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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. 

 
 Verificar e acompanhar perícias e fiscalizações. 
 Elaborar normas e procedimentos para um trabalho sadio e seguro, e conscientizar 

os envolvidos. 
 Organizar, orientar e acompanhar o funcionamento das comissões internas de 

prevenção de acidentes – CIPA, existentes na empresa, atuando na identificação de 
riscos em cada área específica. 

 Identificar necessidade de sinalização nos ambientes de trabalho e propor a adoção 
da mesma. 

 Verificar e examinar as características mínimas dos equipamentos, inspecionando-
os regularmente e cuidando dos requisitos de manutenção. 

 Programar e executar planos de proteção à saúde dos empregados. 
 Verificar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos. 
 Planejar e executar programas e projetos de análise de riscos em processos de 

produção e demais atividades, estabelecendo metas, cronogramas, custos e 
procedimentos de avaliação. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: PROGRAMAS APLICADOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                          Módulo: III 

 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1. Interpretar os programas de SST como 
instrumentos de atuação profissional.  
2. Contextualizar e aplicar programas e 
políticas de Saúde e Segurança do 
Trabalho.  
3. Equacionar opiniões, pontos de vista e 
teorias na elaboração de programas de 
SST.  
4. Selecionar e aplicar programas e 
projetos de Segurança do Trabalho.  

1.1. Coletar os dados existentes nos ambientes de 
trabalho.  
1.2. Executar planos de ação e prevenção.  
1.3. Documentar medidas de controle adotadas.  
2. Selecionar teorias e programas relacionados 
com SST nas diversas fontes.  
3.1. Informar os resultados dos programas de SST 
à direção e divulgá-los aos trabalhadores.  
3.2. Realizar ações de integração entre grupos e 
setores.  
4.1. Colaborar com outros programas da 
organização que visem à promoção e à 
preservação da saúde do trabalhador.  
4.2. Conduzir equipes de trabalho.  

1. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – NR 9:  
- modelo padrão de documento base;  
- estrutura e desenvolvimento do PPRA;  
- antecipação, reconhecimento e avaliação dos 
riscos;  
- estabelecimento de planos de ação;  
- implantação das medidas de controle  
 
2. PCMAT – Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
– NR18:  
- segurança na construção civil;  
- áreas de vivência;  
- atividades na construção civil;  
- CIPA nas empresas da indústria da construção;  
- comitês permanentes sobre condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção  
 
3. PPR – Programa de Proteção Respiratória:  
- Instrução Normativa nº 01 de 11-04-94 do TEM;  
-objetivos e procedimentos administrativos e 
operacionais;  
- seleção de respiradores e ensaios de vedação;  
- treinamento, distribuição, inspeção, limpeza e 
manutenção de equipamentos de proteção 
respiratória;  
- monitoramento do uso e do risco  
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4. PCA – Programa de Conservação Auditiva:  
- objetivos e atividades administrativas;  
- atividades de monitoração ambiental, educação e 
controle  
 
5. PST – Programa de Segurança no Trânsito:  
- plano de ações de prevenção;  
- educação para o trânsito;  
- direção defensiva;  
- exemplos de aplicações práticas  
 
6. Programa de Prevenção Rural – NR 31:  
SESTR, CIPATR, CANPATR;  
- agrotóxicos, ferramentas manuais, máquinas e 
implementos, secadores e silos, transporte de 
cargas, trabalho com animais, edificações rurais  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente curricular: PROGRAMAS APLICADOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                           Módulo: III 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Coletar os dados existentes 
nos ambientes de trabalho.  
1.2. Executar planos de ação e 
prevenção.  
1.3. Documentar medidas de 
controle adotadas 
 
 

1. PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – NR 9:  
modelo padrão de documento base;  
estrutura e desenvolvimento do 
PPRA;  
antecipação, reconhecimento e 
avaliação dos riscos;  
estabelecimento de planos de ação;  
implantação das medidas de controle  

 

 Apresentação dos componentes 
curriculares, suas competências, 
habilidades, base tecnológica, método de 
avaliação e comportamento escolar; 

 Aula expositiva dialogada sobre o que é 
PPRA e sua aplicação no ambiente de 
trabalho; 

 Definição de PPRA de correção, 
concepção e conscientização; 

 

 
02/02 a 05/03 

1.1. Coletar os dados existentes 
nos ambientes de trabalho.  
1.2. Executar planos de ação e 
prevenção.  
1.3. Documentar medidas de 
controle adotadas 
4.1. Colaborar com outros 
programas da organização que 
visem à promoção e à 
preservação da saúde do 
trabalhador.  
4.2. Conduzir equipes de 
trabalho. 

