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1. Objeto de Avaliação
Os objetivos e os conteúdos a avaliar são os que constam do programa da disciplina. A prova
incide sobre a totalidade do programa, tendo em conta os dois módulos lecionados.
Conteúdos temáticos
Módulo 1: Introdução à Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho I
Noções de riscos profissionais, acidentes de trabalho e doenças profissionais;
Fatores de risco associados a:
Locais de trabalho
Máquinas e ferramentas de trabalho
Utilização da eletricidade
Efeitos do Ruído/Som
Iluminação dos locais de trabalho
Substâncias químicas perigosas
Posturas de trabalho em pé e sentado
Levantamento e movimentação manual de cargas.
Módulo 2: Prevenção de Riscos Profissionais I
Prevenção nos locais de trabalho;
Proteção Coletiva e Individual
Plano de emergência.
A prevenção dos riscos profissionais nas atividades associadas à qualificação profissional visada

Competências
Módulo 1: Introdução à Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho I
Descrever exemplos de acidentes de trabalho e de doenças profissionais;
Identificar os principais riscos associados a acidentes de trabalho;
Identificar os principais riscos associados a doenças profissionais;

conhecer comportamentos seguros para a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais referenciados
Módulo 2: Prevenção de Riscos Profissionais I
Conhecer

os

principais

tipos

de

proteção

coletiva

bem

como

os

equipamentos

de proteção individual;
Conhecer sinalização de segurança e emergência;
Participar na aplicação de planos de emergência;
Conhecer os riscos associados à qualificação profissional visada e a sua prevenção

2. Características e Estrutura da Prova
A prova é escrita e integra três grupos.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no programa da
disciplina.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e itens de construção
(resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).

Valorização dos temas na prova
Grupos

Cotação (em pontos)

I (entre 6 a 10 questões)

110

II ( entre 3 a 6 questões)

60

III ( apenas 1 questão)

30
Total

200

Nota:
Tenha atenção à caligrafia. As respostas ilegíveis serão ignoradas em termos de cotação.
3. Critérios de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de classificação
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
associação/correspondência integralmente correta e completa.

4. Material
A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de noventa minutos.

