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PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

PORTUGUÊS: 
1. Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de 
serviço, instruções, cartas e ofícios). 2. Domínio da norma do português contemporâneo, sob os 
seguintes aspectos: coesão textual, estruturação da frase e períodos complexos, uso do vocabulário 
apropriado, pontuação, concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e acentuação. 
As questões serão adequadas ao nível de conhecimento e experiência de leitura de cada faixa de 
escolaridade prevista nas normas do concurso. 
 
LEGISLAÇÃO: 
1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos da União, das Autarquias e dá outras providências; Lei 8.666 de 21/06/93 que regulamenta o 
art. 37, XXI da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências e Lei 9.784 de 29/01/99 que regulamenta o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal 2. Constituição Federal: Título II - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais Título III – Da Organização do Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública) 3. 
Código Civil: Título II - Das pessoas jurídicas. Titulo IX - Da responsabilidade Civil. 4. Código Penal: 
Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1. Administração geral 
2. Organização no trabalho 
3. Normalização e legislação pública e privada de segurança do trabalho 
4. Elaborar quadros estatísticos 
5. Arquivamento e guarda de documentos 
6. Usar ferramentas básicas de informática 
7. Investigação e análise de acidentes do trabalho 
8. Sinalização de segurança nas áreas 
9. Inspeção de segurança e higiene do trabalho e prevenção combate a incêndios 
10. Elaborar campanhas de prevenção 
11. Técnicas de treinamento 
12. Métodos e técnicas de redação 
13. Identificar especificar e controlar equipamentos de proteção individual (EPI) 
14. Utilizar equipamentos básicos de monitoramento 
15. Registrar melhorias de condições de trabalho 
16. Orientar e assessorar as unidades universitárias quanto à prevenção de acidentes. 


