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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular 

 Estabelecer relação entre o trabalho / saúde do trabalhador / meio ambiente. 

 Acompanhar legislação e normas de segurança 

 Manter atualizado o arquivo sobre a Legislação vigente. 

 Conhecer campo de atuação dos Profissionais de SST. 
 

ETEC Monsenhor Antônio Magliano 

Código: 088 Município: Garça / SP 

EIXO Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Técnico de Seg. do 
Trabalho 

Qualificação: Técnico em Segurança do Trabalho Módulo: I 

Componente Curricular: Legislação e Normas Regulamentadoras 

C.H. Semanal: 2,5 h/a Professor: Karina Spigolon Peron 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 
 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente curricular: LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS                                                                                                                                          Módulo I 

 

 
Nº Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar as legislações e as normas relativas à 

segurança e saúde do trabalho.  

 

 

Sistematizar a organização, eleição, formação, 

treinamento e  desenvolvimento dos trabalhos da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA).  

 

 

Conceber a atuação profissional dentro de 

parâmetros legais e éticos.  

 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar a legislação referente aos direitos 
dos trabalhadores em ações que 
promovam a sua saúde e segurança.  

Aplicar as Normas Regulamentadoras 
(NRs).  

Utilizar e pesquisar constantemente a 
legislação vigente.  

Aplicar a legislação pertinente visando à 
promoção da saúde e segurança do 
trabalhador.  

Conduzir ações prevencionistas na 
empresa.  

Identificar situações não conformes às 
Normas Regulamentadoras.  

Cumprir procedimentos e ditames 
normativos.  

Informar os trabalhadores sobre a CIPA.  

Conduzir os processos de eleição e 
formação da comissão.  

Registrar editais de eleição e votações.  

Realizar treinamento para os membros da 
CIPA.  

Informar profissionais de Saúde e 
Segurança do Trabalho sobre deveres e 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

Legislação Trabalhista – CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho: art. 
154 ao art. 201; direitos e obrigações do 
empregado e do empregador; 
obrigatoriedade do registro na CTPS; tipos 
de contratos de trabalho; processos 
trabalhistas  

Legislação Previdenciária: benefícios do 
INSS ao trabalhador:  

o acidente de trabalho; o auxílio doença  

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;  

LTCAT – Laudo Técnico das Condições do 
Ambiente de Trabalho; perícias, tipos de 
aposentadoria  

Legislação sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho: convenções da OIT; leis; 
portarias e instruções normativas do MTE  

 

Normas Regulamentadoras (NRs):  

NR 1 – Disposições Gerais;  

NR 2 – Inspeção Prévia;  

NR 3 – Embargo e Interdição;  

NR 4 – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina 
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8 
 
9 
 

10 
 
 
 
 

 

responsabilidades.  

Cumprir as determinações profissionais 
dentro dos limites estabelecidos pela 
legislação.  

 do Trabalho;  

NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA):  

atribuições; funcionamento;  treinamento;  

processo eleitoral  

NR 24 – Condições Sanitárias e de 

Conforto nos Locais de Trabalho;  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente curricular: LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS                                                                                                                                          Módulo I 

 

Habilidade Base Tecnológica
 

Procedimento Didático
2
 Cronograma / Dia e Mês 

 
 

 

Recepcionar, integrar aos novos alunos.  
Apresentação do PTD, habilidades e 
competências critérios de avaliação e 
bibliografia 

02/02 a 04/02 

Utilizar a legislação 
referente aos direitos dos 
trabalhadores em ações 
que promovam a sua 
saúde e segurança.  

Aplicar as Normas 
Regulamentadoras (NRs).  

Utilizar e pesquisar 
constantemente a 
legislação vigente.  

