 
b) A violência contra a mulher é algo inaceitável.  
c) Você se antepôs aos fatos, e se deu mal. 
d) Aquela parte da fazenda é bem arborizada. 
 
11. Há oração coordenada sindética aditiva em: 
a) Guardei minhas moedas nesta lata, e elas sumiram. 
b) Vou à cidade, porque preciso comprar aviamentos.  
c) Ana quer ir à festa, mas está impossibilitada. 
d) Junior comprou um lindo colar, e deu-o à esposa. 
 
12. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está 
correta: 
a) Andréia estava meia preocupada.  
b) Débora fala a língua inglesa e francesa. 
c) Não gosto de meias palavras. 
d) Os meninos trabalharam bastantes nas férias passadas.  
 
Leia a tirinha abaixo para responder às questões de 13 a 16.  

 

 
(http://www.releituras.com.br/ratodesebo01.asp) 
 
13. De acordo com o texto: 
a) Literatura vagabunda é muito ofensiva, agressiva. 
b) Literatura vagabunda também é encontrada em sebo, servindo 

apenas para matar ratos.  
c) Livros, inclusive obras primas da literatura, servem para atrair 

ratos aos sebos. 
d) Os livros não vendidos acumulam poeira e ratos e peçonhas a 

lugares públicos.  
 
14. Em “É bom ser um rato de sebo” temos: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de 

infinitivo. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de 

infinitivo. 
d) Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo.  
 
15. De acordo com o contexto do texto no trecho “claro que jogam 
uma literatura [...]” o sujeito é: 
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a) Oculto. 
b) Indeterminado. 
c) Simples. 
d) Composto. 
 
16. Assinale a alternativa em que há complemento verbal: 
a) “Claro que jogam”. 
b) “Uma literatura”. 
c) “Vagabunda”. 
d) “De vez em quando”.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Ocorrendo modificações substanciais nas instalações e/ou nos 
equipamentos de seu(s) estabelecimento(s), conforme a NR.02, a 
empresa: 
a) Deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do 

MTb. 
b) Deverá renovar seu certificado de aprovação junto ao órgão 

regional do Mtb. 
c) Terá seu certificado automaticamente cancelado. 
d) É facultada a comunicação e solicitação de aprovação do órgão 

regional do Mtb, desde que possua o certificado de aprovação 
dentro do prazo de validade. 

 
18. De acordo com a NR.03 considera-se embargo ou interdição: 
a) São medidas de contenção de riscos divulgadas por programa 

de prevenção de riscos ambientais. 
b) São medidas preventivas aplicadas pelos profissionais dos 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho em obras de grau de risco 4. 

c) São medidas de advertência aplicadas pelos fiscais do Orgão 
Reginal do Trabalho às empresas classificadas no grau de 
risco 4. 

d) São medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de 
situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao 
trabalhador. 

 
19. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 
I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 
profissionais e do trabalho. 
II. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas.  
III. Para atender a situações de emergência. 
IV. Sempre que a representação sindical exigir, sem nenhum custo 
para o empregado. 
Assinale a opção correta: 
a) I e III estão corretas. 
b) II e IV estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
20. Cabe ao empregado quanto ao EPI – Equipamento de 
proteção individual: 
I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 
II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
III. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso. 
IV. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 
adequado. 
Assinale a opção correta: 
a) I, III e IV estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) II e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação 
do PPRA poderão ser feitas: 
a) Somente pelo Técnico de Segurança do trabalho, devidamente 

credenciado e habilitado pelo órgão regional do Mtb. 
b) Somente pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

c) Pelo SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - ou por pessoa ou 
equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam 
capazes de desenvolver o disposto na NR 09. 

d) Somente pelo SESMT - Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do trabalho. 

