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2 – APRESENTAÇÃO 

 

                As Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Educação Física 

(2008) trás em seus elementos articuladores a cultura corporal e saúde, o qual 

aborda, entre outros, o conteúdo “lesões e primeiros socorros”. De fato, ao 

considerar que várias possibilidades de acidentes podem ocorrer no âmbito 

escolar e, mais especificamente, nas aulas práticas de Educação Física, o 

conteúdo de primeiros socorros não pode simplesmente se ater às lesões, mas 

ampliar esses conhecimentos aos alunos para quando necessário possa 

prestar o atendimento com o mínimo de saber para tal. 

            Segundo SANTINI (2009) “É relevante compreender que Primeiros 

Socorros, se referem aos cuidados temporários e imediatos que se presta a 

pessoa que está ferida ou adoece repentinamente.” Desta forma, todas as 

pessoas deveriam ter os conhecimentos básicos sobre o assunto. Pois, 

ninguém sabe onde, como e quando pode sofrer um acidente ou mal-súbito ou 

ainda presenciar ou envolver-se em um acidente necessitando prestar socorro 

a alguém ou ser socorrido por outrem. 

 Sabe-se que a escola deveria oferecer a todos que nela transitam um 

ambiente seguro, procurando reduzir ao máximo os riscos de acidentes. 

Entretanto, diante dos mais variados problemas estruturais com os quais nos 

deparamos cotidianamente no ambiente escolar, entre os quais pisos 

escorregadios, quadras ásperas, esburacadas, rampas inadequadas, falta de 

acessibilidade, entre outros, fica claro os perigos a que tanto alunos, como 

professores e funcionários estão expostos, tornando assim, imprescindível a 

abordagem de conteúdos voltados aos primeiros socorros (FONSECA 2008). 

             Em muitos casos relacionados ao atendimento de primeiros socorros 

pode-se observar que as pessoas inseridas no ambiente escolar possuem 

pouco ou nenhum conhecimento técnico sobre o assunto, apesar de 

reconhecerem a necessidade de tê-lo (FONSECA 2008). Desta forma, 

percebe-se a necessidade de abordar os conteúdos de primeiros socorros junto 

aos alunos do ensino médio, porque é a partir dessa fase da vida que os jovens 

tendem a se arriscar mais nas práticas esportivas e nas atividades do cotidiano 

na sociedade. Com isso, observa-se a vulnerabilidade deste grupo a acidentes, 

seja no âmbito escolar e esportivo, seja na sociedade. 

 

 

3 – OBJETIVOS 

            3.1 – Objetivo Geral 



            Oportunizar aos alunos do ensino médio do Colégio Estadual Prof. 

Malvino de Oliveira de Porecatu – Pr,  conhecimentos teórico e práticos para 

poderem atuar, quando necessário, em atendimentos de emergência médica 

básica. 

 

            3.2 – Objetivos Específicos 

 Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes do 

ensino médio sobre os primeiros socorros; 

 Ministrar conteúdos teóricos e práticos sobre os primeiros 

socorros; 

 Analisar o nível de conhecimento sobre primeiros socorros 

dos estudantes após a intervenção da unidade didática 

sobre o tema; 

 Preparar os alunos para atendimento de urgência. 

 

             

4 – METODOLOGIA 

 

            Este projeto de intervenção pedagógica será realizado por meio de uma 

pesquisa quase experimental de abordagem qualitativa no qual segundo 

Thomas (2007) é uma abordagem bastante subjetiva, natural, flexível tendo o 

pesquisador como seu principal instrumento. 

            Pretende-se com este projeto de intervenção possibilitar a criação, a 

aplicação e a avaliação de uma unidade didática destinada ao ensino dos 

procedimentos de identificação e ação em Primeiros Socorros para estudantes 

do ensino médio da educação básica, tornando-os capazes de atuarem em 

certas situações de emergência. 

