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101
O que é preciso para entrar no recinto da 
fábrica?

Para entrar no recinto da fábrica preciso 
de um cartão de acesso da BASF.

Nada, qualquer pessoa pode entrar no 
recinto da fábrica.

Para entrar no recinto da fábrica preciso 
de uma chave. x x x

102
Como é que deve ser usado o cartão de 
acesso da BASF?

O cartão de acesso da BASF pode 
estar dentro do bolso das calças.

O cartão de acesso da BASF tem que 
ser usado sempre de forma bem visível.

Só tenho que usar o cartão de acesso 
da BASF quando eu quiser. x x x

103
Onde é que deve ser colocada a 
autorização de entrada?

A autorização de entrada é posta no 
assento do passageiro.

A autorização de entrada tem que ser 
sempre levada na mão.

A autorização de entrada tem que estar 
claramente visível no veículo. x x x

201
Qual a base de um trabalho seguro no 
local?

As Regras da BASF que Salvam Vidas. Ter consigo um cartão de identificação. Pendurar fotos bonitas no recinto da 
fábrica. x x x

202

Qual a consequência do desrespeito das 
Regras da BASFque Salvam Vidas?

Cada empregado é responsável pela 
sua própria segurança. Por isso, não há 
Regras que Salvam Vidas na BASF.

Em caso de desrespeito das Regras da 
BASF que Salvam Vidas por um 
contratante, ele é proibido de entrar na 
fábrica durante, pelo menos, 1 ano.

Em caso de desrespeito das Regras da 
BASF que Salvam Vidas posso 
continuar a trabalhar como se nada 
tivesse acontecido.

x x x

203
O que é que se aplica em relação a fumar 
e a chamas abertas no recinto da fábrica?

Fumar e chamas abertas só são 
permitidos ao ar livre.

Em veículos pode fumar-se quando as 
portas e janelas estão fechadas.

É proibido fumar e são proibidas 
chamas abertas. x x x

204
Onde é que pode fumar um cigarro/cigarro 
eletrónico no recinto da fábrica?

É permitido fumar seja onde for, exceto 
em reuniões.

Só é permitido fumar em locais 
assinalados para o efeito. 

Pode fumar-se em veículos com as 
portas e janelas fechadas. x x x

205
Qual a afirmação correta em relação a 
bebidas alcoólicas?

É estritamente proibido o consumo de 
álcool em toda a fábrica.

Desde que a minha perceção não fique 
limitada posso consumir álcool.

São permitidas bebidas com um teor de 
álcool inferior a 2%. x x x

206

Que afirmações estão corretas em relação 
ao consumo de drogas na BASF?

É estritamente proibida a posse e o 
consumo de drogas, bem como 
trabalhar sob o efeito de drogas.

A posse de drogas é permitida, mas 
elas não podem ser consumidas nem 
utilizadas.

Depende do trabalho: em escritórios, 
laboratórios e oficinas há regras 
diferentes das que se aplicam às áreas 
de produção.

x x x

207

O que é que significa este sinal? Stop! Aqui são necessárias luvas. 
Regra geral, recebe-se um par de luvas 
na entrada do edifício. Não descalçar as 
luvas em caso algum antes de sair do 
edifício.

Não é permitida a entrada nesta área a 
pessoas não autorizadas, pois é uma 
área com substâncias ou instalações 
perigosas. Para entrar nela precisa da 
autorização expressa de um 
responsável desta área da empresa.

Este sinal só é válido para visitantes e 
não para pessoas que devem efetuar 
tarefas. Visto que, como contratante, 
possui os conhecimentos 
especializados necessários para lidar 
com instalações e substâncias 
perigosas, pode entrar no edifício.

x x x
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208

Qual a afirmação correta quanto a 
fotografar e filmar (também com 
telemóveis) na BASF?

Só é permitido fotografar e filmar 
quando os colegas que aparecem nas 
fotos tiverem concordado com isso.

É proibido tirar fotos e filmar no recinto 
da fábrica.

Só é permitido tirar fotos no próprio 
lugar de trabalho e desde que nelas não 
sejam visíveis quaisquer segredos 
industriais.

x x x

209

O que fazer se, no recinto da fábrica,  
encontrar elementos da segurança local ou  
bombeiros em ação?

Tenho que respeitar impreterivelmente 
as instruções dos elementos da 
segurança local e dos bombeiros.

Posso decidir livremente se respeito as 
instruções dos elementos da segurança 
local e dos bombeiros.

Tenho que seguir impreterivelmente as 
instruções dos bombeiros. Os 
elementos da segurança local só 
podem dar instruções aos empregados 
da BASF. 

x x x

210

Para que servem estas placas de 
orientação e o que tenho que fazer? 

As placas de orientação servem para - 
em situações especiais - regular o 
trânsito de forma específica. Só os 
empregados da BASF é que têm que 
seguir as instruções.

Nas placas de orientação são 
apresentadas - em ocasiões especiais - 
diversas imagens da fábrica de 
Ludwigshafen.

As placas de orientação servem para - 
em situações especiais - regular o 
trânsito da fábrica de forma específica. 
As instruções têm que ser 
impreterivelmente respeitadas por 
todos.

x x x

211

Se conduzir um carro ou um camião, em 
relação a que utentes da estrada tem que 
ter especial atenção?

