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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE TERRA BOA - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: AGENTE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
DATA: 29/09/2013 - PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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NO AEROPORTO 

Carlos Drummond de Andrade 
 
1º Viajou meu amigo Pedro. Fui leva-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu quadrimotor. Durante esse 
tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre 
tivemos muito assunto, e não deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras, 
e, a bem dizer, não se digne de pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é conversa de gestos e 
expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu sistema. 
2º  Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem 
motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu 
sorriso foi logo considerado sorriso especial, revelador de suas boas intenções para com o mundo ocidental e 
oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e desconhecidos, gratificados com esse 
sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), abonam a classificação. 
3º Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horários especiais, comidas especiais, roupas 
especiais, sabonetes especiais, criados especiais. Mas sua simples presença e seu sorriso compensariam providências 
e privilégios maiores. Recebia tudo com naturalidade, sabendo-se merecedor das distinções, e ninguém se lembraria 
de acha-lo egoísta ou importuno. Suas horas de sono – e lhe apraz dormir não só ___ noite como principalmente de 
dia – eram respeitadas como ritos sagrados, a ponto de não ousarmos erguer ___ voz para não acordá-lo. 
Acordaria sorrindo, como de costume, e não se zangaria com a gente, porém nós mesmos é que não nos 
perdoaríamos o corte de seus sonhos. Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para violino e 
orquestra, de Bach, mas também nossos olhos e ouvidos se forraram ___ tortura da televisão. Andando na ponta 
dos pés, ou descalços, levamos tropeções no escuro, mas sendo por amor de Pedro não tinha importância. 
4º Objetos que visse em nossa mão, requisita-os. Gosta de óculos alheios (e não os usa), relógios de pulso, 
copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, botões simples ou de punho. Não é colecionador; gosta das 
coisas para pegá-las, mirá-las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 
conhecer dirá que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de Pedro, de seu sorriso sem 
malícia e de suas pupilas azuis – porque me esquecia de dizer que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita 
ou acusação apressada, sobre a razão íntima de seus atos. 
5º Poderia acusa-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os cômodos, e o que lhe ocorria fazer, 
fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para 
Pedro que ele não me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação, e me sentiria desarmado com sua azul maneira 
de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes ___ amizade que tínhamos – e, até, que a nossa amizade 
lhes conferia caráter necessário de prova; ou gratuito, de poesia e jogo. 
6º Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro 
já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. Reprod. Em: Poesia completa e prosa.  Rio de Janeiro: José Aguilar, Abril, 1973 p. 1107-

1108. (adaptado). 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – à – à. 
b) à – à – a – a.  
c) a – a – à – à.  
d) a – à – à – a. 
 
02 - Pelas características que apresenta o texto é: 
a) um relatório. 
b) informativo. 
c) uma crônica. 
d) uma dissertação subjetiva. 
 
03 - Analise as relações expressas pelas preposições destacadas e em seguida assinale a alternativa 
em que a sequência está correta: 
I - o mais é conversa de gestos e expressões. (1º parágrafo) 
II - o nosso trecho de rua. (2º parágrafo) 
III - de suas pupilas azuis. (4º parágrafo) 
IV - a nossa amizade lhes conferia caráter necessário de prova. (5º parágrafo) 
a) assunto – posse – origem – matéria. 
b) posse – origem – posse – finalidade. 
c) modo – lugar – posse – meio. 
d) direção – posse – matéria – motivo. 
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04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em 
seguida assinale a correta: 
a) Os vocábulos “lâmpadas e importância” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
b) As palavras “egoísta e juízes” são acentuadas porque o “i” é vogal tônica de hiato. 
c) “plausível” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
d) As palavras “malícia e sílabas” são acentuadas por serem proparoxítonas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto não está incorretamente classificadas 
quanto ao seu processo de formação: 
a) televisão por hibridismo. 
b) apressado por parassíntese. 
c) naturalidade por sufixação. 
d) aeroporto por aglutinação. 
 
06 - Assinale a alternativa em que as conjunções destacadas no texto (como, porém – 2º parágrafo) 
estão classificadas corretamente quanto a relação de sentido: 
a) comparação – oposição.   c) consequência – causa.  
b) conformativa – explicação.   d) concessão – finalidade. 
 
