
RELATÓRIO SOBRE JORNADA LABORAL MEDIANTE TRABALHO À DISTÂNCIA – RESOLUÇÃO 

SS49/2020 – ESTUDO DIRIGIDO IV – SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Local: ____________________________ Função/cargo: ________________________ 

 

1. As Normas Regulamentadoras são destinadas a: 

a) Empresas privadas 

b) Empresas privadas e públicas 

c) empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e 

indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que 

d) empresas privadas e autarquias 

 

2. Ainda em relação as Normas Regulamentadoras, cabe ao empregado: 

a) usar o EPI fornecido pelo empregador;  

b) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas Regulamentadoras - 

NR;  

c) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR; 

d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

3. Quais são as Normas Regulamentadoras - NR de importância para as atividades da 

SUCEN 

a) NR 1, 4, 6, 7, 9 e 26 

b) NR 5 e 6 

c) NR 10 e 12 

d) NR 1, 3, 4, 6, 10 e 12 

 

4. Qual documento é utilizado na SUCEN para organização e ordenamento 

administrativo interno, a fim de orientar os dirigentes e servidores no desempenho de 

suas atribuições? 

a) Normas Regulamentadoras 

b) Despachos 

c) Instruções Normativas 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

5. Qual a finalidade do SESMT? 

a) Realizar exames de sangue. 

b) Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

c) Realizar a comunicação de acidentes de trabalho 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 



 

6. O que é Equipamento de Proteção Individual? 

a) É um equipamento desenvolvido para filtragem e separação de partículas como 

poeiras, nevoas, maléficos a respiração humana do oxigênio respirado pelos 

pulmões. 

b) Todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo, destinado à preservação da 

integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros 

c) Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho.  

d) Uma ferramenta que o servidor utiliza para realizar alguma tarefa ou função. 

 

7. Quanto ao EPI, cabe ao empregador: 

a)  adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade e exigir seu uso. 

b)  fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

c)  orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 

d)  Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

8. O que é risco de intoxicação? 

a) a probabilidade estatística de uma substância química causar efeito tóxico.  

b) capacidade potencial de uma substância causar efeito adverso à saúde. 

c) probabilidade de ocorrência de um determinado evento. 

d) Nenhuma das anteriores 

 

9. Quais são as vias de exposição aos riscos de intoxicação? 

a) Oral (boca), inalatória (nariz), ocular (olhos) e dérmica (pele). 

b) Oral (nariz), inalatória (boca), ocular (olhos) e dérmica (pele). 

c) Somente inalatória (nariz) e dérmica (pele). 

d) Somente inalatória (boca) e dérmica (pele). 

 

10. O que é o Programa de Proteção respiratória? 

a) Documento exigido para fins de licenciamento das instalações na empresa. 

b) Programa que protege os servidores que possuem problemas respiratórios na 

empresa. 

c) Programa de remuneração estratégica para trabalhadores que adquiriram 

problemas respiratórios devido ao trabalho realizado na empresa  

d) Conjunto de medidas implantadas na empresa no campo de segurança e saúde 

dos trabalhadores contra riscos químicos e biológicos presentes no ambiente de 

trabalho, visando controlar a incidência de doenças ocupacionais associadas à 



inalação de materiais dispersos no ar e considerados prejudiciais à saúde, tais 

como poeira, fumos, névoas, fumaça, vapores e gases químicos. 

 

11. Quanto ao PCMSO, compete ao empregador: 

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela 

sua eficácia;  

b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao 

PCMSO;  

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, da empresa, um coordenador 

responsável pela execução do PCMSO;  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12. Qual a periodicidade mínima que deverá ser efetuado o Programa de Prevenção de 

Riscos ambientais na empresa? 

a) Pelo menos uma vez no mês. 

b) Quinzenalmente. 

c) Pelo menos uma vez no ano. 

d) Trimestralmente. 

 

13. Quais são os agentes ambientais, que surgem no ou do trabalho, e que podem 

causar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem-estar do trabalhador?  

a) Agentes físicos, externos e de saúde. 

b) Agentes físicos, químicos e biológicos. 

c) Agentes de proteção, químicos e biológicos 

d) Agentes químicos e biológicos 

 

14. Quais são os tipos de formulações dos praguicidas? 

a) Emulsão Aquosa (EA), Concentrado Emulsionável (CE), Suspensão 

Concentrada (SC), Suspensão Aquosa (AS), Pó Molhável (PM), Granulado (G). 

b) A única formulação dos praguicidas é emulsão aquosa (EA). 

c) Somente Emulsão aquosa e Granulado. 

d) Somente Concentrado Emulsionável (CE), Suspensão Concentrada (SC) e Pó 

Molhável (PM). 

 

15. Quais são os tipos de intoxicações causadas pelos praguicidas? 

a) leve e crônica 

b) Aguda e crônica 

c) Leve e pesada 

d) Concentrada e dirpersa 

 



 

16. O que é biossegurança? 

a) qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, 

assegurado de danos e riscos ambientais.  

b) Segurança dos organismos vivos, de sua estrutura, crescimento, funcionamento, 

reprodução e distribuição. 

c) Defesa biológica de organismos e sua capacidade de ir e vir. 

d) Conjunto de ações e procedimentos que visam evitar, reduzir e controlar riscos 

provocados pelo manuseio de agentes químicos, físicos, radioativos e biológicos 

para humanos, animais e meio ambiente. 

 

17. Quais os procedimentos que deverão ser seguidos para garantir as condições 

adequadas de biossegurança para os trabalhadores? 

 

a) Possuir meios de transporte adequados e revisados para a equipe de 

investigação, visando à segurança individual e coletiva dos membros 

participantes e de outros. 

b) Ter padronização de procedimentos de boas práticas de campo, a fim de 

preservar a qualidade das amostras coletadas e garantir a segurança dos 

profissionais envolvidos. 

c) Imunização da equipe de acordo com o trabalho realizado e utilização de EPIs. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

18. Quais as consequências diretas do choque elétrico? 

a) Quedas de níveis elevados, batidas, fraturas, traumatismos, perda de membros. 

b) Morte. 

c) Contrações musculares, fibrilação ventricular, parada cardíaca, queimaduras, 

asfixia, anoxia e anoxemia. 

d) Fraqueza muscular e incoordenação motora. 

 

19. Em quantas vias o CAT deve ser emitido? 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

 

20. Quais são as doenças que podem ser causadas pela obesidade?  

a) Pancreatite e amidalite  

b) Hipertensão, AVC isquêmico, doenças cardíacas, osteoartrite e disfunção erétil. 

c) Histoplasmose, AVC e osteoartrite.  

d) Bordelose, Histoplasmose, Hipertensão e disfunção erétil. 


