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Leia o texto abaixo para responder as questões 

de nº 01 à 02 

 

Mais de 40% dos jogadores do país admitem 

beber toda semana. 

 

Uma pesquisa produzida pelo UOL Esporte junto 

a 105 jogadores de grandes clubes do país 

confrontou a classe com perguntas polêmicas 

sobre comportamento fora dos gramados. Em 

uma das respostas, 42% dos entrevistados 

afirmaram que bebem pelo menos uma vez por 

semana.  

Em condição de anonimato nas respostas, 39% 

afirmaram que bebem entre uma e duas vezes 

por semana. Outros 3% admitiram que 

consomem álcool mais de três vezes por 

semana. 

Dos entrevistados, 24% não quiseram responder 

a pergunta e outros 34% afirmaram que não 

consomem bebidas alcoólicas.(...) 

 
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/05/06/maioria-dos-

jogadores-do-pais-admite-beber-toda-a-semana.htm em 06/05/2013 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima, podemos afirmar 

que: 

a)A maioria dos jogadores não quiseram 

responder a pergunta. 

b) Mais da metade dos entrevistados bebem 

todos os dias. 

c) A maioria dos jogadores bebem pelo menos 

uma vez por semana. 

d) Todos os entrevistados fazem uso de bebidas 

alcoólicas. 

 

QUESTÃO 02 

Na frase: “ Dos entrevistados, 24% não quiseram 

responder a pergunta.”, a palavra destacada 

pode ser classificada como: 

a) advérbio de negação 

b) advérbio de tempo 

c) advérbio de intensidade 

d) locução adverbial de negação 

 

QUESTÃO 03 

Observe as seguintes orações: 

I)  Deixe-as dormir. 

II) Deixaram tudo para mim fazer. 

III) Fizeram-nos esperar. 

IV)   Mandaram-me entrar. 

Quanto à colocação dos pronomes em 

destaque podemos afirmar que: 

a) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal correta. 

b) Apenas orações I, II e III estão corretas. 

c) As orações dos quatro itens apresentam 

colocação pronominal incorreta. 

d) Apenas as orações I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 

Lendo atentamente as orações dos períodos 

a seguir, indique a única alternativa que 

apresenta erro quanto à pontuação: 

a) “Findas as lições, espaçou as visitas, sumiu-

se afinal.” (Graciliano Ramos) 

b) “Dentro do navio homens e mulheres 

conversavam.” (Jorge Amado) 

c) “Mas padre Anselmo, era assim mesmo: 

amigo dos pobres.” (João Bezerra) 

d) “-Aonde? Perguntou Dona Plácida.” 

(Machado de Assis) 

 

QUESTÃO 05 

Na frase: “ Meu sonho sempre foi visitar a 

cidade-luz.”  A expressão em destaque trata-

se de uma: 

a)Paráfrase 

b) Ideia central 

c) Síntese 

d) Perífrase 

 

QUESTÃO 06 

A porção pintada da figura abaixo 

corresponde a que fração da figura total? 

 
a) 1/3 

b) 10 

c) 3/10 

d) 2/3 

 

QUESTÃO 07 

Qual a solução para a seguinte expressão 

aritmética: 
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a) 1 

b) 1/15 

c) 1/25 

d) 1/35 

 

QUESTÃO 08 

As águas ocupam três quartos de toda 

superfície terrestre, em termos de volume de 

água isso corresponde a aproximadamente 1,4 

x 1018litros de água. No entanto, apenas 4,2 x 

1016 litros deste valor corresponde à água doce. 

Sabendo que nosso planeta possui cerca de 7 

bilhões de habitantes segundo dados da divisão 

de estudos da população da ONU. Qual seria o 

volume de água doce por habitante do nosso 

planeta? 

a) 6 x 106 l/hab 

b) 5 x 1018 l/hab 

c) 2 x 1016 l/hab 

d) 0,2 x 109 l/hab 

 

QUESTÃO 09 

Um passageiro embarcou em um ônibus na 

cidade A às 14h 32 min 18s, esse ônibus saiu da 

rodoviária desta cidade às 14h 55min 40s e 

chegou na rodoviária da cidade B às 19h 27min 

15s, do mesmo dia. Quanto tempo o passageiro 

permaneceu no interior do ônibus? 

a) 05h 54min 09s 

b) 04h 05min 57s 

c) 05h 05min 09s 

d) 04h 54min 57s 
 

QUESTÃO 10 

Qual é a forma decimal de se escrever a 

seguinte medida 3 km + 38 cm, exprimindo-a em 

metros. 

a) 3038,00 

b) 3003,80 

c) 3380,00 

d) 3000,38 

 

QUESTÃO 11 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Art. 40. : “Para receberem os recursos, de 

que trata o art. 30. desta Lei, os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal deverão contar 