2. PCMAT – Programa de Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção – NR18:  
segurança na construção civil;  
áreas de vivência;  
atividades na construção civil;  
CIPA nas empresas da indústria da 
construção;  
comitês permanentes sobre 
condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção  
 

 Diagrama de processo de duas mãos, 
análise dos movimentos de um trabalhador 
sendo ilustrado na prática pelos próprios 
alunos. 

 Exercícios práticos través da resolução de 
problemas relacionados ao cálculo do 
número de ciclos a serem cronometrados. 

 Aula expositiva e estudo individual 
referente a CIPA utilizada na prática 
através de exemplos e exercícios práticos. 
 

 

 
06/03 a 31/03 
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4.1. Colaborar com outros 
programas da organização que 
visem à promoção e à 
preservação da saúde do 
trabalhador.  
4.2. Conduzir equipes de 
trabalho. 

3. PPR – Programa de Proteção 
Respiratória:  
Instrução Normativa nº 01 de 11-04-
94 do TEM;  
objetivos e procedimentos 
administrativos e operacionais;  
seleção de respiradores e ensaios de 
vedação;  
treinamento, distribuição, inspeção, 
limpeza e manutenção de 
equipamentos de proteção 
respiratória;  
monitoramento do uso e do risco  
 

 Aula expositiva e de conceituação sobre PPR, 
suas causas e seus fatores fisiológicos. 

 Estudo do ambiente de trabalho, suas 
consequências ao trabalhador, os ambientes de 
trabalho que colaboram com esta situação e como 
aplicar medidas preventivas à este tipo de 
problema. 

 
01/04 a 17/04 

1.1. Coletar os dados existentes 
nos ambientes de trabalho.  
1.2. Executar planos de ação e 
prevenção.  
3.1. Informar os resultados dos 
programas de SST à direção e 
divulgá-los aos trabalhadores.  
3.2. Realizar ações de integração 
entre grupos e setores.  
 

4. PCA – Programa de Conservação 
Auditiva:  
objetivos e atividades administrativas;  
atividades de monitoração ambiental, 
educação e controle  

 

 Aula expositiva e de conceituação sobre PCA, 
suas causas e seus fatores fisiológicos. 
Estudo do ambiente de trabalho, suas 
consequências ao trabalhador, os ambientes de 
trabalho que colaboram com esta situação e como 
aplicar medidas preventivas à este tipo de 
problema. 

 
24/04 a 13/05 

1.3. Documentar medidas de 
controle adotadas.  
2. Selecionar teorias e programas 
relacionados com SST nas 
diversas fontes.  
 

5. PST – Programa de Segurança no 
Trânsito:  
plano de ações de prevenção;  
educação para o trânsito;  
direção defensiva;  
exemplos de aplicações práticas  

 Aula expositiva sobre os planos de ações de 
prevenção dos acidentes no transito, suas causas 
e seus fatores fisiológicos. 

 Estudo do ambiente de trabalho, suas 
consequências ao trabalhador, os ambientes de 
trabalho que colaboram com esta situação e como 
aplicar medidas preventivas à este tipo de 
problema. 

 
14/05 a 09/06 
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4.1. Colaborar com outros 
programas da organização que 
visem à promoção e à 
preservação da saúde do 
trabalhador.  
4.2. Conduzir equipes de 
trabalho. 

6. Programa de Prevenção Rural – 
NR 31:  
SESTR, CIPATR, CANPATR;  
agrotóxicos, ferramentas manuais, 
máquinas e implementos, secadores 
e silos, transporte de cargas, trabalho 
com animais, edificações rurais  

 Trabalho em grupo: estudo de situações reais e 
fictícias de prevenção aos trabalhadores e 
aplicação de medidas preventivas. 