07 - O quadro abaixo representa as idades dos trabalhadores estagiários de uma determinada 
empresa: 

Idade (em anos) Nº de pessoas 
18 38 
19 20 
21 18 
22 19 
24 10 

De acordo com o quadro apresentado, é correto afirmar que a moda, média e mediana são, 
respectivamente: 
a) 18, 19, 20.    c) 19, 20, 18. 
b) 18, 20, 19.    d) 19, 18, 20. 
 
08 - Um casal e seus cinco filhos devem se sentar em sete cadeiras, colocadas lado a lado. Sabendo 
que nenhum dos filhos pode se sentar entre o casal, o número de maneiras distintas que essas pessoas 
podem se sentar utilizando essas cadeiras é igual a: 
a) 5040. 
b) 2520. 
c) 720. 
d) 120. 
 
09 - Fábio desenhou um triângulo isósceles de base . Sabe-se que o semiperímetro desse 
triângulo mede 8 cm. A área desse triângulo é igual a: 
a) 6 cm2.    c) 10 cm2. 
b) 8 cm2.    d) 12 cm2. 
 
10 - Lucas está jogando dardos num alvo cuja representação segue abaixo. Sabe-se que esse alvo 
pode ser entendido como sendo constituído por três círculos sobrepostos, do maior para o menor, nas 
cores preto, branco e preto, respectivamente, e cujos raios estão em progressão geométrica de razão 
1/2. 

 
A superfície clara representada na figura é igual a: 
a) 18,75% da superfície total do alvo. 
b) 23,25% da superfície total do alvo. 
c) metade da superfície total do alvo. 
d) 75% da superfície total do alvo. 
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11 - Chanceler é a denominação dada ao titular de que pasta abaixo? 
a) Ministro da Casa Civil. 
b) Ministro da Fazenda. 
c) Ministro da Justiça. 
d) Ministro das Relações Exteriores. 
 
12 - Quantas cadeiras da Câmara Municipal de Terra Boa são ocupadas por mulheres? 
a) 1 (uma). 
b) 2 (duas). 
c) 3 (três). 
d) 4 (quatro). 
 
13 - Que grande problema brasileiro foi controlado e praticamente resolvido com a implementação do 
Plano Real em 1.994? 
a) Educação. 
b) Habitação. 
c) Inflação. 
d) Segurança. 
 
14 - Que único cargo abaixo Luiz Inácio Lula da Silva nunca ocupou? 
a) Deputado Estadual. 
b) Deputado Federal. 
c) Presidente da República. 
d) Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores. 
 
15 - De acordo com a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alternativa incorreta 
referente às responsabilidades da empresa, conforme o Art. 157: 
a) Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo órgão regional competente em matéria de 
segurança e medicina do trabalho. 
b) Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 
c) Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. 
d) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.  
 
16 - De acordo com o Art. 158 da CLT, parágrafo único o que é considerado ato faltoso do empregado: 
a) A recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ao uso dos 
equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. 
b) A recusa injustificada à observância das instruções de saúde e segurança e ao uso dos equipamentos de proteção 
individual e coletivo fornecidos pela empresa. 
c) A recusa injustificada à observância das instruções de saúde e segurança, direitos e deveres expedidas pelo 
empregador e ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. 
d) A recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador e ao uso dos equipamentos de 
proteção individual fornecidos pela empresa. 
 
17 - Conforme a CLT, Seção II – Da inspeção prévia e do embargo e interdição, assinale a alternativa 
que está incorreta: 
a) Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas 
instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. 
b) É obrigatório às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetos de 
construção e respectivas instalações. 
c) O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e 
iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão 
ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho. 
d) Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou 
embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de 
máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, resultarem danos a terceiros. 
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18 - Conforme o caput do Art. 166 da CLT, Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) 
não poderão sofrer despedida arbitrária. Assinale a alternativa que corresponde ao que é considerado 
despedia arbitrária: 
a) A que não se fundar em motivo disciplinar, técnico ou financeiro. 
b) A que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 
c) A que não se fundar em motivo de justa causa, disciplinar, técnico ou financeiro. 
d) A que não se fundar em motivo de justa causa, disciplinar ou técnico. 
 
19 - De acordo com a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências, Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 
de dependentes do segurado, exceto: 
a) Cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 
assim declarado judicialmente. 
b) Os pais. 
c) O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 
d) O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 
 
20 - Assinale a alternativa correta que corresponde ao conceito de acidente de trabalho, de acordo 
com a Lei nº 8.213/91, Art. 19 – Considera-se acidente de trabalho: 
a) 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 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
b) 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 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução temporária, da capacidade para o trabalho. 
c) O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
d) O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, podendo provocar lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução temporária, da capacidade para o trabalho. 
 
