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01. (UFAL) Um aspecto que deve ser verificado 

pelo técnico de enfermagem na administração de 

medicamentos via intramuscular é o local ou sitio de 
aplicação. Qual região é considerada a mais segura, 
de fácil acesso e com menor risco de complicações 
para administração via intramuscular? 
a) Deltoide     
b) Dorsoglutea    

c) Ventroglutea     
d) Reto femural     
e) Vasto lateral da coxa 
 

02. (UFSC) A administração de fármacos por via 

intramuscular (IM) é um procedimento realizado com 
frequência nos serviços de saúde e deve seguir 
algumas técnicas para a obtenção de resultados 
adequados. Sobre a aplicação de fármacos por essa 
via em adultos, é correto afirmar que: 
a) os locais corretos para a administração são a 

inserção inferior do músculo deltoide, o quadrante 

superior externo da região glútea e a região 
abdominal 

b) toda administração deve ser realizada com 
angulação da agulha em 15º. 

c) o calibre da agulha para a aplicação de soluções 
oleosas pode ser 25X8mm ou 25X9mm; 30X8mm 

ou 30X9mm; 40X8mm ou 40X9mm. 
d) o volume máximo da administração de fármacos é 

de 12 ml. 
e) a antissepsia do local de aplicação é opcional, 

desde que o local esteja correto. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
03. (EBSERH) A técnica para administração de 

medicamentos por via intramuscular, que deve ser 

colocada a mão não dominante no quadril 
contralateral do paciente apoiando a extremidade do 
dedo indicador sobre a espinha ilíaca anterossuperior 
e o dedo médio ao longo da crista ilíaca, espalmar a 
mão sobre a base do grande trocânter do fêmur, 
formando um triangulo invertido ou um “V”; e aplicar 

o medicamento no triângulo formado é denominada: 
a) Deltoide     
b) Dorsoglutea    
c) Ventroglutea     
d) Reto femural     
e) Vasto lateral da coxa 
 

04. (IFPE) Sobre as vias de administração de 

medicamentos, assinale a alternativa incorreta: 
a) As vias de administração parenterais diferem em 

relação ao tipo de tecido em que o medicamento 
será administrado. 

b) A via intradérmica constitui uma alternativa 
parenteral para a administração de medicamentos 
que precisam de uma lenta absorção. 

c) Na utilização da via subcutânea, a medicação é 
introduzida na hipoderme, proporcionando uma 

absorção gradual e sistêmica. 
d) Na utilização da via intramuscular, o 

medicamento é introduzido no tecido muscular, 
sendo apropriado para a administração o volume 
máximo até 0,5 mL. 

e) A via endovenosa permite a administração de 
grandes volumes de líquidos e, também, de 
soluções que, por serem irritantes ou por 

sofrerem a ação dos sucos digestivos, são 
contraindicadas pelas demais vias parenterais e 
pela via oral, respectivamente.   