 
12/06 a 26/06 

1.1. Coletar os dados existentes 
nos ambientes de trabalho.  
1.2. Executar planos de ação e 
prevenção.  
1.3. Documentar medidas de 
controle adotadas.  
2. Selecionar teorias e programas 
relacionados com SST nas 
diversas fontes.  
3.1. Informar os resultados dos 
programas de SST à direção e 
divulgá-los aos trabalhadores.  
3.2. Realizar ações de integração 
entre grupos e setores.  
4.1. Colaborar com outros 
programas da organização que 
visem à promoção e à 
preservação da saúde do 
trabalhador.  
4.2. Conduzir equipes de 
trabalho. 

Todas as competências e habilidades Recuperação para o aluno contínua 02/07 a 10/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: PROGRAMAS APLICADOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                          Módulo: III 

 

Competência 
  

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Interpretar os programas de 
SST como instrumentos de 
atuação profissional. 
 
 
2. Contextualizar e aplicar 
programas e políticas de 
Saúde e Segurança do 
Trabalho.  
 
 
 
 
3. Equacionar opiniões, 
pontos de vista e teorias na 
elaboração de programas de 
SST.  
 

Fazer avaliação do ambiente 
de implantação do PPRA e 
verificar os riscos ambientais 
nos ambientes de trabalho. 
 
 

Realizar análise preliminar de 
risco.  

Elaborar e participar de laudos 
ambientais.  

Supervisionar procedimentos 
técnicos.  

Emitir parecer técnico.  
 

Interpretar indicadores de 
eficiência e eficácia dos 
programas implantados.  

Avaliar as atividades da 
organização versus os 
programas oficiais de SST e 
outros.  

Identificar indicadores para 
replanejamento do sistema.  

Verificar o nível de atendimento 
e perspectivas de avanço.  

Exercícios práticos em grupo 
e análise direta, através da 
resolução de problemas 
relacionados a PPRA. 

 
 
Estudo individual referente à 
metodologia de cronoanálise 
utilizada na prática através 
de exemplos e exercícios 
práticos 

 
 
 
Trabalho em grupo: estudo 
de situações reais  
Atividade prática para 
cálculo de medidas 
antropométricas. 
Trabalho em grupo, 
seminário, referente às 
condições dos espaços de 
trabalho e aplicação das 
técnicas de melhorias dos 
mesmos. 

Fixação do conteúdo; 
 

Participação em sala de aula 
e em campo de analise  
 

 
Relacionar as problemáticas 
encontradas no caso exposto 
com o conteúdo aplicado. 
 
 

 
 
 
Elaboração de resolução de 
situações reais que 
demonstrem sinais de fadiga 
através do conteúdo 
estudado. 
Fixação de conteúdo aplicado. 
 
 
 
 
 

Execução do exercício de 
acordo com os conceitos 
transmitidos em sala de aula. 
 

 
 
Indicação dos resultados 
através da aplicação de 
fórmulas matemáticas. 
Conclusões das Propostas de 
resoluções concretas e 
corretas referentes aos casos 
estudados. 

 
Entrega no prazo 
determinado; 
Execução do exercício de 
acordo com os conceitos 
transmitidos em sala de aula. 
Troca de ideias e 
conhecimentos entre os 
integrantes do grupo 
 
 

4. Selecionar e aplicar 
programas e projetos de 
Segurança do Trabalho. 

Verificar a implementação de 
ações preventivas e corretivas.  
 

Exercícios práticos e 
pesquisa de campo. 

Objetividade 
Elaboração de resolução de 
situações reais que 

Conclusões dos exercícios 
satisfatórias. 
Clareza e objetividade na 
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demonstrem as péssimas 
condições no espaço de 
trabalho. 
Relacionar as problemáticas 
encontradas no caso exposto 
com o conteúdo aplicado. 