Legislação Trabalhista – CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho: art. 
154 ao art. 201; direitos e obrigações do 
empregado e do empregador; 
obrigatoriedade do registro na CTPS; 
tipos de contratos de trabalho; processos 
trabalhistas  

Legislação Previdenciária: benefícios do 
INSS ao trabalhador:  

o acidente de trabalho; o auxílio doença  

Aula expositiva dialogada – com recursos – 
áudio visuais.  

09/02 a 11/03 

Aplicar a legislação 
pertinente visando à 
promoção da saúde e 
segurança do trabalhador.  

Conduzir ações 
prevencionistas na 
empresa.  

Identificar situações não 
conformes às Normas 
Regulamentadoras.  

PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário;  

LTCAT – Laudo Técnico das Condições 
do Ambiente de Trabalho; perícias, tipos 
de aposentadoria  

Legislação sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho: convenções da OIT; leis; 
portarias e instruções normativas do 
MTE  

Discussão dirigida, em sala após pesquisa.  16/03 a 15/04 
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Cumprir procedimentos e 
ditames normativos.  

Informar os trabalhadores 
sobre a CIPA.  

Conduzir os processos de 
eleição e formação da 
comissão.  

NR 5 – Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA):  atribuições;  

funcionamento;  treinamento;  processo 

eleitoral  

Aula expositiva dialogada – com recursos 
audiovisuais - Seminários apresentados pelos 
alunos 

20/04 a 18/05 

Realizar treinamento para 
os membros da CIPA.  

Informar profissionais de 
Saúde e Segurança do 
Trabalho sobre deveres e 
responsabilidades.  

Realizar treinamento para os membros 
da CIPA.  

Informar profissionais de Saúde e 
Segurança do Trabalho sobre deveres e 
responsabilidades.  

Aula expositiva dialogada – com recursos 
audiovisuais Seminários apresentados pelos 
alunos 

20/05 a 15/06 

Cumprir as 
determinações 
profissionais dentro 
dos limites 
estabelecidos pela 
legislação..  

Normas Regulamentadoras 
(NRs):  

NR 1 – Disposições Gerais;  

NR 2 – Inspeção Prévia;  

NR 3 – Embargo e Interdição;  

NR 4 – Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho;  

NR 24 – Condições Sanitárias e 

de Conforto nos Locais de 

Trabalho;  

 

Aula expositiva dialogada – com 
recursos audiovisuais Seminários 
apresentados pelos alunos 

17/06 a 08/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Indicadores de 

Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar as 

legislações e as 

normas relativas à 

segurança e saúde do 

trabalho 

Aplicar legislação e 
normas regulamentadoras 
(NR’s) 

Apresentação de relatório sobre 
uma situação fictícia, grupo de 5 
alunos. 
 
Leitura de textos 

Clareza coerência, utilização 
correta dos conceitos. 
 
Clareza na apresentação das 
idéias, utilização da linguagem 
apropriada. 

Apresentou relatório de acordo 
com os critérios de desempenho. 
Elaboração das respostas de 
forma clara, com linguagem 
apropriada. 

 
Sistematizar a 

organização, eleição, 

formação, treinamento 

e  desenvolvimento 

dos trabalhos da 

Comissão Interna de 

Prevenção de 

Acidentes (CIPA). 

 
Promover ações 
prevencionistas na 
empresa. 
Promover ações que 
visem a saúde e 
qualidade de vida do 
trabalhador 
 

 
Pesquisar sobre um item 
apresentado para ser preparo 
em casa. Individual. 

 
Coerência com a realidade e 
clareza de idéias. 

 
Apresentou com clareza de idéias 
os problemas pesquisados. 

Conceber a atuação 
profissional dentro de 
parâmetros legais e 
éticos 

Divulgar e colaborar na 
organização de CIPA. 
Colaborar nas atividades 
dos profissionais da área. 
 
Interpretar as legislações 
e normas de segurança e 
os elementos básicos de 
prevenção de acidentes 
no trabalho 

Trabalho em grupo, 
apresentação de seminários. 