EXCETO com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 12 

Segundo a regionalização da assistência à 

saúde descrita na Portaria MS/GM n0. 373  de 

27 de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá garantir aos 

cidadãos, o mais próximo possível de sua 

residência, um conjunto de ações e serviços, 
EXCETO: 

a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os 

casos de urgência. 

b) Controle das doenças bucais mais 

comuns. 

c) Cobertura universal do esquema 

preconizado pelo Programa Nacional de 

Imunizações, para todas as faixas etárias. 

d) Acompanhamento de pessoas com 

doenças crônicas de alta prevalência. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de 

Setembro de 1990, constitui o Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e das fundações 

mantidas pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 

município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

de cada município e da Administração 

direta e indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Art. 13 da lei Federal 8080/90 A 

articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes 

atividades: 
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I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador 

a) I, II, III e Vi apenas são verdadeiras. 

b) III, IV, e V apenas são verdadeiras. 

c) IV e V apenas são verdadeiras. 
d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 15 

Segundo o Art. 37 da lei Federal 8080/90, o 

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das 

características: 

a) Financeiras 

b) Epidemiológicas 

c) Sociais 

d) Catastróficas 

 

QUESTÃO 16 

Segundo a Portaria MS/GM 399/06 as prioridades 

do Pacto Pela Vida e seus objetivos para 2006 

são: 

I - SAÚDE DO IDOSO: Implantar a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando 

a atenção integral. 

II - CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: 

Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de colo do útero e de mama. 

III - MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA: 

Reduzir a mortalidade materna, infantil 

neonatal, infantil por doença diarréica e por 

pneumonias. 

IV - DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM 

ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, 

MALÁRIA E INFLUENZA 

Fortalecer a capacidade de resposta do 

sistema de saúde às doenças emergentes e 

endemias. 

V -PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

Elaborar e implantar a Política Nacional de 

Promoção da Saúde, com ênfase na adoção 

de hábitos saudáveis por parte da população 

brasileira, de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de 

atividade física regula, alimentação saudável e 

combate ao tabagismo. 

 VI - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde 

da Família como modelo de atenção básica 

à saúde e como centro ordenador das redes 

de atenção à saúde do SUS. 

a) I, II, III e V apenas estão corretas. 

b) III,  IV e VI apenas estão corretas. 

c) V e VI apenas estão corretas. 

d) I, II, III, IV, V e VI estão corretas 

 

QUESTÃO 17 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de 

saúde da população brasileira. 

A definição de prioridades deve ser 

estabelecida através de metas nacionais, 

estaduais, regionais ou municipais. 

Prioridades estaduais ou regionais podem ser 

agregadas às prioridades nacionais, 

conforme: 

a) Pactuação Local 

b) Pactuação Regional 

c) Pactuação Nacional 

d) Pactuação Municipal 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com o Código de Ética dos 

profissionais de Enfermagem, o Profissional de 

Enfermagem atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os 

preceitos: 

a) Sociais e Psicossociais 

b) Morais e Sociais 

c) Éticos e Legais 

d) Legais e Sociais 

 

QUESTÃO 19 

Segundo o Código de Ética dos profissionais 

de Enfermagem, no que concernem as 

Relações com a pessoa, família e 

coletividade, é incorreto afirmar: 

a) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

b) Avaliar criteriosamente sua competência 

técnica, científica e aceitar encargos ou 

atribuições, quando incapaz de 

desempenho seguro para si e para 

outrem. 
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c) Aprimorar os conhecimentos técnicos, 

científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

d) Prestar Assistência de Enfermagem sem 

discriminação de qualquer natureza. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com o Código de Ética dos 

profissionais de Enfermagem, é correto afirmar 

sobre as Infrações: 

a) Considera-se infração ética a observância 

das normas dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem 

b) Considera-se Infração Ética a ação, omissão 

ou conivência que não implique em 

desobediência e/ou inobservância às 

disposições do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem 

c) A gravidade da infração é caracterizada 

por meio da análise dos resultados do dano 

e de seus responsáveis. 

d)  A infração é apurada em processo 

instaurado e conduzido nos termos do 

Código de Processo ético das Autarquias 

dos Profissionais de Enfermagem. 