 

exposição do conteúdo 
pesquisado 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

[1] MUTHER, R. Planejamento do layout: sistema SLP. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1978. 
[2] OLIVERIO, J. L. Produtos processos e instalações industriais. São Bernardo do Campo: Editora 
Ivan Rossi. 
[3] PAHL, G AND BEITZ, W. Engineering Design: a systematic approach; Springer-Verlag; London, 
1992. 
[4} SLACK N. et alli Administração da Produção. São Paulo: Editora Atlas S.A , 1997. 
 Normas Regulamentadoras do ministério do trabalho – www.mte.gov.br; 
 Higiene e Segurança do Trabalho – Editora Elsevier/Abepro - 2011 
 Segurança e Medicina do Trabalho – Editora Atlas S.A. – www.atlasnet.com.br; 
 Revista Proteção – www.protecao.com.br; 
 Código Sanitário do Estado de São Paulo – www.anvisa.gov.br; 
 Programas Prevencionistas: subsídios para análise de riscos – AB Editora – V.7 – Coleção: Saúde e 

Segurança do Trabalhador; 
 Estampos I – Editora F. Provenza – Eng. Francisco Provenza. 
 Data show, TV, Vídeo, Flip Chart e quadro negro. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
 Recuperação: 

- Contínua: atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse. 
- Paralela: grupo de estudos em períodos diversos, com orientação do professor. 

 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: 10/03/15 

 

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 

 

http://www.mte.gov.br/
http://www.atlasnet.com.br/
http://www.protecao.com.br/
http://www.anvisa.gov.br/
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 

 

Turma(s): Módulo 3º 
 

Atividade: 
1) Responder o questionário anexado sobre PPRA 

2) Fazer a leitura do texto e expressar o seu conhecimento em um relatório. 
Competência(s) / habilidade(s) / valores:   
Equacionar opiniões, pontos de vista e teorias na elaboração de programas de SST. 
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: 3º 

Componente Curricular: PROGRAMAS APLICADOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

C.H. Semanal: 2,5 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 ATIVIDADE EXTRA, 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 
Professora: Karina Spigolon Peron 
 

Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 1 
 
1- Questões PPRA  
01. Para obter um histórico técnico e administrativo do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, os registros de dados devem ser mantidos, pela instituição ou 
empregador, por um período de: 
 
(A) cinco anos; 
(B) dez anos; 
(C) quinze anos; 
(D) vinte anos; 
(E) trinta anos. 
 
Um Técnico de Segurança do Trabalho de uma grande indústria pretende elaborar e 
implementar o PPRA –Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de acordo 
com a NR 9. Para tanto, deve avaliar, inclusive, os riscos de possíveis agentes físicos e a 
exposição dos trabalhadores. 
 
02.(Casa da Moeda / 2005). Desta forma, deve considerar os seguintes agentes físicos: 
(A) pressões anormais e fumos. 
(B) radiações ionizantes e não ionizantes. 
(C) poeiras e poeiras especiais. 
(D) bactérias e protozoários. 
(E) vibrações e névoas. 
 
03. (Casa da Moeda / 2005). A análise global do PPRA deverá ser efetuada: 
(A) mensalmente. 
(B) com periodicidade mínima bimensal. 
(C) sempre que necessário, pelo menos uma vez por ano. 
(D) anualmente. 
(E) de acordo com a análise do PCMSO. 
 
Um técnico de segurança do trabalho é empregado de uma grande empresa que pretende 
atender à legislação vigente no que se refere ao PPRA – Programa de Prevenção de Risco 
Ambientais – NR 9. Para tanto, deve estar atento ao cumprimento de alguns itens.  
 
04. (Assembléia Legislativa – TO / 2005). O reconhecimento dos riscos ambientais deverá 
conter a:  
(A) delimitação das etapas da exposição na empresa 
(B) descrição das medidas de controle já existentes. 
(C) caracterização da periculosidade nas áreas de trabalho 
(D) identificação das possíveis trajetórias dos agentes, desconsiderando-se os meios da 
propagação. 
(E) análise de saúde ocupacional, excetuando-se os possíveis danos relacionados aos 
riscos ambientais. 
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05. (Assembleia Legislativa – TO / 2005). Por ocasião da elaboração de um PPRA – 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o técnico de segurança do trabalho de uma 
oficina gráfica constata, com o uso de um dosímetro de ruído, que os trabalhadores estão 
expostos de forma ocupacional acima dos níveis de ação. Assinale o valor de dose a partir 
do qual devem ser adotadas ações de controle sistemático de acordo com a NR 9. 
 
