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Contrato:  Instrutor (es):  Nota: 

Data:      /      / 
Funcionário (a): 
 

 

Nº. Responda por escrito as questões 01 e 02: 

1.  20.1.1 O que estabelece a NR 20?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2.  
 20.3.1 Defina Líquidos inflamáveis. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Nº. Marque verdadeiro ou falso nas questões de 03 à 20: 
Verdadeiro Falso 

3.  
20.2.1. Esta NR se aplica às atividades de:  

a) extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de 
inflamáveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, 
inspeção e desativação da instalação;  

b) extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio de líquidos 
combustíveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, 
inspeção e desativação da instalação 

  

4.  Definições:  
20.3.2. Gases inflamáveis: gases que inflamam com o ar a 20º C e a uma pressão 
padrão de 101,3 kPa. 

  

5.  Definições:  
20.3.3. Líquidos combustíveis: são líquidos com ponto de fulgor > 60ºC (sessenta 
graus Celsius) e ≤ 93ºC (noventa e três graus Celsius). 

  

6.  Classificação das Instalações    
20.4.1. Para efeito desta NR, as instalações NÃO são divididas em classes: I – II – III. 

  

7.  20.4.2. Esta NR estabelece dois tipos de instalações que constituem exceções e estão 
definidas no Anexo I, não devendo ser aplicada a Tabela 1. 

  

8.  
20.5.2.1. As instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, 
manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis NÃO devem ser 
projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que 
impactem sobre a integridade física dos trabalhadores previstos nas Normas 
Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão destas, nas 
normas internacionais, convenções e acordos coletivos, bem como nas demais 
regulamentações pertinentes em vigor.  

  

9.  
20.5.2.1. No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre 
instalações, edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e 
fluxo, vias de circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação a 
áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais.  
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10.  
20.5.2.2. O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para 
interromper e/ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de 
vazamentos, incêndios ou explosões.  

  

11.  
20.5.3. Os projetos das instalações existentes NÃO devem ser atualizados com a 
utilização de metodologias de análise de riscos para a identificação da necessidade 
de adoção de medidas de proteção complementares.  

  

12.  
20.8.3 Os equipamentos e as instalações NÃO devem ser identificados e sinalizados, 
de acordo com o previsto pelas Normas Regulamentadoras e normas técnicas 
nacionais.  

  

13.  
20.9.1 O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter 
atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e 
saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das 
instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises de riscos.  

  

14.  
20.10.1. As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 
devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado, em 
formulário próprio ou sistema informatizado. 

  

15.  
20.11.1 As instalações classes I, II e III para extração, produção, armazenamento, 
transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 
devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurança e saúde no 
ambiente de trabalho. 

  

16.  
20.11.2 NÃO deve ser elaborado um cronograma de inspeções em segurança e 
saúde no ambiente de trabalho, de acordo com os riscos das atividades e operações 
desenvolvidas. 

  

17.  
20.13.1 Todas as instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e 
portáteis, equipamentos de comunicação, ferramentas e similares utilizados em 
áreas classificadas, assim como os equipamentos de controle de descargas 
atmosféricas, devem estar em conformidade com a Norma Regulamentadora n.º 10. 

  

18.  
20.14.1. O empregador NÃO deve elaborar plano que contemple a prevenção e 
controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e, nos locais 
sujeitos à atividade de trabalhadores, a identificação e controle das fontes de 
emissões fugitivas. 

  

19.  
20.14.4. Os tanques que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis devem 
possuir sistemas de contenção de vazamentos ou derramamentos, dimensionados e 
construídos de acordo com as normas técnicas nacionais. 

  

20.  
20.15.1 O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a 
emergências que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de 
vazamentos ou derramamentos de inflamáveis e líquidos combustíveis, incêndios ou 
explosões. 

  

 
APROVAÇÃO: Mínima de sete pontos 
REPROVAÇÃO: Abaixo de sete pontos 
VALOR DE CADA QUESTÃO: 0,5 ponto 
 
 
 

Assinatura do Funcionário: _________________________________________________ 

 
 


