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Técnico Auxiliar de Saúde 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Anatomia, Fisiologia e Saúde Geral- módulo- Abordagem Geral de Noções Básicas de Primeiros Socorros) – 1ºA 
 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A – Linguagem e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo; E – Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber 
científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo. 

 

DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS 
PONDERAÇÃO 

(%) 
PERFIL DO 

ALUNO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

  

CONHECIMENTOS 

 
 

1. O Sistema Integrado de Emergência 
Médica – SIEM 
1.1. Componentes, intervenientes e 
forma de funcionamento 
1.2. Número europeu de socorro 112 
2. Cadeia de sobrevivência 
2.1. Conceito e importância 
2.2. Elos e princípios subjacentes 
3. Riscos 
3.1. Riscos para o reanimador e para a 
vítima 
3.2. Condições de segurança e medidas 
de proteção universais 
4. Manobras de Suporte Básico de Vida 
4.1. Conceito de acordo com o 
algoritmo vigente 
4.2. Procedimentos e sequência 
4.3. Insuflações e compressões 
torácicas 
4.4. Problemas associados 
5. Posição Lateral de Segurança 
5.1. Procedimentos 
5.2. Momento adequado de utilização 
6. Obstrução da via aérea 

6.1. Situações de obstrução parcial e 
total 
6.2. Tipos e causas de obstrução 
7. Exame à vítima 
7.1. Estado de consciência e 
permeabilidade da via aérea 
7.2. Características da respiração, pulso 

60% 
 

(ficha de 
avaliação 

teórico-prática-
20%); 

 
(Exercício de 
simulação- 

20%); 

 
(trabalho de 
pares – 20%) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

 Define Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e quais os seus intervenientes; 

 Identifica o modo de ativar o sistema de emergência médica utilizando o número europeu de socorro “112”; 

 Reconhece o conceito de cadeia de sobrevivência e identificar os seus elos; 

 Reconhece a importância da cadeia de sobrevivência e qual o princípio subjacente a cada elo; 

 Reconhece os riscos potenciais para o reanimador; 

 Identifica as medidas a adotar para garantir a segurança do reanimador e da vítima; 

 Identifica as medidas universais de proteção e reconhecer a sua importância; 

 Define o conceito de Suporte Básico de Vida (SBV) de acordo com o algoritmo vigente; 

 Identifica o conceito de avaliação inicial, via aérea, respiração e circulação; 

 Aplica a sequência de procedimentos que permitam executar o SBV de acordo com o algoritmo 

vigente; 

 Identifica os problemas associados à execução de manobras de SBV; 

 Reconhece quando e saber como colocar uma vítima em posição lateral de segurança; 

 Identifica as contraindicações para a posição lateral de segurança; 

 Identifica as situações de obstrução parcial e total da via aérea; 

 Identifica as causas e os tipos de obstrução da via aérea; 

 Aplica a sequência de atuação perante uma vítima com obstrução da via aérea 

 Identifica situações de perigo através da execução do exame à vítima; 

 Identifica as emergências médicas mais frequentes; 

 Reconhece os principais sinais e sintomas característicos das emergências médicas; 

 Aplica os primeiros socorros adequados a cada emergência médica; 

 Distingue os vários tipos de hemorragias; 

 Identifica os sinais e sintomas mais comuns das hemorragias; 

 Lista e descrever os vários métodos de controlo de hemorragias; 

 Procede ao controlo de uma hemorragia através dos métodos de controlo; 

 Identifica os tipos de feridas mais comuns; 

 Trata uma ferida utilizando pensos e ligaduras; 

 Identifica os tipos de queimaduras mais comuns; 
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e pele 
8. As emergências médicas mais 
frequentes 
8.1. Principais sinais e sintomas 
8.2. Principais cuidados a prestar 
8.3. Problemas cardíacos 
8.4. Problemas respiratórios 
8.5. Acidente Vascular Cerebral 
8.6. Diabetes 
8.7. Crises convulsivas 
8.8. Situações de intoxicação 
8.9. Limites de intervenção na 
perspetiva de cidadão e de auxiliar de 
saúde 
9. Principais tipos de traumatismos 
9.1. Traumatismos de tecidos moles 
(feridas e hemorragias) 
9.2. Queimaduras 
9.3. Traumatismos dos membros 
10. O âmbito de intervenção do/a 
Auxiliar de Saúde 
 
 

 
 
 
 
 

 Trata provisoriamente uma queimadura; 

 Identifica os traumatismos mais comuns dos membros; 

 Distingue os procedimentos adequados dos desadequados a cada caso de traumatismo; 

 Identifica as situações específicas que requerem a intervenção do Técnico Auxiliar de Saúde; 

 

 

APTIDÕES 

Interpreta dados 

Resolve exercícios  

Aplica/relaciona conceitos 

Analisa dados/situações 

Executa tarefas 

20%  
(discussão 

verbal, fichas 
de trabalho) 

• Interpreta dados e informações. 

• Recolhe e organiza dados de natureza diversa. 

• Analisa e discute dados/situações. 

• Resolve exercícios de natureza prática. 

• Executa tarefas diversas. 

 

 

ATITUDES 

Responsabilidade 
 
Empenho, iniciativa e autonomia 
 
Relações interpessoais 

20% Coopera com os colegas na realização das tarefas; 

Participa na aula de forma oportuna e empenhada; 

Realiza as atividades de forma autónoma; 

Cumpre as regras de sala de aula; 

Respeita os colegas, o professor e restantes intervenientes do espaço escolar. 
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Respeita o espaço escolar. 

 

PROCEDIMENTO GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Serão utilizados os instrumentos que melhor se adequem ao Perfil dos Alunos, tendo em conta as competências a desenvolver e o momento avaliativo. O professor informará os alunos sobre os instrumentos de avaliação 
escolhidos ficando esta informação registada no caderno do aluno. 

2) Os alunos são sempre informados dos critérios de avaliação, assim como das eventuais propostas de correção. 

 
 

 

Recomendações do professor aos pais/encarregados de educação relativamente à avaliação: 
Ajudar o aluno a controlar o calendário da avaliação | Zelar para que chegue a horas e traga todo o material | Informar-se com frequência sobre a situação do aluno 

Módulos a lecionar no ano letivo 

1.º Período 

Início e conclusão “noções gerais sobre células, imunidade…” e início “noções gerais sobre o sistema gastrointestinal…” 

2.º Período 

Conclusão “noções gerais sobre o sistema gastrointestinal…”; início “Saúde Materna”   

3.º Período 

Conclusão “Saúde Materna”; início e conclusão “abordagem geral de noções básicas de primeiros socorros” 