Não há utentes da estrada em relação 
aos quais seja preciso ter especial 
atenção.

É preciso ter especial atenção em 
relação a utentes da estrada mais 
fracos como, por exemplo, ciclistas ou 
peões.

É preciso ter especial atenção em 
relação a camionistas, pois estes 
frequentemente não conhecem o 
recinto da fábrica.

x x x

212

Você anda de bicicleta no recinto da 
fábrica. Qual a afirmação correta em 
relação ao capacete de bicicleta?

Ao andar de bicicleta é preciso usar 
sempre capacete, pois no recinto da 
fábrica é obrigatório o uso de capacete.

Para evitar danos para a saúde, a partir 
de uma temperatura de 25° C não é 
obrigatório usar capacete de bicicleta.

Um capacete de bicicleta pode estragar 
o penteado. Ele só tem que ser utilizado 
fora do recinto da fábrica. x x x

213

Você anda de bicicleta no recinto da 
fábrica. Como é que deve atravessar os 
carris do comboio da fábrica?

Desço da bicicleta, empurro-a para 
atravessar os carris, volto a subir para a 
bicicleta e continuo.

Tomo cuidado para atravessar os carris 
num ângulo seguro.

No recinto da fábrica da BASF não 
posso atravessar carris e, por isso, 
conduzo sempre entre os carris.

x x x
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214
Com que é que tenho que tomar cuidado 
ao atravessar carris com tempo húmido?

Quando o tempo está húmido, os carris 
são especialmente escorregadios.

Quando o tempo está húmido, os carris 
não são escorregadios.

Não há nada com que tenha que tomar 
cuidado. x x x

215
Se utilizar uma bicicleta no recinto da 
fábrica: qual das seguintes regras tem que 
respeitar?

Andar atrás de alguém é perigoso: ande 
sempre ao lado.

Andar ao lado de alguém é perigoso: 
ande sempre atrás.

Só pode haver um máximo de 3 
ciclistas uns ao lado dos outros. x x x

216
Qual a importância do código da estrada 
para o tráfego rodoviário no recinto da 
fábrica?

As disposições do código da estrada 
também são válidas no recinto da 
fábrica.

O código da estrada não é válido no 
recinto da fábrica.

O código da estrada só é válido quanto 
a indicações de velocidade. x x x

217
Qual a velocidade máxima para todo o tipo 
de veículos no recinto da fábrica?

A velocidade máxima é de 50 km/h 
(como em povoações).

A velocidade máxima é de 30 km/h 
para camiões e de 50 km/h para carros.

A velocidade máxima é de 30 km/h.
x x x

218
Quais as regras de prioridade válidas no 
recinto da fábrica?

Não há regras de prioridade, por isso é 
necessário o entendimento por meio de 
sinais de mão.

O primeiro a chegar ao cruzamento tem 
sempre prioridade.

A regra básica é: quem vem da direita 
tem prioridade. x x x

219
Como devo atuar ao chegar a um traço 
largo?

Tenho que dar prioridade e esperar. Tenho prioridade e posso continuar. O traço largo é uma passagem de 
peões (passadeira) para pequenos 
grupos.

x x x

220

Você quer estacionar o seu veículo por 
baixo de uma ponte de tubos, pois aí 
geralmente há mais espaço livre. Qual a 
afirmação correta?

A área por baixo de pontes de tubos 
está prevista para estacionamento. 
Estacionar aí está correto.

Um veículo aí estacionado nada 
impede, pois pode subir-se para a 
ponte de tubos através de escadas 
verticais existentes.

Aí não podem ser estacionados 
veículos, pois podem impedir a 
eliminação de falhas ou trabalhos de 
manutenção.

x x x

221
O que é que tenho que ter em 
consideração ao estacionar?

Não se pode estacionar em cima de 
bocas de incêndio subterrâneas nem de 
sarjetas.

Não se pode estacionar por baixo de 
árvores.

Não há regras especiais para o 
estacionamento. x x x

222
Qual o significado de marcações 
vermelhas na berma da estrada?

Trata-se da linha de autocarro 
vermelha.

Zona de paragem proibida - é proibido 
parar e estacionar aqui.

Esta é uma zona especialmente bonita 
da fábrica com instalações 
interessantes.

x x x

223
Qual o significado de linhas separadoras 
coloridas?

Linhas separadoras coloridas não têm 
significado algum.

Esta é uma zona especialmente bonita 
da fábrica com instalações 
interessantes.

Zona de estacionamento proibido - é 
proibido estacionar aqui. x x x

224

Que distância mínima tem que ser 
observada ao estacionar nas proximidades 
de carris do comboio da fábrica?

0,5 m 1,5 m 2,5 m

x x x
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225

Que regras de prioridade são válidas em 
relação ao tráfego ferroviário no recinto da 
fábrica?

Veículos ferroviários têm sempre 
prioridade. Há que seguir as instruções 
do maquinista da locomotiva.

Veículos ferroviários e rodoviários 
(camiões, carros) têm os mesmos 
direitos. Aplica-se a regra "quem vem 
da direita tem prioridade".

A prioridade entre os veículos 
ferroviários e rodoviários está regulada 
em cada caso por sinais, cancelas e 
semáforos.

x x x

226
Como condutor de um veículo não 
consegue ver o caminho ao recuar. O que 
deve fazer?

Buzino e recuo devagar. Preciso de alguém que me dê 
indicações para a manobra.