Participação e organização. 
Apresentou o trabalho com 
clareza. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Sites: www.unesp.feb.br/jcandido, www.fundacentro.gov.br,  
Fitas de Vídeo: Catástrofes ecológicas, Acidente nuclear.  Contrato Coletivo de Trabalho, Segurança e 
Saúde no Trabalho, Relações Trabalhistas USA. 
Norma Regulamentadora Comentada, Comentário à Consolidação das Leis do Trabalho, Curso de Gestão 
Ambiental, Patologia do Trabalho, Segurança e Medicina do Trabalho, As Doenças dos trabalhadores, 
Norma Regulamentadora, Reuso da Água, Energia e Meio Ambiente, Energia e Desenvolvimento 
sustentável. 
Apostila LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS. 
Data show 
 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

 Recuperação: 

- Contínua: atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse. 

- Avaliação: Trabalhos de pesquisas, avaliações escritas, apresentação de relatórios, observação 
direta do desempenho do aluno, auto-avaliação. 

 
 

VII – Identificação:  

 

Nome do professor:  Karina Spigolon Peron                                             

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área:  

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 

 

Turma(s): Módulo 1º 
 

Atividade: 
1) Atividade 1 e 2  anexadas no plano 

 

Competência(s) / habilidade(s) / valores:   
Interpretar as legislações e as normas relativas à segurança e saúde do trabalho 
Descrição: 
Na ausência do professor titular, o professor substituto irá desenvolver as atividades programadas 
utilizando os recursos disponíveis na escola, de acordo com a realidade e as necessidades de 
cada turma. 

ETEC Monsenhor Antônio Magliano  

Código: 088 Município: Garça - SP 

Eixo Tecnológico: Indústria 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do trabalho 

Qualificação:  Técnico em Segurança do Trabalho Módulo: 1º 

Componente Curricular:  Legislação e Normas Regulamentadoras 

C.H. Semanal: 5,0 h/a Professor: Karina Spigolon Peron 

 
Plano de Atividade Extra – 2015 

 
Ensino Técnico 
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Recursos Necessários: 
 
- Laboratório de Informática 
- Sala de aula 

  

 
 

 Identificação: 

 

Nome do professor: Karina Spigolon Peron 

Assinatura:                                                                                                    Data: 10/03/2015 

 

Parecer do Coordenador de Área: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do 

Curso Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e 

aos critérios estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, 

Coordenação Pedagógica e desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta 

educacional. 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                    Data: 10/03/2015 
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Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 
Componente Curricular:  Legislação e Normas Regulamentadoras 
Professora: Karina Spigolon Peron 
 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 1 
 
QUESTÃO 01) 
Na hierarquia das fontes formais no sistema de direito brasileiro quem vem depois das leis 
complementares?  
a) (   ) Leis ordinárias e tratados internacionais.  
b) (   ) Costume.  
c) (   ) Contratos coletivos de trabalho.  
d) (   ) Regulamentos. 
 
 
QUESTÃO 02) 
Qual dos benefícios abaixo é garantido ao segurado e dependente?  
a)(   ) Aposentadoria por invalidez.  
b)(   ) Pecúlio. 
c)(   ) Auxílio reclusão. 
d)(   ) Auxílio acidente.  
 
 
QUESTÃO 03) 
A Constituição da República traz a base dos direitos da mulher trabalhadora. Qual das 
afirmativas abaixo é falsa? 
a)(  ) A mulher é permitido cumprir trabalho em jornada extraordinária, devendo receber 
adicional de 50%.  
b)(   ) A licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 90 
dias. 
c)(    ) É igualmente permitida a mulher o trabalho em atividades insalubres e perigosas. 
d)(   ) Quanto a proteção à maternidade, a Constituição Federal determina que a empregada 
não poderá ser despedida desde a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto.  
 