            Esta unidade didática será desenvolvida em duas turmas do 3º ano e 

duas turmas do 2º do ensino médios sendo as do 3º anos o grupo experimento 

e as do 2º anos o grupo controle no Colégio Estadual Professor Malvino de 

Oliveira – Ensino Fundamental, Médio e profissional, da cidade de Porecatu – 

Paraná. 

            O início da unidade didática se dará com a aplicação de um 

questionário (pré-teste), onde se objetiva medir o nível de conhecimento dos 

alunos sobre o tema abordado. Este questionário será aplicado no início do ano 

letivo de 2014 e todo o projeto tem previsão de término em maio deste mesmo 

ano. 



            O mês de fevereiro de 2014 será utilizado para selecionar as turmas 

que farão parte da aplicação desta unidade didática. O estudo será realizado 

em 12 aulas onde as turmas envolvidas terão uma aula por semana que se 

estenderá de março a maio de 2014.          

            Ao término da aplicação da unidade didática nas turmas dos 3º anos do 

ensino médio, no qual terão uma aula por semana, o questionário do início do 

ano será reaplicado nas quatro turmas (3º e 2º anos) para novamente avaliar o 

nível de conhecimento dos mesmos. 

            A seguir, será apresentada a cronologia dos temas e conteúdos 

(Quadro 1) a serem estudados pelos alunos selecionados para o estudo de 

Primeiros Socorros no ensino médio. 

 Diagnóstico das turmas – Fevereiro de 2014 

 Primeira Coleta de Dados – Março de 2014 

 Aplicação da Unidade Didática – Março a Maio de 2014 

 Segunda Coleta de Dados – Maio de 2014 

 Análise dos Dados – Junho de 2014 

Quadro 1: Temas geradores e conteúdos a serem ministrados na unidade 

didática. 

Aula Temas Geradores e Conteúdos 

1° 
Apresentação do Projeto de Intervenção e primeira coleta de dados 
(questionário) pré-teste. 

2° 
Ferimentos: Contusão, escoriações, Amputação, ferimento no tórax, 
ferimento no abdome, ferimento nos olhos. 

3° 
Estado de Choque: Avaliação e atendimento 
Corpos Estranhos: Olhos, pele, ouvido, nariz e garganta. 

4° 
Mordidas e Picadas de Animais: Gatos e cachorros, serpentes, 
escorpiões e aranhas, conduta geral de urgências. 

5° 
Hemorragias: Interna e externas, nasal, estômago e duodeno, esôfago 
e dos pulmões. 

6° 
Queimaduras: Queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, queimaduras por 
produtos químicos. 

7° 
Desmaios: Sinais e sintomas, como atender, procedimentos.  
Choque Elétrico: Procedimentos 

8° 
Intoxicações: Por alimentos, por medicamentos, substâncias químicas 
Afogamentos: Como proceder 

9° 
Parada Cardiorrespiratória: Parada respiratória, parada cardíaca, 
como proceder. 

10° 
Transporte de Pessoas Acidentadas: Transporte com maca e 
transporte sem maca. 

11° 
Palestra com Profissional de Saúde ou Bombeiro: As condutas 
sobre alguns procedimentos e relato de experiências. 

12° Segunda Coleta de Dados: Pós-teste 

  



            Conforme o cronograma (Quadro 1), na  primeira  aula  da  unidade  

didática  será aplicado um questionário   contendo   20   questões   fechadas    

para    as   quatro    turmas selecionadas  objetivando  verificar  o nível de 

conhecimentos sobre os primeiros socorros. Após a aplicação do questionário, 

as turmas do 3º anos receberão as aulas propostas no cronograma onde para 

tal será utilizado como recursos a TV pendrive, aulas expositivas  e dialogadas,  

aulas práticas com o uso de bonecos, palestras, vídeos, laboratório de 

informática, data-show. 

             Na última aula da unidade didática será aplicado novamente o 

questionário inicial chamado agora de pós-teste no qual pretende verificar se 

houve aprendizado, assimilação de conteúdos e qual seu nível. Este pós-teste 

será aplicado nas quatro turmas selecionadas para este projeto. 