Ponho o triângulo de sinalização na 
estrada e recuo. x x x

227

A que é que tem que prestar especial 
atenção como ciclista no recinto da 
fábrica?

Atenção, perigo de queda! Estradas 
sem ciclovias, terreno acidentado, carris 
ou superfícies escorregadias como, por 
exemplo, grades, exigem muita atenção 
da sua parte.

A nada de especial - a situação de 
trânsito é exatamente a mesma que 
fora do recinto da fábrica.

Tenho que tomar cuidado para não me 
enganar no caminho. Para poder 
aproveitar o meu tempo de trabalho de 
forma eficaz é importante utilizar o 
caminho mais curto e mais rápido para 
chegar ao meu destino.

x x x

228

Está a andar de carro no recinto da fábrica. 
O seu telemóvel toca. O que deve fazer?

Ponho o telemóvel bem encostado ao 
ouvido para poder perceber o meu 
interlocutor.

Utilizo o dispositivo de alta-voz do meu 
carro ou estaciono para falar ao 
telefone e desligo o motor.

Ponho o telemóvel encostado ao ouvido 
de modo a não dar nas vistas, para os 
seguranças da fábrica não verem. x x x

229

O que é necessário fazer ao ver este sinal? Carros e camiões têm que utilizar um 
desvio. Os ciclistas podem passar a 
vedação.

Veículos não pertencentes à fábrica 
têm que utilizar um desvio. Os veículos 
da BASF podem passar a vedação.

O caminho está vedado a todo o tipo de 
veículos, é preciso utilizar um desvio.

x x x

230

Como devo portar-me como ciclista em 
caso de proibição de circulação de veículos 
de duas rodas na BASF devido a piso 
escorregadio?

Empurro a minha bicicleta ou estaciono-
a e utilizo os transportes públicos 
existentes no recinto da fábrica.

Ando de bicicleta muito devagar. A proibição de circulação de veículos 
de duas rodas aplica-se apenas e 
motorizadas, por isso - como ciclista - 
posso continuar o meu percurso.

x x x

301
Tem que executar um trabalho numa 
empresa da BASF. O que é que faz antes 
de iniciar o trabalho?

Primeiro cumprimento o mestre ou o 
chefe responsável, depois posso 
começar logo a trabalhar.

Quando conheço o lugar de trabalho,  
posso começar logo a trabalhar.

Apresento-me no serviço de registo da 
empresa. x x

302

Você entra numa empresa da BASF para 
nela executar um trabalho. Porque é que 
tem que apresentar-se primeiro no serviço 
de registo?

Para conhecer os colegas da BASF 
com quem vou trabalhar. Além disso, 
recebo informações interessantes sobre 
o decurso geral do dia de trabalho na 
empresa.

Para me informar sobre os períodos de 
pausa da empresa. Aí posso fazer 
amizade com colegas da BASF e fico 
logo a conhecer alguém com quem 
posso passar a pausa.

Para receber informações sobre o 
comportamento na empresa e em caso 
de alarme. Além disso, tenho que 
pendurar aí o meu cartão de registo ou 
pedir que me registem no sistema de 
registo eletrónico.

x x
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303

O que é preciso observar ao ver este sinal? Este símbolo indica uma área 
potencialmente EXplosiva. Só deve 
entrar numa área dessas após ter 
consultado a empresa.

No caso de trabalhos em áreas assim 
assinaladas, é necessária uma 
autorização para trabalhos EXtremos. 
Aqui só devem trabalhar empregados 
com menos de 30 anos de idade.

Este símbolo indica o caminho mais 
rápido para sair das instalações (EXit). 
Em caso de alarme, segue-se 
imediatamente nessa direção.

x x

304

Você quer fazer um telefonema com o seu 
telemóvel numa zona EX. O que deve 
observar?

Não há limitações: os telemóveis 
podem ser levados e utilizados em 
qualquer lugar.

Esta é uma área potencialmente 
explosiva. É proibido levar telemóveis 
consigo e utilizá-los. Exceção: 
equipamento à prova de explosão 
especialmente marcado e autorizado.

Os telemóveis só podem ser utilizados 
na presença de um empregado da 
BASF. x x

305

Você encontra-se numa zona EX. Quais os 
meios técnicos auxiliares que pode levar 
consigo?

Posso levar comigo todos os 
equipamentos terminais móveis 
profissionais e privados (por exemplo, 
telemóvel, smartwatch, fitness tracker, 
tablets). Os equipamentos têm que 
estar desligados.

Posso levar comigo todos os 
equipamentos terminais móveis 
profissionais e privados (por exemplo, 
telemóvel, smartwatch, fitness tracker, 
tablets). Esses equipamentos podem 
ser utilizados para apoiar o trabalho.

Em áreas potencialmente explosivas só 
pode ter-se - por exemplo, no bolso das 
calças - equipamento à prova de 
explosão especialmente marcado e 
autorizado, assim como relógios de 
pulso analógicos e a chave do carro. O 
restante equipamento não protegido 
contra explosão (Ex-) tem que possuir 
uma licença de trabalho a quente.

x x

306
O que faz parte do meu Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) base?

Cada empregado decide o que quer 
usar no trabalho.

Calçado de proteção, vestuário de 
trabalho, óculos de proteção, capacete.

