
QUESITOS 

1 – Descreva o local de trabalho do autor. 

2 – Identifique e detalhe as funções desempenhadas pelo autor e os 

respectivos períodos. 

3 – O autor possui posto fixo de trabalho nos setores onde atua? 

4 – Dentro da jornada de trabalho, qual é o labor efetivo do autor? 

5 – O autor, durante seu labor, mantém contato físico com alguma substância 

química? 

6 – Se positivo, qual(is)? 

7 – Tais substâncias são consideradas insalubres e/ou “potencialmente 

cancerígenas”? 

8 – A utilização de cremes protetores é uma praxe no local de trabalho do 

autor? 

9 – Se positivo, há quanto tempo? 

10 – O autor utiliza luvas em seu local de trabalho? 

11 – Se positivo, de que tipo? 

12 – Há quanto tempo este tipo de EPI está implantado no local de trabalho 

do autor? 

13 – O autor permanece exposto a calor e/ou ruído acima dos limites 

permitidos pela legislação? 

14 – Quais foram os NPS mínimos, máximos e dose equivalente obtidos nos 

locais de labor do autor? 

15 – A empresa onde o autor trabalha fornece os equipamentos de proteção 

individual, previsto na legislação? 

16 – Se positivo, havia a fiscalização quanto ao correto uso pelo autor? 

17 – Estariam estes equipamentos dentro do padrão de qualidade exigido pelo 

órgão competente? 

18 – Os EPIs fornecidos pela empresa são capazes de elidir eventuais efeitos 

nocivos à saúde do autor, nos termos do Enunciado 80 do TST? 

19 – A empresa mantém em seus quadros funcionais profissionais habilitados 

para a orientação e fiscalização dos EPIs e coletivos? 

20 – Quantos são e durante quanto tempo dão expediente? 

21 – A empresa promove campanhas de conscientização alusivas à Segurança 

do Trabalho? 

22 – O autor participa destas campanhas? 



23 – Se negativo, quais as razões? 

24 – Queira o Sr. Perito aduzir as considerações que julgar oportunas para o 

deslinde da questão. 

25 – Qual a conclusão pericial? 

 