             A análise e tabulação dos dados se darão no mês de junho com as 

quatro turmas participantes. Esta análise ocorrerá por meio da estatística 

indutiva e descritiva. 

 

5 – ATIVIDADES POR AULA 

 

            1ª Aula da unidade didática 

            Tema: Apresentação do Projeto de Intervenção aos alunos. Primeiro 

Socorros para alunos do ensino médio. 

           Objetivos Específicos 

 Comunicar os objetivos do projeto; 

 Provocar o interesse dos alunos pelo projeto; 

 Verificar o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema; 

 Aplicar um questionário para medir o nível de conhecimento 

sobre o tema. 

            Conteúdo da aula: Exposição do projeto e aplicação do questionário. 

Tal conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositiva e como 

recurso a TV pen-drive. Para o questionário será explicado como devem 

responder e qual  objetivo se pretende atingir. 

            Para reflexão acerca do presente projeto: “Diante de um acidente, 

qualquer pessoa com um pouco de conhecimento e técnica pode prestar os 

primeiros socorros e evitar o agravamento do problema, até que a vítima 

receba atendimento especializado.” Varella (2009, p.7) 



            Material utilizado na aula: fotos sobre os primeiros socorros, utilizando 

a TV pen drive e questionário para medir o nível de conhecimento sobre os 

primeiros socorros.     

           Referências Bibliográficas: 

           SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

          VARELLA, Dráuzio. JARDIM, Carlos. Guia Prático de Sáude e Bem-

Estar. Gold Editora. Barueri. 2009.  

 

         2ª Aula da unidade didática 

         Tema: Ferimentos 

         Objetivos Específicos:  

 Identificar os diversos tipos de ferimentos; 

 Reconhecer os sinais e sintomas de cada ferimento; 

 Estudar quais procedimentos adotar frente a cada tipo de 

ferimento; 

          Conteúdo da aula: Ferimentos mais comuns: 

 Contusão; 

 Escoriações; 

 Amputação; 

 Ferimento no Tórax; 

 Ferimento no abdome; 

 Ferimento nos olhos; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive e intervenções práticas (simulações).  

 

         Para reflexão dos alunos: 

 .  Ficou claro os procedimentos a serem tomados nos diversos tipos 

de ferimentos? 

 .  Em um ambiente escolar, qual ferimento é mais comum, a contusão 

ou a escoriação?  

   



          Material utilizado na aula: fotos sobre os diversos tipos de ferimentos 

utilizando  a TV pen drive e apostila sobre os conteúdos em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

3ª Aula da unidade didática 

         Tema: Estado de choque e Corpos Estranhos 

                      

         Objetivos Específicos:  

 Identificar quando a vítima está em estado de choque; 

 Reconhecer os sinais do estado de choque; 

 Estudar como proceder com corpos estranhos nas várias partes 

do corpo; 

 Assimilar os procedimentos para a avaliação do estado de choque  

 

         Conteúdo da aula: 

Estado de choque:                            

 Avaliação; 

 Atendimento; 

Corpos Estranhos: 

 Olhos; 

 Pele; 

 Nariz; 

 Ouvido; 

 Garganta. 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive e intervenções práticas (simulações).  

 

 



         Para reflexão dos alunos: 

 .  Após esta aula, você tem condições de fazer o primeiro 

atendimento a uma vítima com um objeto cravado no seu olho? 

 .      Você tem consciência da importância de saber fazer a avaliação 

correta de uma vítima em estado de choque?  

   

          Material utilizado na aula: Utilização da TV pen drive e apostila sobre 

os conteúdos em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

  4ª Aula da unidade didática 

         Tema: Mordidas e picadas de animais 

         Objetivos Específicos:  

 Reconhecer se as serpentes são venenosas ou não; 

 Identificar as aranhas venenosas; 

 Estudar quais procedimentos adotar frente às mordidas e picadas 

de cada tipo de animal; 

         Conteúdo da aula: Detalhamento dos seguintes tópicos: 

 Gatos e cachorros; 

 Serpentes; 

 Escorpiões; 

 Aranhas; 

 Conduta geral de urgências; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive ou data-show.  