Calçado de proteção, vestuário de 
trabalho, óculos de proteção, capacete 
de bicicleta.

x x

307

O que significa este sinal? Área esterilizada da BASF: trocar 
calçado escuro D por calçado claro W 
conforme as instruções específicas da 
empresa.

Aqui tem que ser utilizado calçado de 
proteção adequado S2 ou S3 conforme 
as instruções específicas da empresa.

Aqui recomenda-se a utilização de 
calçado de proteção.

x x

308

O que significa este sinal? Aqui tem que ser usado vestuário de 
trabalho apertado até cima.

Nesta área o casaco do vestuário de 
trabalho pode ser usado aberto.

Recomenda-se usar vestuário de 
trabalho. x x

309

O que é que tem que fazer em áreas 
marcadas com este sinal?

Pôr óculos de sol. Nesta área tem que trabalhar com 
cuidado, pois aqui também trabalham 
empregados cegos.

Nesta área é obrigatório o uso de 
óculos de proteção.

x x
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310

O que significa este sinal? Tirar a cobertura da cabeça. Nesta área é obrigatório o uso de 
capacete de proteção.

Local de entrega de capacetes.

x x

311

Você vê um dos pictogramas de perigo 
abaixo indicados e não sabe o que ele 
significa. O que faz?

Na BASF não há perigos. Por isso, não 
tenho que perguntar o que significa o 
pictograma de perigo. Posso entrar nas 
áreas assinaladas sem tomar quaisquer 
medidas.

Entro na área e pergunto primeiro a um 
empregado da BASF ou a colegas qual 
o significado do pictograma de perigo. 
Consoante o significado, são 
necessárias certas medidas de 
proteção.

Entro na área sem preocupação - não 
vai acontecer coisa alguma.

x x x

312

Quando e onde fico a saber qual o EPI 
necessário na fábrica?

Ao entrar no recinto da fábrica, o 
serviço de segurança da fábrica informa-
me sobre o EPI necessário na fábrica.

Como contratante só posso falar com o 
meu superior. Os empregados da BASF 
não podem dar-me informações 
algumas.

Ao receber instruções específicas da 
empresa no serviço de registo sou 
informado sobre qual o EPI necessário 
na fábrica.

x x

313
Ao entrar numa fábrica de produção da 
BASF tem que registar-se num serviço de 
registo?

Sim, para me apresentar pessoalmente 
e entregar os meus certificados.

Sim, pendurando o meu cartão de 
registo ou através de registo no sistema 
de registo eletrónico.

Não, se já tiver estado antes nesta 
fábrica de produção da BASF não 
preciso de me registar novamente.

x x x

314
O que observar ao sair da fábrica de 
produção no que diz respeito ao cartão de 
registo?

Só despedir-se dos colegas chega 
perfeitamente quando há trabalhos em 
curso.

Tirar o cartão de registo do quadro de 
registo ou cancelar o registo no sistema 
de registo eletrónico.

Deixar o cartão de registo pendurado 
quando o trabalho ainda não foi 
concluído.

x x x

315

Qual a afirmação correta sobre o registo 
(cartão de registo/sistema de registo 
eletrónico) na fábrica de produção?

Em caso de alarme, os bombeiros 
procuram-me no local em que estou 
registado. Se eu não estiver 
corretamente registado, eles perdem 
tempo precioso.

Em caso de alarme, o sistema de 
registo é útil, mas ele não é utilizado 
como base para o salvamento de 
pessoas. Há coisas mais importantes 
que observar o sistema de registo.

O sistema de registo é importante para 
o meu tempo de trabalho ser 
devidamente contabilizado. Se eu me 
esquecer de me registar, o meu 
superior pode corrigir isso 
posteriormente.

x x x

316

O que tenho que observar ao entrar numa 
fábrica de produção da BASF?

Nada há de especial que eu precise de 
observar ao entrar numa fábrica de 
produção da BASF.

Tenho que prestar atenção aos sinais 
da área da fábrica; neles vejo que EPI 
tem que ser usado na fábrica de 
produção.

Tenho que prestar atenção para ter 
sempre a chave certa para a fábrica de 
produção, caso contrário não posso 
entrar na fábrica de produção quando a 
porta estiver fechada.

x x

317
Quando é que o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) tem que ser verificado?

Só quando receber instrução do meu 
chefe para fazer isso.

Se eu tiver emprestado o EPI a um 
colega e ele não o devolver no próprio 
dia.

Antes de utilizar o EPI, tenho sempre 
que sujeitá-lo a um exame visual e a 
um controlo de funcionamento.

x x
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318
Com que frequência é que os empregados 
têm que ser formados na utilização correta 
do EPI?

Antes da primeira utilização de um EPI 
e em seguida com regularidade, pelo 
menos uma vez por ano.

Basta os empregados receberem as 
instruções de utilização do fábricante 
para as lerem.

Só quando o EPI é utilizado por vários 
empregados, caso contrário não é 
necessária instrução alguma.

x

319
Que requisitos tem, em geral, que cumprir 
o Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)?

O EPI tem basicamente que ser da 
mesma cor que o resto do vestuário de 
trabalho.

O EPI tem que ser escolhido de 
maneira a poder ser sempre utilizado 
por todos os colegas de uma equipa.