 
22. De acordo com a NR.10 – Segurança em instalações e 
serviços em eletricidade, quanto à habilitação, qualificação, 
capacitação e autorização dos trabalhadores: 
I. É considerado trabalhador qualificado todo aquele que 
comprovar curso de nível técnico em atividades elétrica e 
eletrônica, reconhecidas pelo Ministério do trabalho. 
II. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar 
conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo 
Sistema Oficial de Ensino. 
III. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador 
previamente qualificado e com registro no competente conselho de 
classe. 
IV. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às 
seguintes condições, simultaneamente: Receba capacitação sob 
orientação e responsabilidade de profissional habilitado e 
autorizado; e trabalhe sob a responsabilidade de profissional 
habilitado e autorizado. 
Assinale a opção correta: 
a) IV está incorreta. 
b) I está incorreta. 
c) III está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
23. João Quintino dos Santos, trabalha na função de prensista em 
uma indústria metalúrgica à quinze anos. A pelo menos 7 anos, ele 
vem recebendo além de seu salário, um adicional de 40% 
incidente sobre o salário mínimo a título de adicional de 
insalubridade por trabalhar em local com ruído acima dos níveis de 
tolerância. Com a reforma e adequação do prédio e o uso de EPIs, 
como protetor auditivo, ocorreu uma efetiva neutralização do 
agente agressivo ruído dentro dos níveis de tolerância. 
Apoiando-se no que determina a NR.15, seu empregador: 
a) Poderá reduzir o percentual do pagamento do adicional de 

insalubridade para 20%. (grau médio) desde que observada a 
caracterização através de avaliação pericial por órgão 
competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do 
trabalhador. 

b) Poderá reduzir o percentual do pagamento do adicional de 
insalubridade para 10%. (grau mínimo) desde que observada a 
caracterização através de avaliação pericial por órgão 
competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do 
trabalhador. 

c) Poderá cessar o pagamento do adicional de insalubridade, 
desde que observada a caracterização através de avaliação 
pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de 
risco à saúde do trabalhador. 

d) Não poderá cessar ou reduzir o pagamento do adicional de 
insalubridade, tendo em vista causar uma redução significativa 
no salário do empregado. 

 
24. As atividades e operações perigosas constantes dos Anexos 
números 1 e 2 da NR.16 determinam o pagamento do adicional de 
periculosidade correspondente à: 
a) 20% sobre o salário mínimo da região. 
b) 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 

gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. 
c) 30% sobre o salário mínimo da região com os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros 
da empresa. 

d) 40% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. 

 
25. De acordo com a NR.17, o que deve ser observado nas 
atividades de processamento eletrônico de dados, salvo o disposto 
em convenções e acordos coletivos de trabalho? 
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I. O empregador não deve promover qualquer sistema de 
avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de 
digitação, baseado no número individual de toques sobre o 
teclado, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e 
vantagens de qualquer espécie. 
II. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador 
não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhada, sendo 
considerado toque real, para efeito da NR17, cada movimento de 
pressão sobre o teclado. 
III. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve 
exceder o limite máximo de 5 (cinco) horas, sendo que, no período 
de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras 
atividades, observado o disposto no art. 468 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos, 
nem esforço visual. 
IV. Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, 
uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, não 
deduzidos da jornada normal de trabalho. 
Assinale a opção correta: 
a) I, II e IV estão corretas. 
b) II e III estão incorretas 
c) Todas estão corretas. 
d) Todas estão incorretas. 
 
26. Para efeitos da NR.17, a execução de trabalho manual sentado 
ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas,  
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador 
condições de boa postura, visualização e operação e devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos: 
Assinale a opção incorreta: 
a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis 

com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao 
campo de trabalho e com a altura do assento. 

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

c) Condições ambientais adequadas à não propagação de ruídos 
dentro dos níveis de tolerância que determina a NR.15. 

d) Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 
corporais. 

 
27. Nas medidas de proteção contra quedas de altura que trata a 
NR.18, a proteção contra quedas, quando constituída de anteparos 
rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos 
seguintes requisitos: 
Assinale a alternativa correta: 
a) Ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) para o travessão superior e 0,70m (setenta 
centímetros) para o travessão intermediário. 

b) Ser construída de material resistente e não propagador de 
chamas. 

c) Ter rodapé com altura de 0,50m (cinquenta centímetros). 
d) Não possuir vãos entre travessas ou outro dispositivo que 

garanta o fechamento seguro da abertura. 
 
28. Para o transporte de explosivos devem ser observadas 
algumas prescrições gerais de acordo com a NR.19. 
Assinale a opção correta: 
a) O material a ser transportado deve estar devidamente 

acondicionado em embalagem apropriada, anti-chamas e anti-
impacto, preservando as cores de advertência. 

b) Munições, pólvoras, explosivos, acessórios iniciadores e 
artifícios pirotécnicos devem ser transportados separadamente. 

c) Os serviços de embarque e desembarque devem ser assistidos 
por um técnico em segurança do trabalho da empresa 
transportadora, devidamente habilitado. 

d) Depois de descarregar os materiais, o local previsto para 
armazená-los deve ser examinado e sinalizado 
adequadamente e informado ao órgão regional do trabalho. 

