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 Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasIFSC - SIGAA -

Turma: SIE148001 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (2019.2 - T01)

Questionário 5 - Analise de Risco, Choque Elétrico e Primeiro Socorros
Acerto:100%

Feedback Geral:Parabéns!

Respostas enviadas

1. Em qual situação a seguir deve-se retirar uma vítima do local antes da chegada do socorro profissional?

Em qualquer situação, objetivando o conforto da vítima.
Quando houver perigo imediato de incêndio, explosão, desabamento ou outro risco evidente.
Para liberar o local e tudo possa voltar ao normal o mais rapidamente possível.
Quando for conveniente para as pessoas que estão prestando o primeiro atendimento.

2. Sobre choque elétrico é CORRETO afirmar:

São alguns sintomas da corrente elétrica circulante pelo corpo: perturbação no sistema nervoso, contrações musculares, alteração no
ritmo cardíaco e queimaduras.

Os efeitos do choque elétrico depende somente da intensidade da corrente e do tempo de duração do choque.

Quando a pele está hidratada a resistência elétrica do corpo aumenta. Por outro lado cortes oferecem uma baixa resistência elétrica.

A fibrilação ventricular do coração pode ocorrer em qualquer pessoa quando a corrente de choque atinge valores superiores a 2,5
amperes.

3. Os acidentes de trabalho ocorrem devido a duas causas específicas: ato inseguro e condição insegura. O ato inseguro são
violações comportamentais de regras de segurança que a pessoa, de forma consciente ou inconscientemente, se expõe ao risco.
Assinale abaixo o item que corresponde a um exemplo de ATO INSEGURO.

Andaime defeituoso ou não adequado.
Trabalho em pisos molhados ou escorregadios.
Improvisação ou uso de ferramentas inadequadas.
Uso EPI’s de má qualidade, danificados ou sem certificação.

4. O equipamento que protege as pessoas contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto através do
monitoramento da corrente de entrada e saída do circuito é denominado:

relé de impulso
disjuntor magnético
disjuntor termomagnético
disjuntor ou interruptor diferencial residual



04/10/2019 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/ava/QuestionarioTurma/visualizarRespostas.jsf 2/3

Respostas enviadas

5. A medida inicial para ser adotada quando uma vítima apresenta fratura exposta é:

Apalpar o membro fraturado procurando recolocá-lo no lugar.
Se a vítima tem pulsação e respiração normal acalmar a vítima e imobilizar o membro fraturado.
Garrotear fortemente o membro fraturado para estancar a hemorragia.
Limpar imediatamente o osso exposto com água e sabão para evitar infecção.

6. Durante o atendimento a uma vítima de choque elétrico deve-se avaliar inicialmente a sua:

Consciência.
Temperatura.
Pressão arterial.
Pulso.

7. A conduta imediata a ser adotada no atendimento a uma vítima de choque elétrico é:

Verificar se a vítima está respirando.
Realizar o transporte da vítima para um local seguro.
Desligar a corrente elétrica antes de tocar na vítima.
Imobilizar o membro com suspeita de fratura e depois transportar a vítima.

8. É uma medida CORRETA de primeiros socorros em caso de queimadura por choque elétrico:

Molhar o local da queimadura com soro fisiológico ou com água corrente, sem esfregar, para aliviar a dor.
Retirar imediatamente o tecido da roupa que tenha ficado colado na ferida para não infeccionar.
Estourar as bolhas ou retirar a pele carbonizada.
Colocar cubos de gelo ou outro material frio sobre a queimadura.

9. Para a realização de qualquer atividade é necessário que seja efetuada a Análise Preliminar de Risco (APR). Através dela se
identifica os riscos em cada etapa da tarefa. Sobre APR é CORRETO afirmar:

Estimula o trabalho individual e a responsabilidade solidária.

É elaborada pelo líder de equipe, que tem mais experiência no assunto e deve impor os procedimentos e determinar os EPI´s a serem
utilizados.

Tenta prever e antecipar uma ocorrência danosa.
Nenhuma destas opções de resposta estão corretas.
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10. Antes de nos ajoelharmos ao lado de um acidentado para prestarmos os primeiros socorros devemos observar:

A presença de hemorragia.
Deformidades que indiquem fraturas.
A segurança do local do acidente.
A ausência de respiração ou pulsação.

<< Voltar às respostas Cancelar