 

         Para reflexão dos alunos: 



 .  Houve assimilação dos procedimentos a serem adotados frente a 

uma vítima com picada de escorpião? E a uma com picada de aranha 

venenosa? 

 .   Após este estudo, você sabe identificar um cachorro com raiva? 

          Material utilizado na aula: fotos sobre os diversos tipos de ferimentos 

envolvendo animais utilizando o Data-Show ou  a TV pen drive e apostila sobre 

os conteúdos em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

  5ª Aula da unidade didática 

         Tema: Hemorragias 

         Objetivos Específicos:  

 Assimilar os procedimentos em cada tipo de hemorragia; 

 Reconhecer os sinais e sintomas de cada hemorragia; 

 Identificar os diversos tipos de hemorragias. 

         Conteúdo da aula: Tipos de hemorragias: 

 Internas; 

 Externas; 

 Nasal; 

 Estômago e duodeno; 

 Esôfago; 

 Pulmões; 

          Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive e intervenções práticas (simulações).  

 

         Para reflexão dos alunos: 

 .  Você sabe qual procedimento adotar frente a uma situação de 

hemorragia? 



 .  Você consegue identificar os sinais e sintomas das diversas 

hemorragias?  

   

          Material utilizado na aula: TV pen drive e apostila sobre os conteúdos 

em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

  6ª Aula da unidade didática 

         Tema: Queimaduras 

         Objetivos Específicos:  

 Identificar os tipos  de queimaduras; 

 Reconhecer os sinais e sintomas de cada classificação das 

queimaduras; 

 Estudar quais procedimentos adotar frente a cada tipo de 

queimadura; 

         Conteúdo da aula: Queimaduras: 

 De 1º grau; 

 De 2º grau; 

 De 3º grau; 

 Por produtos químicos; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive e intervenções práticas (simulações).  

         Para reflexão dos alunos: 

 .  Ficou claro os procedimentos a serem tomados nos diversos tipos 

de queimaduras? 

 .   Você consegue distinguir se a queimadura é de 1º, 2º ou 3º graus?  

   



          Material utilizado na aula: fotos sobre os diversos tipos de queimaduras 

utilizando a TV pen drive e apostila sobre os conteúdos em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

  7ª Aula da unidade didática 

         Tema: Desmaios e Choque Elétrico 

         Objetivos Específicos:  

 Identificar os sinais e sintomas de desmaios; 

 Saber que procedimentos adotar frente a um desmaio e a um 

acidente de choque elétrico; 

 Apropriar-se dos procedimentos de segurança frente a um 

acidente de choque elétrico;  

         Conteúdo da aula: Desmaios e choque elétrico: 

 Sinais e sintomas; 

 Como atender em casos de desmaios; 

 Procedimentos frente aos desmaios e ao choque elétrico; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive e intervenções práticas (simulações).  

         Para reflexão dos alunos: 

 . Ficou evidente a necessidade de ser rigoroso quanto aos 

procedimentos de segurança no socorro a uma vítima de choque 

elétrico? 

 .    Você conseguiu assimilar os sinais e sintomas do desmaio e como 

proceder frente a uma ocorrência desta natureza?  

   

          Material utilizado na aula: fotos sobre acidentes com choque elétrico  

utilizando  a TV pen drive e apostila sobre os conteúdos em questão. 

 



          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

8ª Aula da unidade didática 

         Tema: Intoxicações e Afogamentos 

         Objetivos Específicos:  

 Assimilar os procedimentos frente a um afogamento; 

 Identificar os diversos tipos de intoxicações; 

 Estudar quais procedimentos adotar diante de um quadro de 

intoxicação; 

         Conteúdo da aula: Detalhamento dos seguintes tópicos: 

 Intoxicação por alimento; 

 Intoxicação por medicamentos; 

 Intoxicação por substâncias químicas; 

 Procedimentos no afogamento; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive ou data-show.  