(A) 0,5 
(B) 0,1 
(C) 1 
(D) 0,05 
(E) 5 
 
06. (COMPESA / 2006) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA deverá 
incluir todas as etapas abaixo com exceção de: 
 
A) Antecipação e reconhecimento dos riscos. 
B) Discussão sobre o pagamento da insalubridade. 
C) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. 
D) Monitoramento da exposição aos riscos. 
E) Registro e divulgação dos dados 
 
07. (COMPESA / 2006) Os dados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA 
deverão ser mantidos por um período: 
A) Mínimo de 2 (dois) anos. 
B) Máximo de 5 (cinco) anos. 
C) Máximo de 10 (dez) anos. 
D) Mínimo de 20(vinte) anos. 
E) Máximo de 8 (oito) anos. 
 
08. (Prefeitura Municipal de Betim / 2008). Quanto ao PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, é CORRETO afirmar: 
a) Tem por objetivo somente a proteção do meio ambiente de trabalho, considerando, para 
tanto, os agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos 
e mecânicos. 
b) Deverá ser implementado pelo empregador, com ou sem a participação dos 
trabalhadores, considerando tão somente os agentes físicos, químicos e biológicos. 
c) A abrangência e profundidade do PPRA depende das características dos riscos e das 
necessidades de controle, sendo obrigatória, portanto, a inclusão dos agentes agressivos 
ergonômicos e mecânicos. 
d) Possui dentre seus objetivos a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, 
considerando, para tanto, os agentes químicos, físicos e biológicos. 
 
09. (Correios / 2008) Sobre a NR 9 é possível afirmar: 
 
I- As ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais devem ser desenvolvidas no 
âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob responsabilidade do empregador, com a 
participação dos trabalhadores sendo sua abrangência e profundidade dependentes das 
características dos riscos e das necessidades de controle. 
II- O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo 
da preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores. 
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Assinale a alternativa correta: 
a) todas as alternativas estão incorretas 
b) todas as alternativas estão corretas 
c) somente a alternativa I está correta 
d) somente a alternativa II está correta. 
 
10. (PETROBRAS/ 2008). Em relação ao PPRA, caracteriza uma situação típica da fase de 
antecipação: 
 
(A) recomendar o uso do EPI. 
(B) medir o nível de ruído periodicamente. 
(C) divulgar informações sobre as avaliações ambientais. 
(D) determinar a instalação de um exaustor. 
(E) sugerir a aquisição de máquina pouco ruidosa. 
 
11. (CEA-AP / 2006). A Norma Regulamentadora (NR) 9, determina a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), por 
parte das empresas. Conforme a NR 9, fica estabelecido que: 
 
A) o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo: o 
planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, as 
estratégias e metodologia de ação. 
B) a implantação de medidas de caráter coletivo poderão ocorrer sem que haja treinamento 
dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de 
informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. 
C) consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
D) deverá ser efetuada, sempre que necessária e pelo menos a cada dois anos, uma 
análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes e 
estabelecimento de novas metas e prioridades. 
 
12. (ELETROSUL / 2008) O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Em 
relação ao PPRA, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e, pelo menos, uma vez ao ano, uma 
análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e 
realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. 
 
b) A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas 
pelos SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam 
capazes de desenvolver o disposto na NR-9. 
 
c) Para efeito da NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes num ambiente de trabalho, independentemente da sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição. 
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d) Os dados referentes ao PPRA deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. 
 
e) Os trabalhadores interessados terão direito de apresentar propostas e receber 
informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados 
na execução do PPRA. 
 
13. (Prefeitura de Alagoinhas/Al – 2009). Os dados do PPRA deverão ser mantidos por um 
período mínimo de: 
(A) 5 anos; 
(B) 10 anos; 
(C) 15 anos; 
(D) 20 anos; 
(E) 25 anos. 