Ele tem que ser adequado para ser 
utilizado nas condições existentes. x x

320
O que você faz se vir um pacote com um 
pictograma na forma de um diamante 
vermelho com fundo branco e símbolos 

Eu fico longe e não toco no pacote a 
menos que me seja ordenado que o 
faça.

Esses pictogramas só se aplicam aos 
empregados da BASF. Não preciso 
ficar longe porque não abro os pacotes.

Só se eu conseguir ver todos os nove 
pictogramas diferentes ao mesmo 
tempo é que eu tenho que manter 

x x x

401

Quem efetua a avaliação de riscos 
comigo?

A avaliação de riscos é efetuada no 
local por um representante autorizado 
do contratante juntamente com a BASF.

O contratante pode efetuar a avaliação 
de riscos sozinho, visto ser um 
especialista.

Avaliações de riscos só têm que ser 
efetuadas para novas instalações. x x

402
Onde é entregue a licença de trabalho? Eu recebo a licença de trabalho no local 

de trabalho.
Eu recebo a licença de trabalho no 
portão da fábrica.

Eu recebo a licença de trabalho no  
escritório de apoio do meu empregador. x x

403
De quem recebo a licença de trabalho na 
empresa da BASF?

Do serviço de segurança da fábrica. Do meu contacto na empresa da BASF 
ou do meu supervisor.

Não preciso de licença de trabalho.
x x

404

Você tem que substituir uma bomba numa 
empresa fábrica de produção da BASF. O 
que tem que observar antes de iniciar o 
trabalho?

Nada, pois antes disso a BASF limpou 
todos os tubos e peças da instalação.

Sem licença de trabalho da BASF e 
sem instrução de segurança no local 
não posso iniciar os trabalhos.

Após combinar oralmente quais os 
trabalhos a serem efetuados posso 
começar logo. x x

405

Após a instrução de segurança no local 
não recebeu licença de trabalho. O que 
faz?

Terminada a minha atividade, informo o 
meu contacto na empresa de que não 
recebi a licença de trabalho.

Começo entretanto o meu trabalho, o 
meu contacto ainda irá trazer-me a 
licença de trabalho.

Peço diretamente ao meu contacto na 
empresa a licença de trabalho e só 
começo o meu trabalho quando a 
tenho.

x x

406

Antes de começar a trabalhar e apesar da 
licença de trabalho e instrução de 
segurança no local continua a ter dúvidas. 
O que faz?

Não começo a trabalhar e faço 
perguntas para esclarecer as minhas 
dúvidas.

Entrego a atividade aos meus colegas 
sem qualquer explicação.

Tomo nota das dúvidas na minha 
licença de trabalho e começo a 
trabalhar. x x
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407

Que perguntas deve esclarecer 
impreterivelmente antes de iniciar o 
trabalho, para o poder executar com 
segurança?

Onde é que há extintores?
Quando é que há pausas?
Onde é que posso fumar?
Onde é o chuveiro de emergência mais 
próximo?

Onde é o chuveiro para olhos?
Onde é que há extintores?
Quanto tempo dura a minha pausa?
Onde é o chuveiro de emergência mais 
próximo?

Onde é a via de evacuação?
Onde é o chuveiro de emergência mais 
próximo?
Onde é o chuveiro para olhos mais 
próximo?
Onde é que há extintores?

x x x

408

Quando é que precisa de uma licença de 
trabalho em espaços confinados?

Para trabalhos que requerem a 
circulação com veículos no recinto da 
fábrica.

Para trabalhos que requerem entrar-se 
ou dobrar-se para dentro de 
contentores, tubos, buracos, poços ou 
espaços estreitos semelhantes.

Para a BASF a segurança vem em 
primeiro lugar. Por esse motivo, não 
existe essa licença na BASF. x x

409

Quando é que precisa de uma licença de 
trabalho a quente?

A licença de trabalho a quente só é 
necessária se tiverem que ser 
efetuados trabalhos numa zona EX.

Em empresas da BASF só é necessária 
uma licença de trabalho a quente no 
caso de trabalhos com chama aberta 
em zonas EX.

Em caso de perigo de incêndio devido a 
trabalhos com chama aberta e de 
perigo de explosão em zonas EX devido 
a fontes de ignição, é necessária uma 
licença de trabalho a quente.

x x

410
Quais as condições prévias para se poder 
começar um trabalho com perigos 
específicos?

Basta ter uma licença de trabalho 
devidamente preenchida.

Regra geral, basta uma instrução de 
segurança no local de trabalho.

Uma licença de trabalho devidamente 
preenchida e instrução de segurança no 
local.

x x

411 Quando é que é preciso ser efetuada uma 
avaliação de riscos?

Pelo menos uma vez por mês. Antes de iniciar a atividade e depois em 
intervalos regulares.

Só quando houve um acidente de 
trabalho. x

412

Qual a afirmação correta em relação à 
hierarquia de medidas numa avaliação de 
riscos?

A eliminação da fonte de perigos deve 
ter prioridade, pois está no ponto mais 
alto da hierarquia de medidas, sendo 
assim a de maior importância.

Devem ser sempre deduzidas medidas 
técnicas, pois essas são as de maior 
importância.

Em cada avaliação de riscos devem ser 
sempre deduzidas medidas técnicas, 
organizativas e pessoais. x

413

Os seus empregados devem efetuar 
atividades na BASF para as quais eles têm 
que receber licenças. O que deve fazer?

