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Uberaba, 28 de março de 2016. 
 

Critérios de Correção da Prova Prática do Processo Seletivo Prazo Determinado para o cargo de  
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Edital 001/2016.   

 
    ALTERNATIVA - A    

VALOR 
ATRIBUIDO A 
CADA ITEM 

ITENS AVALIADOS 

0,60 

Protetor Auricular tipo concha 

Avental de material impermeável 
Botas de PVC 
Toucas e máscaras descartáveis 
Luvas de látex 
Luvas de proteção térmica 
Uniforme 
Extintores de incêndio para fogo classe “B” (pó BC ou ABC) 
Iluminação de Emergência 
Sinalizações de segurança e de saída 

TOTAL: 6,0 PONTOS 
 

    ALTERNATIVA - B    
VALOR 

ATRIBUIDO A 
CADA ITEM 

ITENS AVALIADOS 

1,5 
Calor: Realização de manutenções preventivas periódicas ou troca dos 
exaustores e coifas por modelos mais eficientes. 

1,5 
Ruído: Manutenções periódicas, ou caso necessário, troca das panelas 
de pressão a vapor 

2,0 
Implantação de regime de trabalho intermitente com descanso no 
próprio local de trabalho (NR-15, anexo 3 quadro nº 1) 

2,0 

No caso do índice de IBUTG ultrapasse 31,1° em atividades 
consideradas moderadas, não será permitido o trabalho sem a adoção 
de medidas adequadas de controle (NR-15, anexo 3 quadro nº 1) 

TOTAL: 7,0 PONTOS 
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        ALTERNATIVA - C    
VALOR 

ATRIBUIDO A 
CADA ITEM 

ITENS AVALIADOS 

2,0 

Sim. 
Para o trabalhador: Doenças do trabalho relacionadas a exposição ao 
calor e ruído (Hipertermia, estresse térmico, perda auditiva) e 
resultante afastamento médico do trabalhador. 

3,0 Para a empresa: Multa e interdição total ou parcial do setor por parte 
da fiscalização do Ministério do Trabalho, com resultante processo por 
responsabilidade civil e criminal na justiça. (NR-3 Embargo ou 
Interdição) 

2,0 Pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) para 
os trabalhadores expostos até a eliminação ou neutralização do agente 
insalubre. 

TOTAL:  7,0 PONTOS 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. José Eduardo dos Reis Felix  
Presidente da Funepu 