 

         Para reflexão dos alunos: 

 . Você já consegue saber que procedimentos tomar frente a uma 

vítima de intoxicação por substância química? 

 .  Você conseguiu assimilar os cuidados que deve adotar frente a uma 

vítima de afogamento? 

          Material utilizado na aula: fotos ou vídeo sobre os diversos tipos de 

intoxicações e resgate de afogados utilizando o Data-Show ou a TV pen drive e 

apostila sobre os conteúdos em questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 



 

9ª Aula da unidade didática 

         Tema: Parada Cardiorrespiratória 

         Objetivos Específicos:  

 Saber realizar a massagem cardíaca em adultos e em crianças; 

 Identificar os sinais e sintomas de uma pcr; 

 Estudar quais procedimentos adotar frente a uma pcr; 

         Conteúdo da aula: Detalhamento dos seguintes tópicos: 

 Parada cardíaca; 

 Parada respiratória; 

 Procedimentos frente à parada cardiorrespiratória; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive ou data-show e intervenções práticas 

(simulações).  

 

         Para reflexão dos alunos: 

 .   Ficou claro para você que o tempo de resgate é essencial para a 

sobrevivência da vítima? 

 .    Você concorda que este assunto deve ser levado ao conhecimento 

de todas as pessoas? 

 

          Material utilizado na aula: fotos sobre o assunto utilizando o Data-Show 

ou a TV pen drive e apostila sobre os conteúdos em questão. 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

10ª Aula da unidade didática 

         Tema: Transporte de pessoas acidentadas 

         Objetivos Específicos:  



 Identificar a necessidade de se fazer o transporte da vítima; 

 Conhecer qual procedimento adotar para a movimentação da 

vítima para a maca; 

 Aprimorar-se dos procedimentos de segurança no atendimento à 

vítima. 

         Conteúdo da aula: Detalhamento dos seguintes tópicos: 

 Transporte com maca; 

 Transporte sem maca; 

         Este conteúdo será trabalhado utilizando uma abordagem expositivo-

dialogada, utilização da TV pen-drive ou data-show e intervenções práticas 

(simulações).  

         Para reflexão dos alunos: 

 .   Você conseguiu entender o quão é importante o transporte correto 

de um acidentado para a preservação de seu estado clínico? 

 .    Saber improvisar uma maca às vezes é fundamental. 

          Material utilizado na aula: fotos sobre os tipos de macas e transporte 

utilizando o Data-Show ou a TV pen drive e apostila sobre os conteúdos em 

questão. 

 

          Referência Bibliográfica: 

               SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

         11ª Aula da unidade didática 

         Tema: Palestra com profissional de saúde ou bombeiro 

         Objetivos Específicos:  

 Possibilitar aos estudantes explorar os conhecimentos práticos e 

teóricos deste profissional; 

 Aprofundar os assuntos abordados nesta unidade; 

 

         Conteúdo da aula: Uma abordagem geral sobre os primeiros socorros 



 Sinais e sintomas; 

 Procedimentos; 

 Equipamentos; 

 Onde pedir ajuda; 

 Conduta geral de urgências; 

         Nesta aula (palestra) o palestrante deverá utilizar uma abordagem 

expositivo-dialogada, interagindo com os estudantes, utilizando para tal o data-

show ou a TV pen-drive e possíveis simulações práticas.  

          Material utilizado na aula: Sala de palestras, data-show ou a tv pen 

drive. 

 

         12ª Aula da unidade didática 

 

         Tema: Segunda coleta de dados 

 

         Objetivos Específicos:  

 Verificar o nível de assimilação dos conteúdos estudados; 

 Identificar pontos a serem reformulados/reconfigurados; 

 Comparar e tabular os resultados obtidos no início da unidade 

didática (pré-teste); 

         Conteúdo da aula: Mesmo questionário aplicado no início desta unidade 

didática ora denominado pós-teste. 