Nada, para receber licenças não são 
necessárias habilitações especiais.

Você explica brevemente ao 
empregado de que é que se trata e ele 
desembaraça-se.

Vocês instrui os seus empregados com 
regularidade sobre o sistema de 
licenças da BASF e documenta a 
habilitação no passe de contratante do 
empregado.

x

414
Quais os conjuntos de regras básicas 
válidos para a colaboração entre a BASF e 
os contratantes?

Só o regulamento do local. O regulamento do local e LU-R-OSA 
002 'Segurança de contratantes'.

Só as diretivas e os conjuntos de regras 
da associação profissional. x

415
Quem tem que ter consigo um passe de 
contratante?

Todos os empregados de um 
contratante.

Empregados de contratantes com 
habilitações e procurações especiais.

Só supervisores de contratantes.
x x
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501

Porque é que nos trabalhos na BASF é 
impreterível a limpeza e arrumação do 
lugar de trabalho?

A limpeza e arrumação são a base de 
um trabalho seguro. Por isso, na BASF 
há pessoal da limpeza formado que 
trata disso.

A limpeza e arrumação são a base de 
um trabalho seguro. Por isso, na 
preparação do trabalho, durante a 
execução do trabalho e após a 
realização do trabalho, todos têm que 
encarregar-se da limpeza e arrumação.

A limpeza e arrumação são a base de 
um trabalho seguro. No entanto, só 
após a conclusão do trabalho é que o 
lugar de trabalho tem que ser 
profundamente limpo e arrumado. Em 
seguida, é efetuada a inspeção do lugar 
de trabalho pelo representante da 
BASF.

x x

502
Posso comer e beber durante o trabalho? Não, para isso é preciso ir para os 

locais designados para as pausas.
Sim, quando eu estiver com muita fome 
posso comer no local da obra.

Na BASF não há regra em relação a 
comer e beber durante o trabalho. x x

503

O que é que tenho que ter em 
consideração quando trabalho em 
plataformas de grades ou andaimes?

Nada, pois nas empresas é obrigatório 
o uso de capacete.

Nada, desde que após o trabalho sejam 
apanhadas pequenas peças que 
tenham caído e enxugados os líquidos.

A queda de pequenas peças e líquidos 
tem que ser evitada através de medidas 
adequadas. x x

504

Qual a afirmação correta em relação a 
objetos que possam fazer tropeçar?

Para poupar tempo, deixo as minhas 
ferramentas e o material onde preciso 
deles. Não há problema se isso fizer 
alguém tropeçar.

Posso guardar as minhas ferramentas e 
o material como quiser. Os meus 
colegas têm que prestar atenção por 
onde andam.

Eu guardo as minhas ferramentas e o 
material de forma segura, não 
permitindo que objeto algum possa 
fazer alguém tropeçar. Caso 
necessário, a área de perigo é vedada.

x x

505

Qual a afirmação correta sobre dispositivos 
de segurança e vias de evacuação?

Dispositivos de segurança e vias de 
evacuação não devem estar tapados de 
modo algum.

Dispositivos de segurança e vias de 
evacuação podem ser tapados durante 
um curto espaço de tempo, para o 
trabalho poder ser efetuado com 
eficiência.

Caso necessário, dispositivos de 
segurança e vias de evacuação podem 
ser tapados. x x x

506
Qual a afirmação correta sobre dispositivos 
de segurança?

Para empregados de contratantes, a 
sinalização da BASF é apenas uma 
recomendação.

É proibido remover e contornar 
dispositivos de segurança.

Remover e contornar dispositivos de 
segurança é permitido em caso de falta 
de espaço.

x x x

507

O que é preciso observar quando, na 
subida para um andaime, só existe uma 
capa protetora vazia sem certificado de 
autorização?

A subida para o andaime é efetuada por 
conta e risco próprios.

O andaime tem que ser controlado. Se 
estiver tudo em ordem, ele pode ser 
utilizado.

O andaime está vedado e não pode ser 
utilizado.

x x

508
O que devo fazer antes de subir para um 
andaime?

Tenho que controlar o andaime para 
detetar falhas evidentes.

Nada, pois o andaime foi instalado por 
uma empresa especializada.

Tenho que registar o meu nome no 
certificado de autorização. x x

509
O que devo fazer se detetar uma falha num 
andaime?

Deixo o certificado de autorização 
enfiado e informo os meus superiores 
de que não posso trabalhar.

Detetar falhas não é a minha tarefa, eu 
ignoro-as e espero que nada aconteça.

Tenho que tirar o certificado de 
autorização e informar o meu contacto 
na empresa.

x x
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510

O que tenho que observar no caso de 
trabalhos em altura?

Para segurança dos meus colegas, eu 
vedo a área de trabalho. Para a minha 
própria segurança protejo-me contra 
quedas.

Protejo-me contra quedas; os meus 
colegas têm que tomar cuidado para 
nada lhes cair em cima da cabeça ao 
passarem por baixo.

Tenho que proteger-me de maneira a 
sentir-me seguro. Não há regras exatas.

x x

511

Qual dos seguintes desenhos 
(pictogramas) indica a utilização de EPI 
contra quedas? x x

512

Que regras se aplicam à utilização de 
dispositivos e equipamentos da BASF (por 
exemplo, monta-cargas, empilhadoras, 
gruas) por pessoas externas à fábrica?