 
14. (Termoceará Ltda). Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve 
ser elaborado e implementado por todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, independente da quantidade de 
funcionários. A diferença está na forma de elaboração. Considerando-se, por 
exemplo, um escritório de contabilidade, o PPRA, conforme a NR 9, terá uma ou 
mais das etapas que se seguem. 
 
I – Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. 
II – Monitoramento da exposição aos riscos. 
III – Antecipação e reconhecimentos dos riscos. 
IV – Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. 
V – Registro e divulgação dos dados. 
 
Deve(m) ser seguida(s) APENAS a(s) etapa(s): 
 
(A) I.  
(B) II. 
(C) I e V.  
(D) III e V. 
(E) I, II e IV. 
 
 
15. (Secretaria de Saúde – GO / 2004). Sobre o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, é INCORRETO afirmar: 
 
a) A análise global deverá ser realizada somente quando o documento-base 
completar um ano, para avaliação do desenvolvimento do PPRA e a realização dos 
ajustes necessários. 
b) A avaliação quantitativa dos riscos ambientais é sempre necessária para controle 
da exposição ou da inexistência dos riscos, na etapa de reconhecimento. 
c) Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para eliminação, 
minimização ou controle dos riscos ambientais, quando se identificar possível risco à 
saúde, na fase de antecipação. 
d) A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de 
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treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua 
eficiência e informações sobre eventuais limitações de proteção que ofereçam. 
 
16. (SANEACAP / 2009). A coluna da esquerda apresenta Normas 
Regulamentadoras e a da direita, a que se referem. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda. 
 
1- NR-9 ( ) PPRA 
2- NR-17 ( ) CIPA 
3- NR-5 ( ) Ergonomia 
 
Marque a seqüência correta. 
[A] 2, 1, 3 
[B] 1, 2, 3 
[C] 3, 1, 2 
[D] 1, 3, 2 
 
17. (LAFEPE / 2007) Para efeito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
de acordo com a legislação em vigor, considera-se agente físico, todos os abaixo, 
exceto: 
 
A) radiação não ionizante. 
B) temperaturas extremas. 
C) vibrações. 
D) ruído. 
E) poeiras. 
 
18. (Metro – PE / 2005). De acordo com a Norma Regulamentadora relativa ao 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Ruídos e vibrações são agentes físicos. 
B) Poeiras e névoas são agentes químicos. 
C) Vírus e bactérias são agentes biológicos. 
D) Fumos e vapores são agentes físicos. 
E) Bacilos e protozoários são agentes biológicos. 
 
19. (PRODESP / 2004) A Norma Regulamentadora que trata do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais estabelece um período mínimo para o registro e 
arquivo de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e 
administrativo desse programa. Qual é esse período? 
 
(A) 05 anos 
(B) 10 anos. 
(C) 25 anos 
(D) 30 anos 
(E) 20 anos 
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20. (Casa da Moeda / 2009). Fazem parte das etapas do desenvolvimento do PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais): 
 
(A) antecipação e reconhecimento dos riscos. 
(B) avaliação dos riscos e remediação dos acidentes. 
(C) controle dos riscos e remediação dos acidentes. 
(D) elaboração do mapa de riscos e planejamento mensal. 
(E) elaboração do mapa de riscos e reconhecimento dos riscos. 
 
21. (DCTA / 2009). No estudo da NR-9 (PPRA), o reconhecimento dos riscos 
ambientais deverá conter: 
 
a) o equacionamento das medidas de controle 
b) a identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde. 
c) Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. 
d) Medidas que eliminem a formação de agentes prejudiciais à saúde. 
e) A caracterização das atividades e do tipo de exposição.  
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Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 
Professora: Karina Spigolon Peron 
 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 2) Leia o texto abaixo e faça um resumo expondo a sua opinião e o seu 
conhecimento sobre acidentes no transito. 
 

Trânsito nada mais é que a movim de locomoção. Todas as pessoas fazem parte da 
circulação geral da cidade, cada um com seu interesse e necessidade e com sua própria 
condição de deslocamento. O trânsito não é apenas um problema técnico e de engenharia, 
mas, sobretudo, um questão social, econômica e política.  

