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Introdução 
 
Nesta Unidade, você verá a importância de procedimentos que visam à 
segurança no local de trabalho. Você também estudará os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e as lesões que eles podem prevenir. Outro tema que 
você vai ver são os comitês de segurança que existem no Brasil, como a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e em diversos países. Ao 
longo da Unidade, você poderá aprimorar ainda mais a sua capacidade de leitura 
e interpretação, o que lhe permitirá estudar textos mais complexos. 
 
 
Leia este texto sobre segurança no trabalho.  

 
As stated in the Occupational Safety and Health Act of 1970, employers must 

provide workplace controls to protect employees from exposures to hazardous 

substances. The type(s) of control measures that may be implemented will 

depend on the nature of the substance, the type of exposure, and the route of 

entry into the body: i.e., the risks of: inhalation (breathing), absorption (skin), 

and/or ingestion (swallowing). 

Fonte: https://cwa-union.org/national-issues/health-and-safety/health-and-safety-fact-

sheets/personal-protective-equipment-and 

 

Vocabulário 
Stated – afirmado 
Employers – empregadores 
Workplace controls – controles de 
local de trabalho 
Employees – empregados 
Hazardous – perigosas 
Measures – medidas 

Exposure- exposição  
Route of entry – rota de entrada 
Body – corpo 
Breathing – respiração 
Skin – pele 
Swallowing – ingestão 
i. e. – por exemplo 

https://cwa-union.org/national-issues/health-and-safety/health-and-safety-fact-sheets/personal-protective-equipment-and
https://cwa-union.org/national-issues/health-and-safety/health-and-safety-fact-sheets/personal-protective-equipment-and


De acordo com o texto, responda em português: 
 
1. De que ano é o Occupational Safety and Health Act? 

2. Quem ele protege? 

3. A quais riscos o trabalhador está exposto? 

 

 

4. Pág. 58 Relacione cada palavra a sua tradução em inglês. 
 
família 
Polônia 
Estados Unidos da América 
costureira 
revista 
sete horas 
máquina 
hora extra 

Poland 
seamstress 
machine 
overtime 
United States of America 
seven o’clock 
magazine 
family 

  
Vocabulary 

 

 
 
5. Pág.66 Marque a alternativa em que estes itens de proteção estão descritos 

de forma correta (consulte o quadro acima):  
 

luvas, óculos de segurança, capacete, colete de construção. 
 
a. gloves, hard hat, safety glasses, construction vest 
b. gloves, safety glasses, hard hat, construction vest 
c. safety glasses, gloves, hard hat, construction vest 
d. gloves, safety glasses, construction vest, hard hat 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://stock.adobe.com/uk/images/worker-with-safety-equipment-man-wearing-helmet-gloves-glasses-protective-gear-builder-protection-clothing-ppe-vector-infographic-worker-safety-helmet-equipment-for-work-protection-illustration/232925493&psig=AOvVaw1S8jxFutunFkC3PmpDUcRQ&ust=1588772429358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCI4NXsnOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 Pág. 66 Leia o texto abaixo sobre a prevenção de doenças ocupacionais. 
 

Preventing occupational diseases 
 

Occupational diseases can happen in the workplace. Bank workers can suffer 
from repetitive strain injury, while eye strains happen more often to welders. 
Occupational diseases can and should be avoided. The correct use of Personal 
Protective Equipment (PPE) and the adoption of safety procedures are 
importante means for workers’ health and safety.  
 
Hearing protection  
Earmuffs and earplugs are a proper way of hearing protection. Construction 
workers or any worker using noisy machinery should wear hearing protection to 
prevent hearing loss. 
 
Head protection  
Helmets are used especially in construction sites to prevent injuries from falling 
objects. Besides that, helmets are also used to prevent shock injuries and to 
protect workers from bad weather conditions. 
 
Responda em inglês 
 
6. Qual é o assunto principal do texto? 
7. O que significa PPE em inglês? 
8. Quais as duas medidas de proteção mencionadas no texto? 
9. Quais são os dois objetos protetores para a audição? 
10. Qual é o objeto mencionado no texto para proteger a cabeça?  
 
Gramática 
Possessive Adjectives – Adjetvos Possessivos 

 
Os adjetivos possessivos (possessive adjectives) são palavras que têm a 

função de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse. Por 

exemplo, “This book is her book” (Este livro é o livro dela) o adjetivo possessivo 

“her” (dela) está especificando que o livro pertence a ela. Na Língua Inglesa os 

adjetivos possessivos são: 

 My - meu, meus, minha, minhas 
 Your - sua, seu 
 His – dele 
 Her - dela 
 Its - dela, dele (coisas ou animais) 
 Our - nosso, nossos 
 Your - suas, seus 
 Their - delas, deles 

Fonte: https://www.infoescola.com/ingles/adjetivos-possessivos-possessive-
adjectives/ 

https://www.infoescola.com/ingles/adjetivos-possessivos-possessive-adjectives/
https://www.infoescola.com/ingles/adjetivos-possessivos-possessive-adjectives/


Vamos praticar! Consulte a gramática acima e complete as frases abaixo com o 
adjetivo possessivo correto 
 

I like _________ job. 
She likes ______ job. 
The factory is opening _____ doors.  
We need ______ equipment. 
Paulo needs _______ equipment. 
You need _______ safety glasses. 

 
 