Os monta-cargas podem ser utilizados 
quando o trabalho o exigir. Basta 
consultar brevemente o meu superior 
sobre o plano de trabalho.

Todos os dispositivos e equipamentos 
da BASF podem ser utilizados por 
pessoas externas à fábrica, desde que 
nos equipamentos não esteja afixado 
um letreiro proibindo isso 
expressamente.

Os monta-cargas, empilhadoras e gruas 
só podem ser utilizados com 
autorização expressa da fábrica da 
BASF, bem como com um 
comprovativo de habilitação.

x x x

513
O que é que tenho que fazer se, durante a 
execução do meu trabalho, me sentir 
incerto?

Continuo o trabalho com toda a 
consciência.

Interrompo o trabalho e informo-me 
junto dos meus colegas ou de um 
contacto da BASF.

Peço aos meus colegas - sem qualquer 
explicação - para acabarem o trabalho 
por mim.

x x

514
Quando é que um empregado tem que ser 
instruído?

No máximo uma vez por ano. Antes de iniciar a atividade e depois em 
intervalos regulares.

Só quando houve um acidente de 
trabalho. x

515

Como é que o empregado tem que ser 
instruído sobre o tema substâncias 
perigosas?

O empregado lê as instruções de 
manuseamento de substâncias 
perigosas.

O chefe dá ao empregado em questão 
a folha de dados de segurança da 
substância perigosa para este a ler.

No caso de substâncias perigosas, o 
empregado tem que ser instruído 
oralmente com base nas instruções de 
manuseamento de substâncias 
perigosas.

x

516
O que é que tenho que fazer como superior 
antes de encarregar empregados de 
trabalhos num andaime?

Tenho que comunicar telefonicamente 
ao instalador do andaime a realização 
dos trabalhos.

Tenho que verificar se o andaime é 
adequado para os trabalhos previstos e 
documentar esse controlo.

Nada, pois os meus empregados 
conhecem bem os trabalhos em 
andaimes.

x

601
O que é que tenho que fazer no meu lugar 
de trabalho após ter terminado o trabalho?

Logo que estou pronto, arrumo o meu 
lugar de trabalho.

Posso deixar tudo aquilo de que já não 
preciso onde estiver.

Arrumo as minhas ferramentas e vou-
me embora. x x

602

O que é que tem que fazer quando tiver 
terminado um trabalho para o qual foi 
emitida uma licença?

A licença pode ser devidamente deitada 
fora (só no cesto dos papéis, não deitar 
no recinto).

Tenho que informar o mestre de que 
estou pronto; a licença termina quando 
eu estou pronto.

A licença tem que ser assinada por 
alguém autorizado para o fazer e 
entregue na fábrica de produção 
emissora.

x x
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603

O que é que tenho que fazer com a licença 
quando tenho que interromper o meu 
trabalho até ao dia seguinte?

Fica ao meu critério: se tiver medo de 
perder a licença entrego-a na empresa, 
caso contrário posso levá-la.

Guardo a licença e devolvo-a só 
quando tiver terminado o trabalho.

O original da licença tem sempre que 
ser entregue na empresa no final do dia 
de trabalho, mesmo que o trabalho não 
tenha sido concluído. 

x x

701

O que significa o sinal de perigo "som 
oscilante" (sinal sonoro que sobe e desce 
rapidamente)?

Sinal de emergência: parar os trabalhos 
e dirigir-se para o ponto de reunião. 
Não utilizar o elevador; andar em 
direção transversal ao vento.

Sinal de aviso: tomar medidas de 
segurança conforme as instruções da 
empresa e esperar mais instruções.

Comunicação: abrir janelas e portas, 
para todas as comunicações poderem 
ser bem ouvidas.

x x x

702

O que significa o sinal de perigo "tufão"? 
(sinal sonoro com intervalo periódico)

Sinal de aviso: tomar medidas de 
segurança conforme as instruções da 
empresa e esperar mais instruções.

Comunicação: abrir janelas e portas, 
para todas as comunicações poderem 
ser bem ouvidas.

Sinal de emergência: parar os trabalhos 
e dirigir-se para o ponto de reunião. 
Não utilizar o elevador; andar em 
direção transversal ao vento. x x x

703
O que é que tenho que observar quando 
me dirijo para o local de reunião em caso 
de alarme?

Tenho que dirigir-me rapidamente para 
o local de reunião andando em direção 
transversal ao vento.

Tenho que chegar ao local de reunião o 
mais depressa possível.

Tenho que dirigir-me rapidamente para 
o local de reunião, não tendo que tomar 
medidas especiais.

x x x

704
O que é que tenho que fazer com o meu 
cartão de registo em caso de alarme?

Deixo o meu cartão de registo no 
quadro de registo; o registo de saída é 
efetuado no local de reunião.

Tiro o meu cartão de registo do quadro 
de registo e volto a pendurá-lo no local 
de reunião.

Em caso de alarme, o cartão de registo 
não tem qualquer importância. x x x

705
Você é o primeiro a ver um acidente grave. 
O que deve fazer antes de mais nada?

Ligo de um telefone da fábrica para o 
112 ou do telemóvel para 0621/60-112 
e presto os primeiros socorros.

Falo com outras pessoas ou com 
colegas sobre isso. Falar alivia.

