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Questão 3
(Engenheiro(a) de Meio Ambiente Júnior - Petrobras 2014/1)

O chumbo é um metal pesado e uma potente neurotoxina 
que pode danificar o sistema nervoso central, principal-
mente de crianças. Na implementação de um Sistema de 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme a 
OHSAS 18.001:2007, podem ser adotadas medidas pre-
ventivas e corretivas (ou de controle). 
Buscando minimizar os danos à saúde das crianças, devi-
do ao chumbo, um exemplo de medida preventiva é
(A) colocar filtros em incineradores que reduzam as emis-

sões aéreas de chumbo. 
(B) eliminar o chumbo da gasolina, buscando outro aditivo 

para melhorar a octanagem do combustível.
(C) substituir os canos de chumbo existentes em instala-

ções hidráulicas antigas por tubos de PVC. 
(D) remover a tinta, com formulação que inclui chumbo, 

existente em construções antigas.
(E) colocar catalizadores que absorvam o chumbo prove-

niente da gasolina para mitigar as emissões. 

Resolução:

São expostas abaixo as definições de Ação Corretiva e Ação Preventiva, de

acordo com a norma OHSAS 18001:2007:

Ação Corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não conformidade

identificada ou outra situação indesejável.

Ação Preventiva: Ação para eliminar a causa de uma potencial não confor-

midade.

• Nota 01: Podem existir mais de uma causa para uma potencial não conformi-

dade.

• Nota 02: Ação corretiva e tomada para evitar a repetição e ação preventiva é

tomada para prevenir a ocorrência.

Das definições e notas acima transcritas, entende-se então que a ação pre-

ventiva é aquela tomada antes de o fato acontecer, ou seja, para prevenir a sua

ocorrência.

Ao analisar a questão, constata-se que, dentre as ações elencadas nas al-

ternativas, somente a alternativa B retrata uma ação preventiva, visto que a elimi-

nação do chumbo da gasolina evitará a sua geração quando da queima do com-

bustível, prevenindo a ocorrência e minimizando os danos à saúde das crianças

no que concerne à emissão do composto vinculada à queima da gasolina.
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As demais alternativas propõem medidas corretivas relativas ao controle do

chumbo, corrigindo uma situação em que já estaria havendo geração.

�� ��Alternativa (B)

Questão 4
(Engenheiro(a) de Meio Ambiente Júnior - Petrobras 2014/1)

A NBR ISO 14031:2004 estabelece diretrizes para a ava-
liação do desempenho ambiental do sistema gerencial e 
de seu relacionamento com o meio ambiente. Para realizar 
esse processo, são definidos indicadores que, segundo a 
norma em tela, são colocados em algumas categorias.
Quando em seu sistema de gestão a empresa usa como 
indicador a energia poupada por programas de eficiência 
energética, segundo as categorias definidas na norma, 
ela está usando um indicador de
(A) desempenho da gestão  
(B) desempenho operacional 
(C) condição ambiental 
(D) análise crítica da alta administração 
(E) política ambiental 

Resolução:

A NBR ISO 14031:2004, em seu item 3.1.2, descreve duas categorias ge-

rais de indicadores para Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA): indicado-

res de desempenho ambiental (IDA) e indicadores de condição ambiental (ICA).

Acrescenta-se que existem dois tipos de IDA: indicadores de desempenho geren-

cial (IDG) e indicadores de desempenho operacional (IDO).

Os indicadores de desempenho operacional (IDO) fornecem informações

sobre o desempenho ambiental das operações da empresa, abrangendo, por

exemplo, o consumo de água por unidade de produto, quantidade de materiais

utilizados por unidade de produto, quantidade de energia usada por ano ou por

unidade de produto, dentre vários outros.

Nesse sentido, a quantidade de energia poupada por programas de eficiên-

cia energética consiste em um exemplo de IDO.

�� ��Alternativa (B)
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Questão 22
(Engenheiro(a) de Meio Ambiente Júnior - Petrobras 2008)

Sobre as auditorias de sistemas de gestão conhecidas como
de primeira, segunda e terceira partes, de que trata a NBR-
ISO 19011:2002, é correto afirmar que
(A) as auditorias internas incluem aquelas geralmente cha-

madas de auditorias de terceira parte.
(B) as auditorias externas incluem aquelas geralmente cha-

madas de auditorias de primeira e segunda partes.
(C) as de primeira parte são aquelas realizadas por organi-

zações externas de auditoria independente, tais como
organizações que provêem certificados ou registros de
conformidade.

(D) as de segunda parte são aquelas realizadas por partes
que têm um interesse na organização, tais como clien-
tes, ou por outras pessoas em seu nome.

(E) as de terceira parte são conduzidas pela própria organi-
zação, ou em seu nome, para análise crítica pela dire-
ção e outros propósitos internos.

Resolução:

(A) INCORRETA. Conforme o item 3.1 da NBR ISO 19011:2002, as auditorias

internas são também denominadas de primeira parte. As auditorias externas

incluem as de segunda e terceira partes.

(B) INCORRETA. De acordo com o item 3.1 da NBR ISO 19011:2002, as audito-

rias externas incluem as auditorias de segunda e terceira partes.

(C) INCORRETA. Segundo a “Nota 2” atribuída ao item 3.1 da NBR ISO

19011:2002, auditorias de terceira parte são realizadas por organizações ex-

ternas de auditoria independente, tais como organizações que provêm certi-

ficados ou registros de conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001 ou

NBR ISO 14001. A “Nota 1” do mesmo item afirma que auditorias internas ou

de primeira parte são aquelas conduzidas pela própria organização.

(D) CORRETA. De acordo com a “Nota 2” relacionada ao item 3.1 da NBR ISO

19011:2002, auditorias de segunda parte são realizadas por partes que têm

um interesse na organização, tais como clientes, ou por outras pessoas em

seu nome.

(E) INCORRETA. Conforme a “Nota 1” adicionada ao item 3.1 da NBR ISO

19011:2002, auditorias internas ou de primeira parte são aquelas conduzidas

pela própria organização, ou em seu nome, para análise crítica pela direção e

outros propósitos internos, e podem formar a base para uma autodeclaração

de conformidade da organização.

�� ��Alternativa (D)

         Material de uso exclusivo de www.exatas.com.br. Sendo vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua  
         reprodução, cópia, divulgação e distribuição. Sujeitando-se o infrator à responsabilização civil e criminal.

AM
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA   
   

   
  A

M
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA

AM
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA   
   

   
  A

M
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA

www.exatas.com.br

