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CARGO: ENFERMEIRO 
 
 

 

ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 

 Comunicar-se com outros candidatos. 

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 

 Sair com material referente à prova. 

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 

Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 

nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 

hipótese alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de 

Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 

11 – A duração da prova será de quatro horas. 



ADVERSA 
 
Tenho fases, como a lua,  
Fases de andar escondida,  
fases de vir para a rua...  
Perdição da minha vida!  
Perdição da vida minha!  
Tenho fases de ser tua,  
tenho outras de ser sozinha.  
 
Fases que vão e que vêm,  
no secreto calendário  
que um astrólogo arbitrário  
inventou para meu uso.  
 
E roda a melancolia  
seu interminável fuso!  
 
Não me encontro com ninguém  
(tenho fases, como a lua...).  
No dia de alguém ser meu  
não é dia de eu ser sua...  
E, quando chega esse dia,  
o outro desapareceu...  
 
(Cecília Meireles, in 'Vaga Música') 
 
1) O pronome na frase: “Tenho fases de ser 
tua, [...]” está na: 
A) Segunda pessoa do singular dos Pronomes 
Possessivos 
B) Segunda pessoa do singular dos Pronomes 
Oblíquos 
C) Terceira pessoa do singular dos Pronomes 
Possessivos 
D) Segunda pessoa do plural dos Pronomes 
Possessivos 
 
2) A frase: “Fases que vão e que vêm, [...]” é 
uma: 
A)  Oração coordenada sindética adversativa. 
B) Oração coordenada sindética aditiva. 
C) Oração coordenada sindética explicativa. 
D) Oração coordenada sindética conclusiva. 
 
3) As palavras: NINGUÉM e ALGUÉM que 
aparecem no texto, são acentuadas por 
serem: 
A) Vocábulos Paroxítonos terminados em EM. 
B) Vocábulos Oxítonos terminados em EM. 
C) Vocábulos Proparoxítonos terminados em 
EM. 
D) Vocábulos Monossilábicos terminados em 
EM. 
 
4) Os verbos ENCONTRAR, DESAPARECER 
E VIR são respectivamente: 
 

A) Primeira conjugação, segunda conjugação 
e terceira conjugação. 
B) Terceira conjugação, segunda conjugação 
e primeira conjugação. 
C) Segunda conjugação, primeira conjugação 
e terceira conjugação. 
D) Terceira conjugação, primeira conjugação e 
segunda conjugação 
 
5) Quanto a voz do verbo observe a frase: “Os 
alunos são ensinados pelos professores.” 
Ela está na voz: 
A) Voz ativa 
B) Voz reflexiva 
C) Voz passiva 
D) N.D.A. 
 
6) Assinale a alternativa em que não existe 
complemento nominal: 
A)  A queima de fogos. 
B) A necessidade de amor. 
C) Confio em Deus. 
D) O respeito aos mais velhos. 
 
7) Os advérbios “DEPRESSA, ONTEM, 
ACIMA, EFETIVAMENTE, TALVEZ e 
BASTANTE” são respectivamente de: 
 
A) Tempo, intensidade, afirmação, lugar, 
dúvida, modo. 
B) Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida, 
intensidade. 
C)  Dúvida, tempo, lugar, afirmação, modo, 
intensidade. 
D) Intensidade Modo, tempo, lugar, afirmação, 
, dúvida. 
 
8) “Vá com Deus!” É uma frase: 
 
A) Frase declarativa. 
B) Frase imperativa. 
C) Frase optativa. 
F) Frase exclamativa 
 
9) “José deu rosas vermelhas a Maria.” 
Essa frase contêm: 
 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto pleonástico 
C) Objeto indireto. 
D) Objeto direto e indireto. 
 
10) “Tenho fases, como a lua, [...]” O sujeito 
da frase é: 
  
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito simples. 
C) Sujeito composto. 



D) Sujeito indeterminado. 
 
11) A transportadora Koppa comprou uma 
carreta que mede 72 metros de comprimento. 
O dono resolveu construir uma maquete para 
mostrar para seu filho o tamanho da carreta. 
Quanto mede essa maquete construída na 
escala 1:200? 
 
