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 Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasIFSC - SIGAA -

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

Questionário 3 - EPI, EPC, Espaço Confinado e Trabalho em Altura

Espaços confinados, trabalho em altura, EPI e EPC

Acerto:100%
Feedback Geral:Parabéns! Você alcançou um alto índice de acerto!

Respostas enviadas

1. Das alternativas abaixo, marque TODAS que podem ser consideradas como EPI para trabalho em altura:

Fita de ancoragem.
Talabarte de segurança.
Mosquetão.
Dispositivo trava quedas.

2. Em relação a EPI, marque TODAS as afirmativas abaixo que estiverem CORRETAS:

O capacete de proteção tipo aba total é utilizado para proteção da cabeça e face, em trabalho onde haja risco de explosões com
projeção de partículas e queimaduras provocadas por abertura de arco voltaico.

Os óculos de segurança servem para proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e raios ultravioletas.
A luva isolante de borracha Classe 0 é indicada para tensões até 1.000 V.
A perneira de segurança é utilizada para proteção das pernas contra umidade e agentes químicos agressivos.

O talabarte de segurança é utilizado para proteção contra queda em serviços onde exista diferença de nível, em conjunto com o
cinturão de segurança e o mosquetão.

3. Em relação a EPI, marque TODAS as afirmativas abaixo que forem de responsabilidade do EMPREGADO.

Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina.
Adquir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
Comunicar diretamente ao Ministério do Trabalho qualquer alteração que torne o EPI impróprio ao uso.
Cumprir as determinações do empregador sobre o seu uso adequado.
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4. É considerado trabalho em altura, aplicando-se a Norma específica, onde haja risco de queda, toda atividade executada acima de:

2,00 metros do nível inferior.
4,00 metros do nível inferior.
6,00 metros do nível inferior.
1,00 metros do nível inferior.

5. Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, destinado à proteção de
riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Marque TODAS as afirmativas abaixo que forem de
responsabilidade do EMPREGADOR em relação a EPI.

Fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação.
Substituir o equipamento imediatamente, quando danificado ou extraviado.
Exigir o seu uso pelo empregado.

6. Espaços confinados são definidos na legislação brasileira (NR 33) como aqueles ambientes de difícil acesso, não projetados para a
ocupação humana permanente e com restrições de ventilação. Assinale abaixo TODAS as alternativas que estiverem de ACORDO com
este tema:

Deve-se manter o espaço confinado devidamente sinalizado e isolado, providenciando barreiras para proteger os terceiros para que
não entrem na instalação.

Antes de acessar um espaço confinado deve-se realizar a avaliação da atmosfera para detectar gases ou vapores inflamáveis, gases
ou vapores tóxicos e concentração de oxigênio.

Todo e qualquer trabalho em ambiente confinado terá no mínimo, três pessoas, sendo uma delas denominada vigia.

O ASO - Atestado de Saúde Ocupacional é um dos documentos necessários para a permissão que o trabalhador acesse o ambiente
de espaço confinado.

7. Das alternativas abaixo, marque TODAS que podem ser consideradas como EPI:

Fita zebrada de sinalização.
Grade metálica dobrável.
Capacete.
Protetor auditivo.
Óculo de segurança.
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8. Das alternativas abaixo, marque TODAS que estiverem de acordo com os requisitos para trabalho em altura:

Escadas com pés ou degraus quebrados, soltos, podres, emendados ou faltando algum acessório de fixação só poderão ser utilizadas
se aprovadas pelo setor de segurança institucional.

Andaimes sobre rodízio só podem ser montados em áreas com piso firme e nivelado com possibilidade de livre deslocamento. Os
andaimes sobre rodízio não podem ter mais do que 5 metros de altura até o guarda-corpo da última plataforma.

Em locais de trânsito de veículos a escada para o trabalho deve ser de pintura reflexiva, não sendo necessárias outras sinalizações ou
barreiras.

É obrigatório o uso do cinturão de segurança tipo pára-quedista em trabalhos de pequeno porte acima de 2 m de altura. O cinturão
deve ser ancorado no topo da escada.

9. Com relação aos conceitos legais estabelecidos na NR 35, Trabalho em Altura, é INCORRETO afirmar que todo trabalho em altura
deve ser:

Precedido de Análise de Risco.
Realizado com todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem inspecionados.
Planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado.
Realizado por trabalhador que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de 4 horas.

10. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) é todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a
preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários e terceiros. Das alternativas abaixo, marque TODAS que podem ser
consideradas como EPC:

Manta isolante.
Respirador purificador de ar.
Cinturão de segurança contra quedas.
Cone de sinalização.
Creme protetor solar

<< Voltar às respostas Cancelar


