
Universidade de Brasília   
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

CARGO 17: ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS 
Prova Discursiva 

Aplicação: 13/10/2013 

PADRÃO DE RESPOSTA 
 
Quesito 1  
A CIPA é uma comissão composta de representantes dos empregados e do empregador, seguindo o 
dimensionamento estabelecido, com ressalvas as alterações disciplinadas em atos normativos para os setores 
econômicos específicos que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. Sua atribuição consiste em identificar os riscos de execução da relação de trabalho, elaborar o mapa 
de risco, contando para isso, com a participação do maior número de trabalhadores, tendo a assessoria do 
SESMT para realizar suas atribuições. 
 
Quesito 2 
O SESMT é um serviço da empresa empregadora que tem como objetivo a promoção da saúde e a proteção da 
integridade física e psíquica do trabalhador no local de trabalho, sendo responsável pela implantação das 
medidas, ações e programas previstas em normas e/ou regulamentos, e criar novos meios de prevenir e acidentes 
e doenças, de modo a tornar compatível e permanente o trabalho com a prevenção da vida, a promoção da saúde 
do trabalhador e do ambiente de trabalho para garantir, permanentemente, um nível mais eficaz de segurança e 
saúde a todos os trabalhadores. 
 
Quesito 3  
Quando comprovada pelo empregador a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou 
quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda 
em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte 
hierarquia: 

a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 
b) utilização de equipamento de proteção individual (EPI).  

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 
do trabalho; 

b)  enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;  
c) para atender a situações de emergência.  

A utilização de EPI deverá considerar, no mínimo:  
a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, 

considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido 
segundo avaliação do trabalhador usuário;  

b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as 
limitações de proteção que o EPI oferece;  

c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a 
higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de 
proteção originalmente estabelecidas;  

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI 
utilizados para os riscos ambientais.  

 