A) 25 centímetros 
B) 72 centímetros 
C) 26 centímetros 
D) 36 centímetros 

 
12) A diretora de uma escola convocou os pais 
para uma reunião. Ao final a diretora 
comunicou os professores que compareceram 
40 pais. Se 35% dos 40 pais eram homens, 
quantas mulheres compareceram? 
 
A)  25 
B) 26 
C) 24 
D) 28 

 
13) Dona Benta foi a uma loja de roupas e 
comprou um vestido o qual lhe foi vendido com 
um desconto de 10% sobre o preço normal de 
venda. Dona Benta pagou R$ 54,00 pelo 
vestido. Qual é o preço normal de venda 
desse produto? 
 
A) R$ 59,40 
B) R$ 58,00 
C) R$ 60,00 
D) R$ 57,40 

 
14) Maria e João foram ao mercado. Como 
estavam com muita fome foram ao setor da 
padaria e pediram um lanche. Maria pagou R$ 
5,40 por uma torrada e dois copos de suco de 
laranja. João pagou R$ 9,60 por três copos de 
suco de 10. laranja e duas torradas. A 
diferença entre o preço de uma torrada e o 
preço de um copo de suco de laranja foi de 
 
A) R$ 2,00 
B) R$ 1,80 
C) R$ 1,50 
D) R$ 1,20  

 
15) Uma loja de confecções resolveu fazer 
uma promoção. Foram colocados em 
promoção bermuda, calça e camiseta. As três 
ofertas era: 
 
1ª 5 bermudas, 4 calças e 10 camisetas por 
R$ 62,00 

2ª 3 bermudas, 5 calças e 3 camisetas por R$ 
66,00 
3ª 2 bermudas, 3 calças e 7 camisetas por R$ 
44,00 
Para comparar o preço unitário dessa loja com 
as outras do mesmo ramo, a Dona Maria 
calculou os preços de uma bermuda, uma 
calça e uma camiseta. A soma destes 
produtos é de: 
 
A)  R$ 20,00 
B) R$ 18,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 14,00 
 
16) Com 14 litros de tinta podemos pintar uma 
parede de 35m². Quantos litros são 
necessários para pintar uma parede de 15m²  
A) 5 litros 
B) 6 litros 
C) 7 litros  
D) 6,5 litros  
 
17) Um ônibus percorre 2232 km em 6 dias, 
correndo 12 horas por dia. Quantos 
quilômetros percorrerão em 10 dias, correndo 
14 horas por dia? 
 
A) 4140 km 
B) 4230 km 
C) 4340 km 
D) 4200 km 
 
18) Numa escola de 900 alunos 42% são 
rapazes. Qual o número de rapazes?  
A) 428 
B) 368 
C) 388 
D) 378 
 
19) Ao fazer um levantamento de preços em 
10 supermercados , certo produto apresentou 
os seguintes preços em reais: 18,00; 16,00; 
16,00; 19,00; 20,00; 15,00; 22,00; 23,00; 21,00 
e 22,00. Qual  é a mediana desses valores do 
produto ? 
A) 19,2 
B)19,5 
C)19 
D)20 
 
20) No plano cartesiano, a circunferência com 
centro no ponto C (3,4) e raio r = 5 intercepta 
os eixos do sistema em: 
A) Nenhum ponto 
B) Um ponto 
C) Dois pontos 
D)Três pontos 



 
 
21) Hoje um dos grandes problemas do Brasil 
é o equilíbrio das contas públicas, ou seja, a 
diferença entre as receitas e as despesas do 
governo federal. Considerando esta temática 
analise as duas sentenças abaixo: 
I – Para alcançar o equilíbrio financeiro o 
Estado arrecada dinheiro por meio da 
cobrança de impostos que incidem sobre a 
renda, a propriedade, serviços e produtos. 
Existe ainda a receita de dividendos oriundos 
de empresas públicas ou de alugueis do 
patrimônio público. Já as despesas incluem 
gastos com obras, previdência, educação, 
saúde, funcionários, pagamento da dívida 
pública, entre outros. 
 
II - Quando o governo arrecada mais do que 
gasta, significa que houve superávit primário. 
Quando as despesas superam as receitas, ou 
seja, o governo gasta mais do que 
arrecada, temos um déficit secundário. 
 
