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RECURSOS
RECURSO EM FACE DO GABARITO PRELIMINAR/PROVA OBJETIVA
RECURSO

QUESTÃO

DETALHES

RESPOSTA

854

10

O enunciado dispõem de três carros distintos, porem, dois são iguais mesma cor "vermelho", então não
são três carros e sim dois. Peço anulação da resposta.

O recurso não merece prosperar, como bem afirma a candidata, o
enunciado deixa claro que são três carros distintos, a cor, neste caso,
não interfere na análise e no desenvolvimento da questão.

855

27

"d) Abordar a vítima somente se a mesma estiver insegura", alternativa incorreta, pois, no atendimento
à vitima é preciso aborda-la questionando-a para verificar seu estado de consciência " estado de
choque". Peço anulação da questão.

O recurso merece prosperar, pois o enunciado da questão pede para
que seja marcada a alternativa que não condiz com princípios básicos
ao prestar os primeiros socorros.
O gabarito será alterado para a alternativa "D".

856

28

Nenhuma das alternativas, pois, o numero de atendimento de Emergência dos Bombeiros é 193. Peço
anulação da questão.

A questão será anulada, por não apresentar uma alternativa de
resposta correta.

853

869

27

10

O Presente recurso, refere-se a questão de número 27. Onde na divulgação do gabarito esta como
alternativa correta a B. No entanto todos nós sabemos que devemos sim avaliar a cena do acidente. E
avaliando as demais alternativas e possível chegar à conclusão de que a alternativa correta e a letra D.
Vejamos o que diz o trecho:
Princípios básicos de primeiros socorros
Ao prestar os primeiros socorros a uma pessoa que sofreu acidente ou uma intercorrência clínica,
deve-se observar os seguintes princípios básicos:
– Manter a calma: a tranquilidade facilita o raciocínio e a avaliação da situação da vítima e dos cuidados
necessários;
– Avaliar a cena: quem vai socorrer uma vítima de acidente deve certificar-se de que o local onde este
ocorreu esteja seguro, antes de aproximar-se dele. A vítima só deverá ser abordada se a cena do
acidente estiver segura e os socorristas não correrem o risco de também sofrerem algum tipo de
acidente; a primeira responsabilidade do socorrista é garantir a sua segurança;
– Solicitar ajuda imediatamente, caso o acesso à vítima não seja possível (se houver riscos para o
socorrista): acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) ou Corpo de Bombeiros
193, relatando as condições do local do acidente;
– Abordar a vítima: se a cena estiver segura, realizar a avaliação da pessoa que sofreu acidente ou
intercorrência clínica, procurando detectar as condições em que a mesma se encontra para decisão
quanto aos cuidados necessários;
– Solicitar ajuda: sempre que as condições da vítima exigirem, ligar para o 192 ou 193 e solicitar ajuda,
relatando a ocorrência e as condições da vítima;
– Manter o número do telefone da Central de Emergência (192) ou Corpo de Bombeiros (193) em local
de fácil acesso e de conhecimento de todos os funcionários da escola.
Vejamos um exemplo: Ao se deparar com um acidente de uma pessoa que sofreu uma descarga
elétrica, se eu não avaliar a cena e a vítima estiver em contato com um fio energizado, e eu encostar na
pessoa certamente serei vitima também.
Tutor: Renan Costa da Silva
http://blog.maxieduca.com.br/primeiros-socorros-escolar/

O presente recurso refere-se a questão de numero 10.
Verifica-se que a mesma não é uma questão inédita conforme o anexo.
Sabendo-se que questões para concurso deveriam ser novas, peço a anulação da mesma.

O recurso merece prosperar, pois o enunciado da questão pede para
que seja marcada a alternativa que não condiz com princípios básicos
ao prestar os primeiros socorros.
O gabarito será alterado para a alternativa "D".

O recurso não merece prosperar, pois embora aja semelhança entre as
questões, não apresenta motivo suficiente que enceje sua anulação.
Ademais, é uma questão de nível de 4º ano do Ensino Fundamental,
anos iniciais.
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