Preencho imediatamente um relatório 
de acidente, para não haver atrasos no 
tratamento médico.

x x x

706
Onde encontro os números de 
emergência?

Na licença. Os operários têm sempre uma folha 
com os números de emergência nas 
suas caixas de ferramentas.

Nos regulamentos para o caso de 
alarme e na parte de trás do meu cartão 
de identificação da BASF.

x x x

707

Um colega feriu-se ligeiramente na mão 
durante o trabalho. O que é que faz?

Ponho-lhe um penso e o colega pode 
continuar a trabalhar.

Em caso de ferimentos, 
independentemente do grau de 
gravidade deve ser sempre chamada a 
ambulância.

Nada, pois o colega pode tratar de si 
próprio.

x x x
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708

Ao efetuar trabalhos numa tubagem saiu 
um líquido desconhecido. Você apanhou 
alguns salpicos na pele. O que é que faz?

Isso seca, você continua simplesmente 
a trabalhar.

Utilizar o EPI para secar e, caso 
necessário, lavar profundamente o 
respetivo ponto da pele. Depois pode 
continuar a trabalhar.

Lavar profundamente o respetivo ponto 
da pele (caso necessário, utilizar o 
chuveiro de emergência) e chamar os 
serviços de emergência. Informar a 
empresa e os seus superiores.

x x

709
Quanto tempo tenho que ficar no chuveiro 
de emergência no caso de ter sido 
borrifado com algum produto?

Fico no chuveiro de emergência até o 
serviço de emergência chegar.

Logo que tenha a sensação de já não 
sentir o produto posso sair do chuveiro.

Fica ao meu critério, pois não há regra 
alguma para isso. x x x

710

Um colega teve um acidente. O que é 
preciso fazer para além dos primeiros 
socorros?

Nada, se os socorristas da ambulância 
já foram informados, tratam eles de 
tudo o resto.

Cada contratante é responsável por 
efetuar ele próprio as comunicações 
necessárias à associação profissional 
e/ou às autoridades. Para além disso, é 
necessário informar imediatamente o 
representante da BASF.

Basta informar oralmente o 
representante da BASF, não são  
necessárias outras comunicações.

x

711

Um colega foi borrifado com algum produto 
e deu entrada no hospital para observação. 
O que é que você tem que fazer?

Informar os parentes e no dia seguinte 
visitar o colega no hospital.

Nada, o serviço de emergência da 
BASF já assumiu tudo o resto.

Cada contratante é responsável por 
efetuar ele próprio as comunicações 
necessárias à associação profissional 
e/ou às autoridades. Para além disso, é 
necessário informar imediatamente o 
representante da BASF.

x

712

Uns dias antes, um empregado da sua 
equipa de trabalho teve um acidente e 
esteve de baixa. Hoje ele regressa ao 
trabalho. O que é que você faz?

Você planeia uma hora para uma 
investigação da ocorrência e convida 
para isso - para além do seu superior - 
o representante da BASF e um 
representante da empresa em que o 
acidente ocorreu.

O empregado pode voltar a assumir a 
sua atividade habitual. A investigação 
da ocorrência é organizada pelo 
representante da BASF; no entanto, 
você tem que participar nela juntamente 
com o empregado afetado. 

O empregado pode voltar a assumir a 
sua atividade habitual.

x
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713

Um dos seus empregados teve um 
acidente e vai faltar durante uns dias. O 
que é que tem que organizar?

Você arranja rapidamente um substituto 
para o empregado que vai faltar, pois o 
trabalho tem que continuar a ser feito.

Você informa o representante da BASF, 
organiza os avisos necessários à 
associação profissional e/ou às 
autoridades e documenta o máximo 
possível o desenrolar do acidente, 
como preparação para a investigação 
da ocorrência.

Nada, pois você não causou o acidente. 
O empregado deveria ter tomado mais 
cuidado. A BASF é responsável pela 
investigação da ocorrência.

x

714
Como é que, depois de um alarme, é 
informado sobre o fim do alarme?

Há um novo "som oscilante". Há um novo sinal sonoro "tufão". Através dos bombeiros no ponto de 
reunião ou de comunicações por 
altifalante.

x x x

801
Quem é responsável pela minha 
segurança?

Eu e os meus colegas - cada um é 
responsável pela segurança de todos.

O serviço de segurança da fábrica. O meu contacto na empresa é 
responsável pela minha segurança. x x x

802
Quem é responsável pela segurança dos 
meus colegas?

Os meus colegas são todos adultos e 
podem tomar conta de si próprios.

Eu e os meus colegas - cada um é 
responsável pela segurança de todos.

Só o chefe da linha é que é responsável 
pela segurança dos seus empregados. x x x

803

Devo chamar a atenção de outros para 
condutas inadequadas?

Se não me sinto bem por causa disso, 
não tenho que criticar colegas e chamar 
a atenção deles para condutas 
inadequadas.

Não, chamar a atenção de outros para 
condutas inadequadas poderia causar 
conflitos.

Sim, isso contribui para maior 
segurança de todos.

x x x

804

Posso - como contratante ou visitante - 
chamar a atenção de empregados da 
BASF para condutas inadequadas?

Não, isso poderia causar conflitos. Sim, isso contribui para maior 
segurança de todos.

Um empregado da BASF não pode 
estar errado. Como contratante, eu 
deveria ler uma vez mais o conjunto de 
regras correspondente.

x x x