Podemos afirmar que: 
A) A sentença I é verdadeira. 
B) Ambas são verdadeiras. 
C) Ambas são falsas. 
D) A sentença I é verdadeira e a II é falsa. 

 
22)  Um dos mecanismos usados para “frear” 
os gastos excessivos de prefeituras, governos 
estaduais e da União é a: 
 
A) Lei da Responsabilidade Fiscal. 
B) Lei da Responsabilidade Civil. 
C) Lei da Transparência Pública. 
D) Lei da Responsabilidade Pública. 

 
23)  No dia 13 de novembro de 2015 houve 
um atento terrorista na cidade de Paris – 
França. A autoria do atentado foi assumido 
pelo(a): 
A) Al queada; 
B) Estado Islâmico; 
C) Insurgência Islâmica; 
D) Célula Terrorista Pró Islâmica  
 
24. Em virtude dos desastres ambientais que 
acometeram cidades de Minas Gerais muito 
tem se comentado sobre crimes e infrações 
ambientais e da atuação do Ministério do Meio 
Ambiente.  
Das alternativas abaixo todas são colegiados 
do Ministério do Meio Ambiente, exceto: 
 
A) Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético. 

B) Comissão de Gestão de Florestas Públicas. 
C) IBAMA 
D) Comissão Coordenadora do Zoneamento 
Ecológico-Econômico. 
 
25) Segundo o site da prefeitura municipal 
qual é o IDH do município de Àguas de 
Chapecó? 
A) 0,713 
B) 0,715 
C) 0,716 
D) 0,719 
 
26) O Código de Ética Profissional da 
Enfermagem possui princípios fundamentais 
que norteiam o real propósito presente no 
documento, dentre eles destaque a alternativa 
não correspondente: 
A) O Profissional de Enfermagem atua na 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com autonomia e em 
consonância com os preceitos éticos e legais. 
B) O Profissional de Enfermagem exerce 
suas atividades com competência para a 
promoção da saúde do ser humano na sua 
integridade, de acordo com os princípios da 
ética e da bioética. 
C) O profissional de enfermagem 
participa, como integrante da equipe de saúde, 
das ações que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da 
defesa dos princípios das políticas públicas de 
saúde e ambientais, que nem sempre 
garantam a universalidade de acesso aos 
serviços de saúde, integralidade da 
assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da 
comunidade, hierarquização e 
descentralização político-administrativa dos 
serviços de saúde. 
D) A Enfermagem é uma profissão 
comprometida com a saúde e qualidade de 
vida da pessoa, família e coletividade. 

 
27) A Enfermagem compreende um 
componente próprio de conhecimentos 
científicos e técnicos, construído e reproduzido 
por um conjunto de práticas sociais, éticas e 
políticas que se processa pelo ensino, 
pesquisa e assistência. É norteada por 
princípios, responsabilidades, direitos e 
deveres, além disso, existem proibições que 
permitem a imposição de limites para a 
profissão. Entre as opções abaixo escolha a 
CORRETA: 

 
A) Recusar-se a executar atividades que 
não sejam de sua competência técnica, 



científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade. 
B) Promover e ser conivente com a injúria, 
calúnia e difamação de membro da Equipe de 
Enfermagem, Equipe de Saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de 
organizações da categoria ou instituições. 
C) Assegurar à pessoa, família e 
coletividade assistência de Enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência. 
D) Ter acesso às informações, 
relacionadas à pessoa, família e coletividade, 
necessárias ao exercício profissional. 
 
28) As penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem, conforme o que determina o art. 
18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, 
estão presentes na seguinte alternativa 
EXCETO: 
I - Advertência verbal;  
II - Multa; 
 III – Reclusão; 
IV - Suspensão do Exercício Profissional;  

 
A) Alternativa I, II e IV. 
B) Todas as alternativas. 
C) Alternativa I e II. 
D) Alternativa II e III. 
 