        Para o questionário os alunos deverão estar em sala de aula onde será 

explicado como devem responder e que objetivo se pretende atingir neste pós-

teste. 

 

          Material utilizado na aula: Questionário impresso em folha de papel A4. 
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     QUESTIONÁRIO SOBRE CONTEÚDOS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Nome:________________________________________________ Série: ____ 

Data:__________ 

Assinale com  (X) a alternativa correta.                                                                                

1 - Diante de qualquer tipo de acidente, quem deve prestar os primeiros 

socorros? 

a) (   ) Somente os médicos; 

b) (   ) Somente os bombeiros; 

c) (   ) Qualquer indivíduo que presencie o fato; 

d) (   ) Somente os indivíduos que tiverem conhecimento sobre os primeiros 

socorros.  

2 - Ferimentos profundos no abdome costumam ser graves, já que algum 

órgão pode ter sido atingido. Dependendo da perfuração da parede 

abdominal, partes de algum órgão (intestino, por exemplo) podem vir para 

o exterior. 

Neste caso, como o prestador de socorro deve proceder? 

a) (   ) Deve tentar colocar as partes do órgão que saiu para dentro; 

b) (   ) Deve levar a vítima o mais rápido possível para um hospital; 

c) (  ) Deve cobrir as partes com panos limpos, umedecidos com água, 

mantidos úmidos e levá-la para um hospital; 

d) (  ) Deve cobrir os órgãos expostos com materiais aderentes como papel 

toalha, algodão e levá-la para um hospital. 

3 – A contusão é uma lesão sem rompimento da pele. Se a pancada for 

muito forte provavelmente aparecerá um hematoma (acúmulo de sangue 

no local). Neste caso, o que um prestador de socorro deve fazer? 

a) (   ) Elevar a parte contundida acima da altura do coração; 

b) (   ) Aplicar compressas quentes no local; 

c) (   ) Fazer repouso e procurar um massagista; 

d) (  ) Aplicar compressas frias ou saco de gelo no local  protegido com 

uma gaze ou pano úmido e fazer repouso. 

4 – Diante de uma vítima em estado de choque que apresenta queda de 

pressão arterial, tontura, tremores e calafrios, etc.. Como o prestador de 

socorro deve agir? 

a) (   ) Aquecer a vítima com um cobertor; 

b) (   ) Se a vítima estiver consciente, tentar acalmá-la e deitá-la de costas; 



c) (  )  Deitar a vítima de costas, elevar suas pernas e esperar pelo 

socorrista; 

d) (   ) Se a vítima estiver inconsciente, jogar água no rosto para acordá-la 

e levá-la para o hospital. 

5 – Diante de uma vítima com um corpo estranho encravado no olho 

(pedaço de ferro), que atitude deve ser tomada? 

a) (   ) Deitar a vítima, retirar o corpo estranho e encaminhá-la para o 

hospital; 

b) (   )  Deitar e acalmar a vítima até a chegada dos socorristas; 

c) (   )  Lavar o olho atingido com água corrente e levá-la ao hospital; 

d) (   )  Levá-la o mais rápido possível ao hospital. 

6 – Como devemos proceder quando nos deparamos com um indivíduo 

que acabou de ser mordido por um cachorro contaminado por raiva? 

a) (  ) Lavar o ferimento com bastante água e sabão e levar a vítima o mais 

rápido possível ao hospital; 

b) (   ) Passar antisséptico no ferimento e levá-la ao hospital; 

c) (   ) Tentar capturar o animal para ser estudado; 

d) (   ) Fazer a assepsia, enfaixar o local e levar a vítima para casa.   

