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TEMA 11: Factors de risc derivats de les condicions de treball  
 
L'examen consta de dos parts: 
(A) Tipus test amb 13 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. Un programa d'ordre i neteja ben planificat comporta, entre altres, el següent 
avantatge: 
a) Augmentar el nombre d'incidents. 
b) Aprofitar millor l'espai. 
c) Establir mesures de protecció. 
 
2.  En la indústria, el nivell del soroll no ha de passar de: 
a)  87 dBA. 
b)  45 dBA. 
c)  100 dBA. 
 
3. Els nivells perjudicials per a la salut són: 
a)  Soroll de 40 dBA. 
b)  Càrregues de pes de 35 kg. 
c)  Vibracions de 220 Hz. 
 
4. Els símptomes de la fatiga són: 
a)  Irritabilitat, depressió, manca d'energia i de voluntat per treballar. 
b)  Més bon estat de salut. 
c)  Cap de les anteriors no és certa. 
 
5.  Les partícules que poden ser sòlides o líquides es classifiquen en: 
a)  Específiques i generals. 
b)  Respiratòries, cutànies i digestives. 
c)  Pols, fums i boirines. 
 
6. S'entén per llocs de treball: 
a) Les àrees del lloc de treball, edificades o no, en què els treballadors hagin 
de restar o a què puguin accedir per raó de la feina. 
b) El vehicle que serveix per anar a la feina. 
c) Les taquilles dels treballadors de l'empresa. 
 
7. Una  de  les  mesures  preventives  en  una  oficina  és mantenir la tempe-
ratura a 25 °C: 
a)  Vertader. 
b)  Fals. 
c)  Només a l'estiu. 
 
8.  S'entén per lloc de treball: 
a)  Les àrees del lloc de treball, edificades o no, en què els treballadors 
hagin de restar o a què puguin accedir per raó de la feina. 
b)  El vehicle que serveix per anar a la feina. 
c)  Les guixetes dels treballadors de l'empresa. REPE AMB LA 6 
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9. El risc ambiental es defineix com a: 
a)  Factors  de  l'organització  del  treball  o  psicosocials com ara salari, falta de 
responsabilitats, males relacions, feines rutinàries, pressió de temps, falta de pro-
moció... 
b)  La probabilitat de danys en una comunitat o grup humà  en  un  lloc,  a  causa  
d'amenaces  pròpies  de l'ambient i a la vulnerabilitat dels elements exposats. 
c)  Totes dues són correctes. 
 
10.  Els riscos biològics es poden transmetre a través: 
a)  De l'aire. 
b)  De l'aigua. 
c)  Totes les respostes són correctes. 
 
11. L'estrès produeix canvis químics en el cos, com ara: 
a)  Hipertensió arterial, gastritis i úlceres a l'estómac i l'intestí. 
b)  Disminució de la funció renal i problemes del son. 
c)  Totes dues són correctes. 
 
12.  La via d'entrada parenteral de contaminants és: 
a)  Els pulmons. 
b)  Per la sang. 
c)  La pell. 
 
13. En Josep treballa en una fàbrica de iogurts i cada dia entra i surt de la cambra 
frigorífica. Els riscos als quals està exposat són: 
a)  Auditius. 
b)  Tèrmics. 
c)  Ambdós. 
 

(B) PREGUNTES A DESENVOLUPAR 

 
(B.1) Què entenem per càrrega de treball? Què ocasiona una excessiva càrrega de 
treball? Posa'n exemples. 
 
(B.2) Què entenem per risc ambiental? Quins són els tres tipus de factors de risc 
ambiental? Explica'ls una mica. 
 
(B.3) Què entenem per soroll (en la PRL)? Posa'n exemples i respon a questa altra 
pregunta. Creus que la música pot ser soroll? Raona la resposta. 
 
(B.4) Què és un contaminant biològic? Enumera i explica una mica tres dels sis que 
vàrem estudiar. 


