
Argumentação do candidato: 

Conforme a pergunta da questão: São considerados meios de acesso: 
 
Resposta correta letra A. 
 
Itens da letra A: 
 
Corda: Acessos por corda, conforme NR-34 item 34.6.6; 
 
Rampas, Passarelas, Plataformas e escadas de degraus: Conforme o item 12.64.1; 
 
Como na questão não especifica se são acessos na NR-12. pode se considera o acesso 
conforme a NR-34. (cordas). 
 
Análise da argumentação:   

A questão se refere a acessos à “máquinas e equipamentos”. Isso está especificado  
quando da afirmativa de que  “As máquinas e equipamentos devem possuir acessos  
permanentemente fixados e seguros.... “ . A afirmação de que “São considerados meios 
de acessos;” é continuação do período anterior.    
 
O candidato estaria correto, se não houvesse nenhuma alusão à máquinas e 
equipamentos e a afirmativa sobre “acesso” viesse de forma isolada sem nenhuma 
referência anterior ou posterior. Portanto, o acesso a que se refere é específico para a 
situação apresentada no comando.  
 
A NR-34, (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL) citada pelo candidato, item 34.6.6 
(Escadas, rampas e passarelas) fala sobre as características que devem ter as escadas, as 
rampas e as passarelas e não há referência  alguma a acessos à máquinas e 
equipamentos. 

 O item 34.6.9 (Acesso por corda), se refere quanto a procedimentos, utilização 
de normas e capacitação, entre outros, quando a cordas forem utilizadas para acesso. 
Também não há nenhuma referência quanto à utilização da corda para acessos a 
máquinas e equipamentos.   

A NR-12 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS ), na parte referente a “Meios de acesso permanentes” apresenta o 
item 12.64.1 no qual considera como meios de acesso os “ elevadores, rampas, 
passarelas, plataformas ou escadas de degraus”. Ou seja, apresenta os acessos que 
devem servir para máquinas e equipamentos.  
 Portanto, como as máquinas e equipamentos não podem ser acessadas por 
corda, a resposta correta é a B, conforme está no gabarito. 

 

 


