
 

Nível:Superior 

Área: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

QUESTÃO   42.  

Situação: Improcedente 

  RECURSO:  

 

O recurso afirma que as alternativas A e B estariam corretas, pois só a poeira de Cereais, por si só, não é 

capaz de provocar uma explosão em um silo, caso não haja uma fonte de ignição e a concentração de 

oxigênio não for suficiente. 
 

JUSTIFICATIVA:  

 

A questão solicita a escolha da alternativa que NÃO representa uma conseqüência gerada pelo agente de 

risco poeira orgânica de cereais. Como é sabido pelos profissionais da área de Segurança no Trabalho, em 

qualquer situação inerente aos acidentes ou doenças profissionais um único fator não é suficiente para 

desencadear os processos. Desta maneira, fica claro que a questão não solicitava a EXCLUSIVIDADE do 

agente químico, e sim as conseqüências geradas pelo agente em situações de risco. Não obstante, dentre as 

alternativas elencadas, a única que não tem nenhuma relação com o agente de risco poeira orgânica de 

cereais é a alternativa A, conforme o gabarito. Assim, o recurso constitui-se improcedente. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

QUESTÃO   45.  

Situação: Improcedente 

         

RECURSO:  

 

Quando é cortada a energização, a classificação dependerá do ambiente de trabalho ou local avaliado, não se 

pode afirmar que a classe de incêndio será A.  
 

JUSTIFICATIVA:  

 

No próprio recurso do candidato tem-se a justificativa para a resposta certa ser a letra A. Onde o mesmo 

coloca que “Será adotada, para efeito de facilidade na aplicação das presentes disposições, a seguinte 

classificação de fogo: Classe A - são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua 

superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc....”. Ora, se os 

materiais não estão energizados e sofrem um sinistro de incêndio o que irá valer na prática é a constituição 

do material. Logo, os materiais componentes dos sistemas elétricos passam a ser de Classe A, quanto a 

classe de incêndio, pois são de fácil combustão e deixam resíduos. Assim, o recurso constitui-se 

improcedente. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 
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QUESTÃO   49.  

Situação:  Improcedente 

          

RECURSO:  

 

O recurso afirma que a alternativa D está incorreta porque, de acordo com o gabarito, não cabe à empresa 

qualquer prorrogação de prazo para correção e/ou execução dos itens notificados. O recurso destaca, ainda 

que cabe a a empresa recorrer ou solicitar aos agentes de inspeção do trabalho,conforme o que se expõe os 

itens 28.1.4.4 e 28.1.5 da NR 28.  
 

JUSTIFICATIVA:  

 

De fato, a Norma Regulamentadora 28, no item 28.1.4.4 afirma que a empresa poderá recorrer ou solicitar 

prorrogação de prazo de cada item notificado até no máximo 10 (dez) dias a contar da data de emissão, o 

que reafirma a alternativa D, apresentada no gabarito provisório, como sendo a alternativa que responde à 

questão, uma vez que a questão solicita ao candidato que assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou regulamentares sobre a segurança e saúde do 

trabalhador. Assim, o recurso constitui-se improcedente. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 
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