21 - No que diz respeito à NR-04 – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho, assinale a alternativa correta: 
a) As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 
Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, 
obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a 
finalidade de reduzir os riscos ambientais e os números de acidentes de trabalho. 
b) Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão ser integrados por 
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do 
Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Técnico em Enfermagem do Trabalho, estabelecido no Quadro II, 
anexo à NR-04. 
c) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 (oito) horas por dia 
para as atividades dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, de acordo 
com o estabelecido no Quadro II, anexo à NR-04. 
d) O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, no 
mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia para as atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro 
II, anexo, respeitada a legislação pertinente em vigor. 
 
22 - O item 4.12 da NR-04 – SESMT, define o que compete aos profissionais do SESMT. Assinale a 
alternativa que não corresponde à uma destas competências: 
a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a 
todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali 
existentes à saúde do trabalhador. 
b) Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo 
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo com o que 
determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. 
c) Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, 
treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. 
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d) Promover, anualmente, em conjunto com a CIPA, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – SIPAT. 
 
23 - Em relação à organização da CIPA, conforme a NR-05, assinale a alternativa incorreta: 
a) A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento 
previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos 
específicos. 
b) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.  
c) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, 
desde que possua filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.  
d) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição. 
 
24 - Ainda em relação à CIPA, conforme a NR-05, assinale a alternativa correta: 
a) O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, 
mediante recibo.  
b) A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário 
anual das reuniões ordinárias, devem ser protocoladas no Ministério do Trabalho e Emprego, no prazo máximo de 
até 10 dias após a data da ata de posse. 
c) O empregador designará entre seus representantes o vice-presidente da CIPA, e os representantes dos 
empregados escolherão entre os titulares o Presidente.  
d) Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os 
componentes da comissão.  
 
25 - A NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, determina em seu item 9.2.1 a estrutura 
mínima do PPRA. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos itens desta estrutura mínima: 
a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 
b) Estratégia e metodologia de ação, Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. 
c) Indicação dos riscos ambientais e as formas de eliminação e/ou redução destes riscos. 
d) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.  
 
26 - Assinale a alternativa que não corresponde a um dos itens citados no item 9.3.4 da NR-09, onde 
define a finalidade da avaliação quantitativa, que deve ser realizada sempre que necessária para:  
a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos identificados na etapa de reconhecimento. 
b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores. 
c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 
d) Determinar a necessidade ou não do fornecimento ou substituição do EPI – Equipamento de Proteção Individual 
utilizado. 
 
27 - Em relação à NR-07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, avalie as assertivas e 
assinale a opção correta: 
a) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais 
ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 
b) O empregador deve custear sem ônus para o empregado apenas as consultas clínicas indicadas no PCMSO. 
c) O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos admissionais, periódicos, de 
retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
d) O exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente antes da volta ao trabalho de 
trabalhador ausente por período igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias por motivo de doença ou acidente, 
de natureza ocupacional ou não, ou parto. 
 
28 - De acordo com a NR-17- Ergonomia, avalie as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
a) Em todos os locais de trabalho onde haja execução de atividades por tempo superior a 02 horas, deve haver 
iluminação adequada, natural e artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. 
b) Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de 
trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora. 
c) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso 
em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. 
d) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do 
trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 
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29 - De acordo com a NR-17 – Ergonomia, Anexo II – Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A organização do trabalho deve ser feita de forma a não haver atividades aos domingos e feriados, seja total ou 
parcial, com exceção das empresas autorizadas previamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o 
previsto no Artigo 68, “caput”, da CLT e das atividades previstas em lei. 
b) A utilização de procedimentos de monitoramento por escuta e gravação de ligações deve ocorrer somente 
mediante o conhecimento do operador. 
c) O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, 06 (seis) horas 
diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. 
d) O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing deve ser de 30 (trinta) 
minutos. 
 
30 - De acordo com a NR-23 – Proteção contra incêndios o empregador deve providenciar para todos 
os trabalhadores informações sobre alguns itens. Dentre os citados abaixo, assinale ao que não 
corresponde a um item obrigatório:  
a) Utilização dos extintores e conhecimento sobre as classes de fogo. 
b) Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio. 
c) Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. 
d) Dispositivos de alarme existentes.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 




