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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Ao se referir a medidas preventivas de controle de risco, 
descreve o que em Segurança do Trabalho se entende por 
atitude proativa, ou seja: por meio de conscientização, 
treinamento adequado e técnicas de análise de riscos 
(ferramentas gráficas), procura-se: 

A) identificar o risco; avaliar o risco; implementar medidas de 
controle; 

B) identificar o ambiente; avaliar as ferramentas; implementar 
algoritmos; 

C) identificar o risco; avaliar as ferramentas; implementar 
medidas administrativas; 

D) criação do prontuário técnico; especificação de 
equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI e EPC); 
implementar medidas de controle; 

___________________________________________________ 

2. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 3 
principais riscos em instalações e serviços com eletricidade são: 

A) Campo eletromagnético; 

B) Arco elétrico; 

C) Choque eletromagnético; 

D) Choque elétrico;  

 

___________________________________________________ 

3. Equipamento de Proteção Individual - EPI, é 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.  

I- Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;  

II- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho;  

III- Exigir, quando possível, o seu uso;  

IV- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, 
guarda e conservação;  

V- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.  

Com base nos itens acima relativo a obrigação do empregador, 
assinale a opção que é CORRETO afirmar: 

A) I, III, IV e V 

B) I, II, III e IV 

C) II, III, IV e V 

D) I, II, IV e V  

 

___________________________________________________ 

4. A NR-10 estabelece as condições mínimas para garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade, verifique as 
assertivas e assinale a correta.  

I- É proibida a utilização de adornos pessoais nos trabalhos com 
instalações elétricas ou em suas proximidades.  

II- Todos os serviços em instalações energizadas, ou em suas 
proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de 
ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.  

III- Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, 
bem como aqueles executados nos Sistema de Manobra e 
Comandos - SMC, não podem ser realizados individualmente. 

A) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

B) As assertivas I, II e III são corretas. 

C) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

D) Apenas a assertiva III é correta. 

___________________________________________________ 

5. Relacione cada uma das definições ao conceito 
correspondente:  

I- Define o limite a partir da qual a corrente alternada excita os 
nervos provocando contrações musculares permanentes, 
deixando a pessoa agarrada ao circuito.  

II- Estabelece o limite a partir da qual o corpo humano começa 
a perceber a passagem decorrente elétrica.  

III- Limite difícil de determinar. Quando atingido, provoca uma 
fibrilação no coração, devida ao choque elétrico.  

IV- É a tensão de linha pela qual o sistema é designado e à qual 
são referidas certas características operacionais do sistema.  

( ) Limiar de Fibrilação Ventricular  

( ) Limiar de sensação  

( ) Limiar de não largar  

( ) Tensão nominal  

A sequência correta que corresponde a relação acima é: 
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A) I - II - III - IV; 

B) II - III - I - IV; 

C) III - II - I - IV; 

D) I - IV - III - II;  

 

___________________________________________________ 

6. Relacione cada uma das definições ao conceito 
correspondente:  

I- "Quando se toca uma superfície condutora energizada, as 
queimaduras podem ser locais e profundas atingindo até a parte 
óssea, ou por outro lado muito pequenas, deixando apenas uma 
pequena "mancha branca na pele". Em caso de sobrevir à morte, 
esse último caso é bastante importante, e deve ser verificado no 
exame necrológico, para possibilitar a reconstrução, mais exata 
possível, do caminho percorrido pela corrente.  

II- O arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica 
através do ar, e geralmente é produzido quando da conexão e 
desconexão de dispositivos elétricos e também em caso de 
curto-circuito, provocando queimaduras de segundo ou terceiro 
grau. O arco elétrico possui energia suficiente para queimar as 
roupas e provocar incêndios, emitindo vapores de material 
ionizado e raios ultravioletas.  

III- Na fusão de um elo fusível ou condutor, há a emissão de 
vapores e derramamento de metais derretidos (em alguns casos 
prata ou estanho) podendo atingir as pessoas localizadas nas 
proximidades.  

IV- É gerado quando da passagem da corrente elétrica nos 
meios condutores.  