29) A partir da PORTARIA Nº 154 DE 24 DE 
JANEIRO DE 2008 cria-se os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família - NASF com o 
objetivo de ampliar a abrangência e o escopo 
das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade, apoiando a inserção da 
estratégia de Saúde da Família na rede de 
serviços e o processo de territorialização e 
regionalização a partir da atenção básica. 
Determinar que os NASF estivessem 
classificados em duas modalidades, NASF 1 e 
NASF 2, ficando vedada a implantação das 
duas modalidades de forma concomitante nos 
Municípios e no Distrito Federal. Sendo assim 
foi estipulado numero de profissionais para 
organização e desenvolvimento das ações do 
programa, assinale a opção CORRETA: 
 
A) O NASF 1 deverá ser composto por, no 
mínimo cinco profissionais de nível superior de 
ocupações não-coincidentes entre as 
seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; 
Assistente Social; Profissional da Educação 
Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico 

Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 
Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta 
Ocupacional. 
B) O NASF 2 deverá ser composto por no 
mínimo três profissionais de nível superior de 
ocupações não-coincidentes entre as 
seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Assistente Social; 
Profissional da Educação Física; 
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Nutricionista; Psicólogo; Enfermeiro; e 
Terapeuta Ocupacional. 
C) O NASF 1 deverá ser composto por, no 
mínimo cinco profissionais de nível superior de 
ocupações não-coincidentes entre as 
seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Assistente Social; 
Profissional da Educação Física; 
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Nutricionista; Psicólogo; Enfermeiro; e 
Terapeuta Ocupacional. 
D) O NASF 2 deverá ser composto por no 
mínimo três profissionais de nível superior de 
ocupações não-coincidentes entre as 
seguintes ocupações do Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; 
Assistente Social; Profissional da Educação 
Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico 
Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 
Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta 
Ocupacional. 
 
30) A administração via intramuscular permite 
que você injete o medicamento diretamente no 
músculo em graus de profundidade variados. 
É usado para administrar suspensões e 
soluções oleosas, garantindo sua absorção em 
longo prazo. Selecione a localização que 
corresponde a primeira opção para aplicação 
de uma injeção e o volume adequado que 
corresponde a alternativa CORRETA: 

 
A) Vasto lateral da coxa - máximo de 5 ml; 
B) Glúteo ( ventro glútea e dorso glútea) – 

máximo 4 ml; 
C) Deltóide – máximo 3 ml; 
D) Ventro glútea – 5 ml.  

 
31) Em uma unidade de emergência foi 
solicitada uma infusão de um soro com 
glicose. Para transformar 100 ml de soro 
glicosado a 5% em soro glicosado a 7,5%, 
preciso acrescentar uma quantidade de 
glicose. Na unidade ha disponível ampolas de 
glicose a 50% com 10 ml. Devo, então, 
acrescentar para cada 100 ml de soro 
glicosado a 5%. 



A) 7 ml de glicose a 50%. 
B) 2,5 ml de glicose a 50%. 
C) 7,5 ml de glicose a 50%. 
D) 5 ml de glicose a 50%. 
 
32) Você tem uma prescrição médica de 0,25 
mg de digoxina IV. A ampola que a farmácia 
enviou diz 0,125mg (=1cc). Assinale a 
alternativa CORRETA com a quantidade de 
frascos você deve aspirar? 
A) 1,0 
B) 1,5 
C) 2,0 
D) 3,0 
 
33) De acordo com a Lei n° 8.149/1990, 
assinale a alternativa que define a organização 
das reuniões do Conselho de Saúde: 
A) Em situações de emergência. 
B) Por convocação extrema. 
C) Após eleições presidências 
D) Durante as Conferencias de Saúde. 

 
34) Fica instituída a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua, a ser 
implementada de acordo com os princípios, 
diretriz e objetivos previstos neste Decreto. 
Para fins deste Decreto, considera-se população 
em situação de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas 
como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as 
unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. Assinale 
a opção que corresponde ao Decreto citada 
acima: 
 
A) Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 

2009. 
B) decreto nº 4.058 de 03 de outubro de 

2006. 
C) Decreto nº 7.055 de 23 de dezembro de 

2010. 
D) Decreto nº 2.083 de 23 de novembro de 

2005. 
 
