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TEMA 10: Seguretat i salut laboral: conceptes bàsics
L'examen consta de dos parts:
(A) Tipus test amb 14 preguntes: 33% de la nota de l'examen.
Tres possibles respostes i només una és verdadera. Si no es contesta val 0, si es contesta malament -0'5, i si
es contesta bé 1 punt.
(B) Quatre preguntes a desenvolupar, però només escull DUES: 67% de la nota de l'examen.
(A) TIPUS TEST
1. La protecció dels treballadors en matèria de seguretat i salut a la feina ha de ser
duta a terme:
a) Per l'empresari.
b) Pel treballador/a.
c) Pel servei de prevenció.
2. En Joan Carles és professor interí i fa classes a l' Institut i a l'Escola de Teixits, que
està a uns 300 metres. Un dia surt de l' Institut per dirigir-se a l'Escola de Teixits i un
camió despistat l'esclafa.
a) És un accident en el trajecte de missió.
b) És un accident en missió.
c) És un accident in itinere.
3. La LLPRL és:
a) Una norma que aconsella que els empresaris apliquin la prevenció a les
seves empreses.
b) Una norma que obliga els empresaris a aplicar la prevenció a les seves
empreses.
c) Una guia tècnica de l' INSHT.
4. Quin dels següents no és un dret bàsic dels treballadors?
a) Una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina.
b) Rebre informació sobre els riscos existents, les mesures i les activitats de protecció aplicables, i les mesures d'emergència adoptades.
c) Una indemnització per exposar-se als riscos.
5. Les guies tècniques tenen efecte obligatori pel que fa al contingut.
a) Vertader.
b) Fals.
c) Només en alguns casos.
6. La malaltia professional és:
a) Un accident que es té a l'empresa.
b) La malaltia que poden patir els empresaris.
c) La que figura en el quadre de malalties professionals.
7. El dret de les treballadores embarassades a ser protegides per l'empresari està
establert a:
a) La Constitució espanyola.
b) La Llei de prevenció de riscos laborals.
c) L'Estatut dels treballadors.
8. L'accident de treball:
a) Es produeix d'una manera brusca.
b) Es produeix d'una manera progressiva.
c) Es produeix d'una manera voluntària.
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9. La norma bàsica dirigida a proporcionar el marc jurídic fonamental de la nostra
legislació és:
a) L'Estatut dels treballadors.
b) La Constitució.
c) La Llei de 21/1997 de 3 de desembre.
10. La Llei de prevenció de riscos és:
a) La Llei 21/1997
b) La Llei 31/1995
c) La Llei 31/19996
11. Les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos són:
a) Vetllar per la seguretat i la salut mitjançant el compliment de les mesures de
prevenció establertes.
b) Usar adequadament les màquines, eines i materials, i utilitzar correctament els
EPI que els siguin facilitats.
c) Les dues són vertaderes.
12. La protecció dels treballadors en matèria de seguretat i salut a la feina l'ha de
prestar:
a) L'empresari.
b) El treballador.
c) Els equips de prevenció aliena. ESTÀ REPETIDA AMB L' 1
13. L'objectiu de la prevenció dels riscos laborals és:
a) Multar els infractors en la gestió de la salut laboral.
b) Evitar o disminuir els riscos laborals.
c) Millorar les condicions de salut dels treballadors.
14. Els drets regulats en la Llei de prevenció de riscos laborals són irrenunciables
pels treballadors:
a) Poden ser revisats en el contracte de treball.
b) L'empresari pot arribar a un acord amb el treballador per tal que no faci servir
alguns EPI a canvi d'una millora salarial.
c) No poden ser revisats ni a canvi de millores o contrapartides d'una altra índole.
(B) PREGUNTES A DESENVOLUPAR
(B.1) Què és el risc laboral i què el factor de risc? Quina és la diferència que hi ha
entre Perill i Risc? Explica el que sàpigues sobre el risc laboral i el factor de risc.
(B.2) Què és la prevenció i què la protecció? Explica el que sàpigues sobre la
prevenció i la protecció.
(B.3) Què és l'accident de treball i què la malaltia professional? Saps dir-me si
l'empresari pot patir un accident de treball o malaltia professional i per què? [Si
saps definir aquests conceptes tant pel seu aspecte legal com preventiu poso la màxima nota].
(B.4) Digues quines institucions internacionals legislen sobre la prevenció de riscos
laborals? I a través de quins mecanismes legals creen normes vinculants per l'Estat
Espanyol. A l'Estat Espanyol es legisla a través de lleis i reals decrets. Què son
aquests dos conceptes? I com afecten a la PRL? Existeixen sancions per infraccions?.
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