( ) Campo eletromagnético  

( ) Queimaduras por contato  

( ) Queimaduras por arco voltaico  

( ) Queimaduras por vapor metálico  

A sequência correta que corresponde a relação acima é: 

A) I - IV - III - II; 

B) IV - III - II - I; 

C) IV - I - II - III; 

D) I - II - III - IV;  

 

___________________________________________________ 

7. Para a NR-10 a condição de "desligado" é diferente de 
"desenergizado". Sobre esse tema, verifique as assertivas da 
Norma Regulamentadora e assinale a correta.  

I- As operações elementares como ligar e desligar circuitos 
elétricos energizados podem ser realizadas por qualquer pessoa 
não advertida.  

II- Instalações elétricas desligadas são aquelas que estão 
seccionadas, impedidas de reenergizarem, com ausência de 
tensão constatada e aterradas.  

III- Os serviços a serem executados em instalações elétricas 
desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer 
meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no 
item segurança em instalações elétricas energizadas. 

A) As assertivas II e III são corretas. 

B) Apenas as assertivas I e III são corretas. 

C) As assertivas I, II e III são corretas. 

D) Apenas a assertiva II é correta.  

 

___________________________________________________ 

8. Julgue as alternativas assinalando V (verdadeiro) ou F 
(falso):  

I- ( ) A resistência do corpo humano sofre variação de uma 
pessoa para outra e também depende das condições da pele de 
cada um.  

II- ( ) O Limiar de Sensação da corrente cresce com o aumento 
da frequência, ou seja, correntes com frequências maiores são 
menos sentidas pelo organismo, estas correntes de altas 
frequências acima de 100000 Hz, cujos efeitos se limitam ao 
aquecimento são amplamente utilizadas na medicina como 
fonte de febre artificial.  

III- ( ) O tempo de duração do choque é de grande efeito nas 
consequências geradas, as correntes de curta duração tem sido 
inócuas, razão pela qual não se considerou a eletricidade 
estática, por outro lado quanto maior a duração mais danosos 
são os efeitos.  

IV- ( ) Quando o corpo humano é intercalado ao circuito 
elétrico, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica cuja 
intensidade de acordo com a lei de ampere é em função da 
tensão e da resistência.  

V- ( ) As correntes da ordem de 100 mA, quando atingem a zona 
do coração, produzem fibrilação ventricular em apenas 2 ou 3 
segundos, e a morte é praticamente certa. Correntes de alguns 
Ampéres, além de asfixia pela paralisação do sistema nervoso, 
produzem queimaduras extremamente graves, com necrose dos 
tecidos. Nesta faixa de corrente não é possível o salvamento, a 
morte é instantânea.  

A alternativa que corresponde a sequência correta é: 
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A) V-V-V-F-V. 

B) F-F-F-F-F; 

C) V-V-V-F-F; 

D) V-F-V-F-F;  

 

___________________________________________________ 

9. A eletricidade pode produzir queimaduras por diversas 
formas, o que resulta na seguinte classificação, exceto a:  

I. Queimaduras por arco voltaico  

II- Queimaduras por radiação (em arcos produzidos por curtos-
circuitos) 

III- Queimaduras por vapor metálico 

IV- Queimaduras por indução 

A) exceto o item I que não corresponde a um tipo de 
queimadura; 

B) exceto o item III que não corresponde a um tipo de 
queimadura; 

C) exceto o item II que não corresponde a um tipo de 
queimadura; 

D) exceto o item IV que não corresponde a um tipo de 
queimadura;  

 

___________________________________________________ 

10. De acordo com a norma brasileira ABNT NBR 5410:2004, 
toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de 
aterramento que seja confiável e satisfaça os requisitos de 
segurança das pessoas, além de prover um caminho para a 
condução de correntes de falta à terra. Considerando o processo 
que resulta na interligação de todos os aterramentos e 
interligação de todas as massas metálicas em uma edificação, 
dá-se o nome e de: 

A) Equipotencialização 

B) Aterramento de proteção 

C) Aterramento funcional 

D) SPDA  

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 A 2 C 3 D 4 C 5 C  

6 C 7 B 8 A 9 D 10 A 