 
29. Quanto ao armazenamento interno de líquidos inflamáveis 
dentro de edifícios, conforme determina a NR.20: 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O armazenamento de líquidos inflamáveis dentro do edifício só 
poderá ser feito com recipientes cuja capacidade máxima seja 
de 250 (duzentos e cinqüenta) litros por recipiente. 

b) As paredes, pisos e tetos deverão ser construídos de material 
resistente ao fogo e de maneira que facilite a limpeza e não 
provoque centelha por atrito de sapatos ou ferramentas. 

c) Deverá ter instalação elétrica apropriada à prova de explosão, 
conforme recomendações da Norma Regulamentadora - NR 
10. 

d) Nas portas de acesso, deverá estar escrito de forma bem visível 
"LÍQUIDO COMBUSTÍVEL”. 

 
30. José Cicero trabalha em local afastado do centro urbano, mora 
no local de trabalho em uma ampla residência fornecida pelo seu 
empregador junto com sua esposa e um filho. Conforme determina 
a NR.21, analise a situação abaixo: 
I. As casas de moradia serão construídas em locais arejados, livres 
de vegetação e afastadas no mínimo 50,00m (cinqüenta metros) 
dos depósitos de feno ou estercos, currais, estábulos, pocilgas e 
quaisquer viveiros de criação. 
II. O poço de água deverá ser semi-artesiano com controle de 
volume de água. 
III. A cobertura será sempre feita de material impermeável, 
imputrecível, não combustível. 
IV. Toda moradia disporá de, pelo menos, um dormitório, uma 
cozinha e um compartimento sanitário. 
Assinale a opção correta: 
a) I e II estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Nenhuma está correta. 
d) I, III e IV estão corretas. 
 
31. A NR.23 – Proteção contra incêndios,  trata das medidas 
necessárias à prevenção de incêndios. Com base nesta Norma 
Regulamentadora, é correto afirmar que: 
a) Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção 

de incêndios, em conformidade com a legislação municipal e as 
normas técnicas aplicáveis. 

b) Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção 
de incêndios, em conformidade com a legislação federal e as 
normas técnicas aplicáveis. 

c) Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção 
de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as 
normas técnicas aplicáveis. 

d) Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção 
de incêndios, em conformidade com as normas técnicas 
nacionais e internacionais aplicáveis a cada ramo de atividade. 

 
32. Em relação aos Resíduos Industriais, a NR.25 trata da 
disposição dos rejeitos radioativos. 
Assinale a opção correta: 
a) Os rejeitos radioativos não podem ser dispostos em ambientes 

não autorizados pelos órgãos estaduais que tratam das 
políticas ambientais. 

b) Os rejeitos radioativos devem ser dispostos conforme legislação 
específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

c) Todo rejeito radioativo deve ser adquirido e monitorado pelos 
órgãos ambientais competentes de energia nuclear. 

d) Os rejeitos radioativos devem ser dispostos conforme 
orientação das políticas ambientais estabelecidas pelos 
Conselhos federais de preservação do meio ambiente. 

 
33. A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com 
informações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um produto 
químico, que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem 
que contém o produto. De acordo com a NR.26, a rotulagem 
preventiva deve conter quais elementos abaixo: 
a) Identificação e composição do produto químico. 
b) Identificação e grau de toxidade do produto químico. 
c) Identificação do responsável técnico. 
d) Os EPIs adequados ao manuseio do produto. 
 
34. O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios 
técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo prazos 
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para a correção das irregularidades encontradas. O prazo para 
cumprimento dos itens notificados deverá ser limitado a, no 
máximo, 60 (sessenta) dias. Com base na NR.28, esse prazo 
poderá ser prorrogado nas seguintes condições: 
Assinale a alternativa correta: 
a) A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita 

do notificado, acompanhada de exposição de motivos 
relevantes, apresentada no prazo de 10 dias do recebimento 
da notificação, poderá prorrogar por 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data do Termo de Notificação, o prazo para seu 
cumprimento. 

b) A concessão de prazos superiores a 60 (sessenta) dias fica 
condicionada à prévia negociação entre o notificado e o 
sindicato representante da categoria dos empregados, com a 
presença da autoridade regional competente. 

c) A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de prazo de 
cada item notificado até no máximo 30 (trinta) dias a contar da 
data de emissão da notificação. 

d) Não há previsão de prorrogação de prazo quando já efetivada a 
notificação dos itens fiscalizados pela autoridade regional 
competente. 

