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PADRÃO DE RESPOSTAS DAS PROVAS DISCURSIVAS 
  
 

101 – Perito Médico 
 

O médico, a técnica de enfermagem e a secretária estão expostos ao risco biológico grau médio, correspondendo a 

20% para os empregados celetistas. O técnico administrativo está exposto a risco ergonômico, não fazendo jus ao risco 

biológico por não ter contato com pacientes. 

A Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) – Atividades e operações insalubres –, em seu anexo XIV (agentes 

biológicos), traz a relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa, e define a insalubridade de grau médio para trabalhos e operações em contato permanente com pacientes (como 

ocorre com o médico, a técnica de enfermagem e a secretária), animais ou com material infectocontagiante, em hospitais (como 

no caso descrito), serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes – portanto, não se aplica 

ao técnico administrativo –, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

 

102 – Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho 
 
 

Em relação ao tema, o assunto foi escolhido pelo alto índice de acidentes que acontecem na prestação de serviços, 

tanto na administração pública quanto na iniciativa privada. 

No que se refere às situações em que a seleção do SPIQ é recomendado, espera-se que o candidato indique as três 

situações previstas na alínea b do item 35.5.3 da Norma Regulamentadora nº 35 (NR 35): na impossibilidade de adoção do 

sistema de proteção coletiva contra quedas (SPCQ); sempre que o SPCQ não ofereça completa proteção contra os riscos de 

queda; e para atender a situações de emergência. 

 Quanto aos tipos de SPIQ, convém que o candidato cite os tipos indicados no item 35.5.4 da NR 35: de restrição de 

movimento, de retenção de queda, de posicionamento e de acesso por cordas. 

No que tange aos elementos que constituem o SPIQ, espera-se que sejam apresentados os elementos indicados no 

item 35.5.5 da NR 35: sistema de ancoragem, elemento de ligação e equipamento de proteção individual. 

No caso das inspeções recomendadas do SPIQ e suas consequências, é importante que o candidato mencione as 

inspeções previstas no item 35.5.6, demonstrando conhecer que, caso encontre defeitos ou deformações, os elementos devem 

ser recusados. Cabe também abordar que, antes do início dos trabalhos, deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os 

elementos do SPIQ, além dos registros das inspeções, nos termos dos itens 35.5.6.2 e 35.5.6.3 da NR 35.  

De forma geral, convém que o candidato apresente conhecimentos básicos a respeito do SPIQ, demonstrando que 

está atualizado perante a legislação, reconhecendo os requisitos mínimos para o dimensionamento de um SPIQ. Como 

prevencionista, a função exige esses conhecimentos mínimos para que se possa atuar sempre que necessário, prevenindo 

acidentes e doenças referentes ao trabalho. A gestão correta de saúde e segurança do trabalho em órgãos públicos ainda é 

insatisfatória no Brasil, aumentando, assim, a necessidade de profissionais (servidores) mais qualificados e preparados, pois as 

ações do profissional estão relacionadas aos próprios servidores do órgão e também aos prestadores de serviços (terceirizados), 

que muitas vezes não recebem o treinamento necessário em suas empresas.  
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