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Conteúdos 
Competências 

Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação 
Critérios de  

Classificação 
Material 

. 
-Noção de 

urgência e 

emergência 

médica. 

-Identificação e 

abordagem em 

situações de 

stress:  

-Perturbações da 
consciência, 
-Dificuldade 
respiratória,  
-Ferimentos e 
perda de sangue, 
-Queimaduras,  
-
Envenenamentos 
e intoxicações,  
-Lesões 
musculares e 
fraturas ósseas,  
-Corpos 
estranhos, 
mordeduras,  

 

-Identificar situações de 

urgência e emergência 

infantil. 

 

-Desenvolver competências 

simples para uma resposta 

eficaz e coordenada em 

suporte pré hospitalar. 

-Responder a situações de 

stress e identificar a criança 

gravemente doente. 

 

- Conhecer técnicas básicas 

de socorrismo. 

- Identificar situações que 

necessitam de intervenção. 

 
 
 
ITENS DE SELEÇÃO: 
 
. Associação/ 

Correspondência. 

. Escolha múltipla; 

.Sequência 

.Resposta de 

completamento 

 
 
ITENS DE 
CONSTRUÇÃO: 
 
. Resposta restrita. 
.  
 

 

Total -200 
Pontos 
 
112 
pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 
pontos 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação 
dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa por um número 
inteiro, previsto na grelha de classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, 
em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 
resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar 
inequivocamente o item a que diz respeito. 
 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, 
não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não 
deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada 
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
 
 
ITENS DE SELEÇÃO 
Associação/correspondência 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de 
desempenho.  
 
Itens de escolha múltipla  
A resposta é selecionada entre um conjunto de opções 
fornecidas 
 
Itens de sequência 
A classificação só é atribuída se a sequência estiver toda 
correta. 
 

Material de 
escrita: 
caneta ou 
esferográfica de 
tinta  
indelével, azul ou 
preta. 
 
As respostas são 
registadas em 
folha própria, 
fornecida pelo 
estabelecimento 
de ensino.  
 
 
 
Não é permitido o 
uso de corretor. 
 



-Ligaduras e 
pensos. 
 
-Ação perante 

uma emergência: 

“ABC” da 

reanimação. 

-Guias de atuação 

em situações 

extremas tais 

como: 

-Asfixia, 
-Hemorragia,  
-Envenenamento,  
-Choque elétrico,  
 

 

 

 

-Ser capaz de executar 

técnicas simples de 

socorrismo. 

 

 

 

Itens de completamento  
A resposta implica o preenchimento de espaços em branco 
numa frase, num texto, ou noutro suporte, com, por exemplo, 
palavras ou expressões.  
Na classificação das respostas a estes itens, pode estar 
prevista  
pontuação para respostas parcialmente corretas 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
. 
Resposta restrita 
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita 
centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta a 
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 
científica adequada. 
As respostas, se o seu conteúdo for considerado 
cientificamente válido e adequado ao solicitado, podem não 
apresentar exatamente os termos e/ou as expressões 
constantes dos critérios específicos de classificação desde 
que a linguagem usada em alternativa seja adequada e 
rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta 
cientificamente válidos devem ser classificados de acordo 
com os descritores apresentados. 
Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são 
considerados para efeito de classificação apenas os tópicos 
que não apresentem esses elementos. 

 