Segundo várias estatísticas, os acidentes de trânsito são a primeira causa de morte no 
mundo todo entre pessoas jovens (faixa etária entre 20 a 35 anos), afetando principalmente 
os homens. É muito provável que os acidentes de transito sejam a principal causa de 
morbidade, lesões e incapacidade grave em pessoas jovens (faixa etária entre 20 a 35 
anos), mas ainda não temos dados confiáveis a esse respeito. Com toda certeza os 
acidentes de trânsito estão entre os maiores problemas de saúde pública no nosso país.  

Outro fator importante que se faz necessário salientar é o fato de que os acidentes de 
trânsito são coisas naturais, não precisam acontecer e podem ser prevenidos com medidas 
simples e fáceis, que no entanto envolvem mudanças de mentalidade e comportamento.  

Outro fato que chama a atenção quando se fala em violência no trânsito é o custo que isto 
traz para os cofres públicos, que segundo algumas estatísticas é de aproximadamente 105 
milhões de reais por ano. Os acidentes de trânsito matam hoje mais de 1 milhão de pessoas 
em todo o mundo e deixam entre 20 a 50 milhões de feridos, fazendo com que nosso país 
gaste de 1 a 2% de sua riqueza com as vítimas dos acidentes.  

Grande parte dos acidentes com veículos automotores ocorre devido a quatro fatores 
principais, tais como: falta de atenção, desconhecimento de normas, embriaguez e 
imprudência. 

Estatística  

 
O Brasil apresenta índices elevadíssimos de acidentes de trânsito, dentre os maiores do 
mundo. Isto, com certeza, deve-se ao comportamento errado com que os motoristas 
conduzem, ao grande movimento de pedestres sob condições inseguras e precariedade da 
educação e da fiscalização de trânsito.  

As estatísticas nacionais em acidentes de trânsito em 1998, segundo o departamento 
nacional de trânsito, indicam para o país a ocorrência de 589.971 acidentes de tráfego 
rodoviário, resultando em 6.711 vítimas fatais, das quais 80% são do sexo masculino, e 70% 
pertence ao grupo etário de 15 a 59 anos.  

Outro importante fator verificado nas estatísticas é que apenas 6% dos acidentes de trânsito 
têm como causa problemas da via, 30% têm origem em problemas mecânicos, e a maioria 
dos acidentes (64%) têm como causa problemas com o condutor.  
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Condições adversas do condutor:  

 

   * 
     Deficiência da visão, motora ou auditiva; 
   * 
     Cansaço ou sono; 
   * 
     Ingestão de álcool; 
   * 
     Ingestão de drogas, ou alimentos que alteram a percepção; 
   * 
     Estado psicológico ou comportamentais, tais como pressa, preocupação, telefone celular, 
distração, irritação, medo e espírito competitivo; 
   * 
     Stress ou cansaço emocional. 

 
Dica do Dekinho: “Pessoal, sempre pratiquem direção defensiva!”  

Direção defensiva é o ato de conduzir de maneira a evitar acidentes, apesar das ações 
incorretas dos outros e das condições contrárias que encontramos nas vias de trânsito.  

Como agir diante de um acidente  

 
Com frequência os acidentes de trânsito podem provocar outros ainda mais graves do que o 
primeiro. Ao prestar socorro, a regra fundamental é não colocar em risco a sua própria 
segurança.  

   * 
     Pare o carro em lugar seguro, nunca junto ao acidente e sim alguns metros à frente dele. 
   * 
     Sinalize devidamente o local do acidente com triângulo, folhagens, tochas etc. para evitar 
novos acidentes; coloque o triângulo a pelo menos 50 metros antes do local. 
   * 
     Evite a aglomeração de curiosos, o que pode provocar novos acidentes. 
   * 
     Tranquilize as vítimas. 
   * 
     Peça a alguém para chamar socorro especializado, informando o local exato do acidente. 
   * 
     Após providenciar auxílio médico, no caso de existir vítima, solicite a presença de 
autoridades policiais. 

 
 
 
 
 
 
 