7 – Que procedimento deve ser tomado quando nos deparamos com 

alguém que acabou de ser picado por uma cobra venenosa? 

a) (   ) Tentar capturar a cobra para com isso auxiliar o médico em qual 

soro antiofídico aplicar; 

b) (   ) Se não tiver um meio de transporte e nem telefone por perto, deve 

ajudar a vítima a ir andando até um pronto-socorro para desta forma ter 

um atendimento mais rápido ; 

c) (   ) Se não tiver medicamentos no local, pode-se dar bebida alcoólica 

para a vítima aliviar a dor; 

d) (   ) Manter, sempre que possível, a região atingida pela picada abaixo 

do nível do coração; 

e) (   ) Se a vítima permanecer deitada, o socorro pode demorar até quatro 

horas que não haverá prejuízo à vítima. 

8 – A hemorragia é todo extravasamento de sangue do seu leito natural, 

sendo às vezes imperceptível quando é interna. Desta forma, uma pessoa 

que tem um corte profundo nos pés deve ser socorrido de que maneira? 

a)   (   ) Acalmar a vítima, comprimir a região lesada e elevar o pé que está 

sangrando acima do nível do coração; 

b)   (   ) Não tocar na vítima e chamar os socorristas; 

c)   (  ) Fazer um torniquete (amarra) na altura do tornozelo do membro 

afetado e elevá-lo acima do nível do coração; 



d)   (   ) Acalmar a vítima e fazer uma tala na região afetada. 

9 – Em um jogo de futsal, um atleta vai chutar a bola, mas erra e acerta o 

chute na altura das costelas de um adversário. Qual das alternativas 

abaixo configura sinais e sintomas de uma hemorragia interna? 

a) (   ) Pulso rápido e com fraca intensidade; 

b) (   ) pele quente; 

c) (   ) sensação de calor; 

d) (   ) dor intensa; 

e) (   ) nenhuma das alternativas. 

10 – Um jovem se queima com álcool. A queimadura  atinge todo o braço 

esquerdo formando bolhas. O quê o prestador de socorro deve fazer em 

uma situação destas? 

a) (   ) Colocar gelo sobre as partes queimadas; 

b) (  ) Se a vítima estiver usando anéis, relógios, pulseiras, estas devem 

ser retiradas pois a região pode sofrer um inchaço; 

c) (   ) Deve-se aplicar qualquer substância fria para aliviar as dores; 

d) (  ) Primeiramente deve-se furar as bolhas e depois colocar sobre elas 

um pano limpo e molhado para proteger o local contra infecções. 

11 – Em uma quadra descoberta, debaixo de um sol escaldante, acontece 

um jogo de handebol. De repente um atleta cai desmaiado. Tudo leva a 

crer que ele teve uma insolação. Como o prestador de socorros deve 

agir? 

a) (   ) Colocar a vítima na sombra; 

b) (   ) Aplicar compressas frias sobre sua cabeça; 

c) (   ) Mesmo estando inconsciente, fazê-lo tomar água; 

d) (   ) As alternativas  b e c estão corretas; 

e) (   ) As alternativas a e b estão corretas 

12 – Você está andando por uma calçada e de repente se depara com uma 

pessoa desmaiada. O que deve ser feito? 

a) (   ) Chamar alguém com um carro, colocá-la dentro e levá-la ao hospital; 

b) (  ) Conversar  com ela, mexer o mínimo possível com a mesma, no 

máximo deixá-la de barriga para cima e elevar sua pernas, acionar o 

resgate; 

c) (   ) Conversar com ela e se não obter resposta, jogar água no rosto para 

despertá-la. Acionar o resgate; 

d) (  ) Tentar acordar a vítima, verificar se a mesma tem ferimentos pelo 

corpo e acionar o resgate. 



13 – Em um jogo de futebol, dia chuvoso, um raio cai no gramado e atinge 

alguns atletas. Destes, um não está respirando. O quê deve ser feito até a 

chegada do resgate? 

a) (   ) Fazer a Ventilação (respiração boca a boca); 

b) (   ) Socar o peito até que ele volte a respirar; 

c) (   ) Fazer massagem cardíaca, comprimindo o peito de forma ritmada; 

d) (   ) Não fazer nada pois qualquer ato pode piorar o quadro. 