 
35. A NR.33 – Segurança e Saúde nos trabalhos em espaço 
confinados estabelece os requisitos mínimos para identificação de 
espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento 
e controle dos riscos existentes, de forma a garantir 
permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que 
interagem direta ou indiretamente nestes espaços. Cabe ao 
empregado: 
I. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos 
pela empresa. 
II. Comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações de 
risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que sejam do 
seu conhecimento. 
III. Identificar os espaços confinados existentes no 
estabelecimento. 
IV. Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos 
treinamentos com relação aos espaços confinados. 
Assinale a opção correta: 
a) III está incorreta. 
b) Todas estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) I, III e IV estão corretas. 
 
36. São circunstancias que requerem uma revisão dos 
procedimentos de entrada em espaços confinados como define a 
NR.33: 
a) Identificação de riscos não descritos na Permissão de Entrada e 

Trabalho. 
b) Solicitação do órgão regional do Ministério do trabalho. 
c) Notificação do agente de inspeção do trabalho. 
d) Vencimento do prazo de validade da Permissão de entrada e 

Trabalho. 
  
37. O Fator Acidentário de Prevenção - FAP fundamenta-se no 
disposto na Lei Nº 10.666/2003. O FAP é um importante 
instrumento das políticas públicas relativas à saúde e segurança 
no trabalho. Sobre o FAP: 
Assinale a opção correta: 
a) Permite a flexibilização da tributação coletiva dos Riscos 

Ambientais do Trabalho (RAT) - redução ou majoração das 
alíquotas RAT de 1, 2 ou 3% segundo o desempenho de cada 
empresa no interior da respectiva SubClasse da CNAE. 

b) Determina a majoração da tributação coletiva dos Riscos 
Ambientais do Trabalho (RAT) -  das alíquotas RAT de 1, 2 ou 
3% segundo o desempenho de cada empresa no interior da 
respectiva SubClasse da CNAE. 

c) O FAP anual reflete a aferição da acidentalidade nas empresas 
relativa ao ano imediatamente anterior ao processamento. 

d) Empresas optantes pelo Simples ou Filantrópicas também 
possuem FAP calculado. 

 
38. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados 

referidos no inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/91, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para 
efeitos da Lei 8.213/91: 
I. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 
recuperação. 
II. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado 
no exercício de sua atividade. 
III. Doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
IV. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de ato de pessoa privada do uso da 
razão. 
Assinale a opção correta: 
a) I, II e IV estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) IV está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
39. Em relação ao PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, é 
correto afirmar que: 
a) O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário 

com campos a serem preenchidos com todas as informações 
relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que 
exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a 
concentração do agente, exames médicos clínicos, além de 
dados referentes à empresa. 

b) O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem 
atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos 
químicos e físicos ou associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou à integridade física. 

c) O PPP deve ser preenchido para a comprovação da efetiva 
exposição dos empregados a agentes nocivos, para o 
conhecimento de todos os ambientes e para o calculo da 
alíquota RAT das empresas. 

d) Está dispensado do preenchimento do PPP, as empresas que já 
declaram seus agentes nocivos e grau de risco na Sefip. 

 
40. A Norma OHSA 18000 estabelece quanto a Auditoria, que a 
organização deve estabelecer e manter um programa e 
procedimentos para auditorias periódicas do Sistema de Gestão da 
Segurança e Saúde Ocupacional a serem realizadas de forma a: 
I. Determinar se o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 
Ocupacional está em conformidade com as disposições planejadas 
para a gestão da SSO, inclusive os requisitos desta especificação; 
se foi devidamente implementado e está sendo mantido; e se é 
eficaz no atendimento à política e aos objetivos da organização. 
II. Analisar criticamente os resultados de auditorias anteriores. 
III. Fornecer à administração informações sobre os resultados das 
auditorias. 
IV. Planejar atividades, inclusive manutenção, de forma a 
assegurar que sejam executadas todas as medidas. 
Assinale a opção correta: 
a) I e II estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas IV está incorreta. 
d) I e III estão corretas. 
 