 
QUESTÃO 04) 
Em relação ao trabalho do menor, é verdadeira qual das sentenças abaixo? 
a) ( ) A jornada de trabalho do menor poderá ser de oito horas, ficando vedada a hora extra, 
exceto duas horas a mais, sem acréscimo salarial, desde que respeitada a duração semanal 
de 44 horas. 
b) ( ) Quando o menor tiver dois empregos, as horas de trabalho em cada um serão 
totalizadas.  
c) ( ) O menor não pode trabalhar em local que prejudique a moralidade.  
d) ( ) Todas são verdadeiras.  
 
 
QUESTÃO 05) 
A política de segurança e saúde no trabalho deve atender no mínimo a alguns requisitos. 
Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  
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I – Deve ser apropriada à natureza e escala dos riscos de saúde e segurança da 
organização.  
II – Deve comprometer-se em cumprir com a legislação e regulamentos em vigor referentes 
à saúde e segurança, e com outros requisitos com os quais a organização se subscreva.  
III – Deve ser revisadas periodicamente para assegurar que permaneça relevante e 
apropriada para organização.  
a) (  ) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) (  ) Todas as afirmativas são falsas.  
c) (  ) Somente afirmativa I é verdadeira. 
d) (  ) Somente afirmativa III é verdadeira. 
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Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 
Componente Curricular:  Legislação e Normas Regulamentadoras 
Professora: Karina Spigolon Peron 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 2 
 
 
QUESTÃO 01 
 
Sobre a NR 03 – Embargos ou Interdição, é incorreto afirmar:  
a) ( ) Estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus 
serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedimentos a serem observados, 
pela fiscalização trabalhista, na adoção de tais medidas punitivas no tocante à Segurança e 
a Medicina do Trabalho. 
 b) ( ) Não existe fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico 
à existência desta NR.  
c) ( ) Quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco 
à saúde e/ou integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deverá 
propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor 
de serviço, máquina ou equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra, determinando 
as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco.  
d) ( ) A autoridade regional competente, à vista de novo laudo técnico do agente da 
inspeção do trabalho, procederá à suspensão ou não da interdição ou embargo.  
 
QUESTÃO 02 
 
As Convenções da OIT são tratados internacionais que, uma vez ratificados pelos Estados 
Membros, passam a integrar a legislação nacional. Leia atentamente as afirmativas abaixo, 
coloque V ou F e assinale a sequência correta:  
( ) A vigência internacional inicia-se 12 meses após ratificação de uma convenção por dois 
Estados-Membros.  
( ) O prazo de validade de cada ratificação é de 10 anos.  
( ) Uma convenção nunca pode ser objeto de revisão.  
a) ( ) V-V-F  
b) ( ) V-V-V  
c) ( ) F-F-F  
d) ( ) V-F-V  
 
QUESTÃO 03 
 
Sobre as Normas Regulamentadores é correto afirmar: 
a)( ) Regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados 
à segurança e medicina do trabalho no Brasil.  
b) ( ) São elaboradas e modificadas por comissões tripartites específicas compostas por 
representantes do governo, empregadores e empregados.  
c) ( ) Foram aprovadas pela Portaria MTB nº 3.214/78.  
d) ( ) Todas as opções acima estão de acordo com as NR.  
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QUESTÃO 04) 
 
Em qual das NR abaixo, a responsabilidade é solidária entre contratante e contratado 
quanto ao cumprimento ao cumprimento da norma e a conscientização e colaboração de 
todos é muito importante para prevenção de acidentes nesta área?  
a) ( ) NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.  
b) ( ) NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.  
c) ( ) NR 34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 
Reparação Naval.  
d) ( ) NR 35 – Trabalho em Altura.  
 
 
QUESTÃO 05) 
 
 A ABNT propõe alguns objetivos relativos à normalização. A proteção da vida humana e da 
saúde é considerada um dos principais objetivos da normalização. Seria o mesmo que:  
a)( ) Economia.  
b) ( ) Simplificação.  
c) ( ) Segurança.  
d) ( ) Proteção ao consumidor. 
 
 