14 – Um grupo de amigos vão comer lanches e meia hora depois um deles 

começa a passar mal, sentindo enjoo, vômito, diarreia, dor no abdome, 

etc. Está bem evidente de que se trata de uma intoxicação alimentar. O 

quê deve ser feito para ajudar o amigo? 

a) ( ) Mantê-lo deitado, dar remédio para parar o vômito e chamar o 

resgate; 

b) (   ) Não dar remédio para interromper a diarreia e chamar o resgate; 

c) (  ) Dar um copo de refrigerante de cola pois este (dizem) ajuda na 

digestão. Chamar o resgate; 

d) (   ) Depois do vômito, dar um pouco de soro caseiro e levá-lo para casa. 

15 – Em uma situação de  afogamento como deve ser o resgate? 

a) (   ) Primeiro é necessário observar o local em que a vítima está, caso o 

socorrista tenha segurança, é possível  retirar a pessoa da água; 

b) (  ) Não importa o estado da vítima, deve-se  tentar retirar a vítima da 

água; 

c) (   ) O correto é que o salvamento seja feito somente pelo resgate; 

d) (   ) Deve-se conversar com a vítima com o intuito de mantê-la calma até 

a chegada do resgate. 

16 – Durante o intervalo da escola, no pátio, de repente um aluno cai 

desmaiado e tudo leva a crer que ele teve uma parada cardíaca. O que 

deve ser feito? 

a) (   ) Chamar a diretora ou a pedagoga o mais rápido possível; 

b) (   ) Carregar este aluno até a sala das pedagogas e chamar o resgate; 

c) (   ) Pedir para os outros alunos se afastarem e chamar o resgate; 

d) (   ) Constatado que este aluno não respira iniciar a ventilação 

(respiração boca a boca) e chamar o resgate; 

e) (   ) Iniciar imediatamente a massagem cardíaca e chamar o resgate. 

17 – Por que é imprescindível que em uma parada cardiorrespiratória 

deve-se restabelecer a circulação da vítima o mais rápido possível? 

a) (   ) Para evitar a lesão cerebral; 

b) (   ) Para evitar a perda da visão; 



c) (   ) Para adiantar o serviço dos socorristas; 

d) (   ) Para não deixar o coração sem sangue. 

18 – Durante uma prova de bicicross, um atleta perde o controle de sua 

bicicleta e cai em uma ribanceira. O que o socorrista (aquele que chega 

primeiro ao local do acidente) pode fazer para ajudá-lo? 

a) (   ) Verificar o estado geral da vítima antes do transporte; 

b) (   ) Colocar a vítima em um lugar plano e limpo; 

c) (   ) Dar água para a vítima se acalmar; 

d) (   ) Improvisar uma maca para o transporte. 

19 – Em uma situação de fratura exposta (quando o osso perfura a pele) o 

que deve ser feito primeiro? 

a) (   ) Proteger o local com gaze ou pano limpo, colocar uma tala  e levar a 

vítima ao pronto socorro; 

b) (   ) Colocar uma tala para não piorar a situação e levá-la ao pronto 

socorro; 

c) (   ) Lavar o local com água corrente e sabão, colocar uma tala e levá-la 

ao pronto socorro; 

d) (   ) Só acalmar a vítima e esperar pelo resgate. 

20 – Qual das informações abaixo  é importante ser repassada ao ligar 

para o resgate pedindo  ajuda em uma situação de emergência? 

a) (   ) Endereço do local; 

b) (   ) Ponto de referência; 

c) (   ) Tipo de acidente; 

d) (   ) O número de vítimas; 

e) (   ) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

Fonte: SENAC.DN.Primeiros Socorros: como agir em situações de 

emergência.3ªed. Rev.atual.4.Reimp./José Márcio da Silva Silveira; Mercilda 

Bartmann; Paulo Bruno. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012. 144p 

 

 

 

 

 



                          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


