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! Dadas ilustrações, você será capaz identificar áreas perigosas, atos e materiais 
perigosos, e vai saber responder a perguntas de forma oral ou escrita.

1.! Esta é a área de ingestão da turbina.
a. A área da ingestão da turbina é uma área perigosa.
b. Você tem que ficar longe desta área num raio de 25 pés (7,62 metros) 

2.! Esta é a área de exaustão da turbina.
a. Chamamos ao jato de gás quente que é empurrado para fora pelo motor de 

“rajada de exaustão”.
b. A rajada de exaustão é perigosa até uma distância de 200 pés (60,96 metros).
c. As áreas de rajada de exaustão estão atrás do avião.
d. Esta área é extremamente perigosa para o pessoal, equipamentos, e aeronave.

3.! Esta é a área de perigo da hélice.
a. A área ao redor da hélice quando está girando é muito perigosa.
b. O mecânico tem que cuidar de retirar desta área coberturas, ferramentas, 

plataformas de trabalho, etc.
c. Uma pessoa que fica na área da hélice pode ser seriamente ferida ou morta.

4.! Ferramentas movidas a força são uma fonte de ferimentos.
a. Não ligue uma chave ou puxe uma alavanca a não ser que saiba o que vai 

acontecer.
b. O trabalhador tem que usar óculos de proteção (ou máscara de proteção).
c. Ele deve usar óculos de proteção para proteger os seus olhos.

5.! Ácido sulfúrico é um material perigoso. 
a. Quando misturar ácido sulfúrico, o ácido sempre deve ser derramado na água.
b. Eu e os outros trabalhadores podemos sofrer sérias e dolorosas queimaduras.

6.! Material inflamável pegará fogo facilmente.
a. Material inflamável tem que ser guardado em recipientes fechados.
b. Se derramar material inflamável, limpe-o imediatamente.

7.! O som alto emitido pela moderna turbina a jato é perigoso (nocivo).
a. O ruído alto é perigoso para minha saúde física e mental.
b. Quando o nível de ruído é alto, o mecânico usa protetores de ouvido.