35) A Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora alinha-se com 
o conjunto de políticas de saúde no âmbito do 
SUS, considerando a transversalidade das 
ações de saúde do trabalhador e o trabalho 
como um dos determinantes do processo 
saúde-doença. Assinale a opção que 

corresponde a algumas das diretrizes da 
politica, EXCETO: 
 
A) Regionalização; 
B) Universalidade; 
C) Integralidade; 
D) Participação da comunidade, dos 

trabalhadores e do controle social; 
 
36) A microcefalia é uma doença em que a 
cabeça e o cérebro das crianças são menores 
que o normal para a sua idade, influenciando o 
seu desenvolvimento mental. Pode ser 
classificada como sendo primária quando os 
ossos do crânio se fecham durante a 
gestação, até os 7 meses de gravidez, o que 
ocasiona mais complicações durante a vida, 
ou secundária, quando os ossos se fecham na 
fase final da gravidez ou após o nascimento do 
bebê. Assinale a opção CORRETA conforme a 
OMS : 
 
A) A circunferência do crânio deve ser de 33 

cm ou inferior. 
B) A circunferência do crânio deve ser de 33 

cm. 
C) A circunferência do crânio deve ser de 32 

cm ou inferior. 
D) A circunferência do crânio deve ser de 32 

cm. 
 

37) O Aedes aegypti é um mosquito que se 
encontra ativo e pica durante o dia. Tem como 
vítima preferencial o homem e faz 
praticamente nenhum som audível antes de 
picar. Mede menos de 1 centímetro; é preto 
com manchas brancas no corpo e nas pernas. 
É considerado transmissor de várias doenças, 
selecione abaixo a alternativa CORRETA: 
 
A) Dengue, Febre Amarela, Febre Zika e 

Chikungunya. 
B) Dengue, Malária, Febre Zika e 

Chikungunya. 
C) Chikungunya, Dengue, Febre Amarela e 

Filariose. 
D) Leishmaniose, Febre Amarela, 

Chikungunya e Febre Zika. 
 

38) No Brasil a Lei No 10.778, de 24 de 
novembro de 2003 estabelece a notificação 
compulsória, no território nacional, do caso de 
violência contra a mulher que for atendida em 
serviços de saúde públicos ou privada. Essa 
lei é complementada pela Lei Maria da 
Penha como mais um mecanismo para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
com medidas mais efetivas para o seu controle 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha


além do dimensionamento do fenômeno. 
Entender-se que violência contra a mulher 
inclui violência física, sexual e psicológica e 
que: 

 
I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade 
doméstica ou em qualquer outra relação 
interpessoal, em que o agressor não conviva 
ou haja convivido no mesmo domicílio que a 
mulher e que compreende, entre outros, 
estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; 
II – tenha ocorrido na comunidade e seja 
perpetrada por qualquer pessoa e que 
compreende, entre outros, violação, abuso 
sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico 
de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e 
assédio sexual no lugar de trabalho, bem 
como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro 
lugar; 
III – seja perpetrada ou tolerada pelo Estado 
ou seus agentes, onde quer que ocorra. 
Portanto, assinale a alternativa que 
complementa: 
A) Alternativa I e II; 
B) Apenas a alternativa III; 
C) Todas as alternativas; 
D) Alternativas II e III. 
 
39) Conforme a atualização da Ressuscitação 
Cardiorrespiratória (RCP), realizada pela 
American Heart Association (2015), pessoas 
leigas devem ser treinadas para realizar 
ventilações de resgate com uma proporção 
compressão/ventilação de forma adequada, 
sendo:  
A) 30 compressões para cada 4 ventilações; 
B) 30 compressões para cada 2 ventilações; 
C) 15 compressões para cada 2 ventilações; 
D) 15 compressões para cada 3 ventilações; 
 
40) A American Heart Association (2015) 
dispõe sobre as normativas de Ressuscitação 
Cardiorrespiratória (RCP), atuando em todos 
os âmbitos de urgência e emergência. No 
atendimento a adultos, existem critérios que 
devem ser seguidos para um trabalho 
adequado dos profissionais. Assinale a 
alternativa onde é CORRETO o que o 
socorrista deve fazer em caso de necessidade, 
conforme as atualizações realizadas em 2015: 

 
A) Comprimir a uma frequência abaixo de 

100/min ou acima de 120/min; 
B) Minimizar as interrupções entre as 

compressões; 

C) Comprimir a uma profundidade inferior a 2 
polegadas (5 cm) ou superior a 2,4 
polegadas (6 cm); 

D) Apoiar-se sobre o tórax entre as 
compressões. 