 

QUESTÃO 21 

Injeções anticoncepcionais são  feitas de 

hormônios parecidos com os hormônios 

produzidos pelo ovário da mulher.  Quando uma 

mulher começa a usar a injeção, seu organismo 

precisa de um tempo para se adaptar.  A 

mulher pode apresentar nesse período: 

a) enjoos, vômitos, sangramento entre as 

menstruações, falta da menstruação, aumento 

de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas 

mamas, mudanças de humor. Esses efeitos  são 

perigosos e, na maioria das vezes, pode ser uma 

nova gestação. Por isso, a mulher deve procurar 

o serviço de saúde. 

b) enjoos, vômitos, sangramento entre as 

menstruações, falta da menstruação, aumento 

de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas 

mamas, mudanças de humor. Esses efeitos  são 

perigosos e, a mulher precisa ficar de repouso, e  

deve interromper o uso da injeção.  

c)  enjoos, vômitos, sangramento entre as 

menstruações, falta da menstruação, aumento 

de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas 

mamas, mudanças de humor. Esses efeitos não 

são perigosos e, na maioria das vezes, 

desaparecem. Por isso, a mulher não deve 

interromper o uso da injeção. Se eles 

continuarem por mais de três meses, a 

mulher deve procurar o serviço de saúde. 

d) enjoos, vômitos, sangramento entre as 

menstruações, falta da menstruação, 

aumento de peso, dor de cabeça leve, 

tonteira, dor nas mamas, mudanças de 

humor. Esses efeitos não são perigosos e, na 

maioria das vezes, desaparecem. Por isso, a 

mulher  deve interromper o uso da injeção. 

Se eles continuarem por mais de seis  meses, 

a mulher deve procurar o serviço de saúde. 

 

QUESTÃO 22 

Dispositivo intra-uterino – DIU É um pequeno 

objeto de plástico, que pode ser recoberto 

de cobre ou hormônio, colocado no interior 

do útero para evitar a gravidez. Assinale a 

alternativa falsa  referente ao uso DIU: 

a) O DIU  provoca aborto, porque atua 

depois  da fecundação.  

b) O DIU recoberto com cobre age 

inativando ou matando os espermatozoides, 

impedindo o encontro  dos espermatozoides 

com o óvulo. 

c)  Existem diversos modelos de DIU. O mais 

usado é o “T” de cobre. 

d) A fertilidade da mulher, ou seja, a sua 

capacidade de engravidar, retorna logo 

após a retirada  do DIU. 

 

QUESTÃO 23 

Quando uma pessoa é considerada 

hipertensa, pelo Ministério da Saúde? 

a) quando a pressão arterial estiver maior ou 

igual a 140/90mmHg. 

b) quando a pressão arterial mantiver 

90/60mmHg. 

c) quando a pressão arterial estiver maior 

que 130/70mmHg. 

d) quando a pessoa sentir dor de cabeça 

forte na região da nuca. 

 

QUESTÃO 24 

O climatério é definido pela Organização 

Mundial da Saúde como uma fase biológica 

da vida e não um processo patológico, que 

compreende a transição entre: 

a) o período reprodutivo e o não reprodutivo 

da vida da mulher. 
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b) o período produtivo e não produtivo da vida 

da mulher. 

c) o período  não menstrual e menstrual da vida 

da mulher. 

d) o período evolutivo do óvulo da vida da 

mulher. 

 

QUESTÃO 25 

As vacinas: BCG, Sarampo caxumba e rubéola 

e rotavírus humano, são respectivamente 

administradas por quais vias? 

a) intradérmica, subcutânea e intramuscular 

b) intradérmica, subcutânea e oral 

c) intravenosa, intradérmica e oral 

d) subcutânea, intradérmica e intramuscular 

 

QUESTÃO 26 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 

transmitidas, principalmente, por contato sexual 

sem o uso de camisinha com uma pessoa que 

esteja infectada, e geralmente se manifestam 

por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou 

verrugas. As mais conhecidas 

são gonorreia e sífilis. Estão entre as DST: 

a) Clamídia e celulite 

b) Tracoma e HPV 

c) Herpes e DIP ( doença inflamatória pélvica)  

d) Difteria e Hepatites virais 

 

QUESTÃO 27 

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) 

tem importância fundamental para a redução 

da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, 

assim como a promoção de melhor qualidade 

de vida e a diminuição das desigualdades em 

saúde. Quando as condições clínicas do RN 

forem satisfatórias, alguns  procedimentos 

devem ser realizados em sequência, sendo o 

primeiro procedimento: 

a) laqueadura do cordão umbilical 

b) antropometria 

c) administrar Vit.K 

d) identificar RN 

 

QUESTÃO 28 

A vacina rotavírus humano  deve ser 

administrada em  duas doses seguindo 

rigorosamente os limites de faixa etária. Essas 

doses são: 

a) primeira dose: 3 mês e  5 dias a 3 meses e 7 

dias.  

segunda dose: 6 meses e 7 dias a 5 meses e 

15 dias. 

b)  primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 

7 dias.  

segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 

15 dias. 

c)  primeira dose: 15 dias a 3 meses e 7 dias.  

segunda dose: 6 meses e 7 dias a 8 meses e 

15 dias. 

d) primeira dose: 1 mês e 5 dias a 2 meses e 7 

dias.  

segunda dose: 4 meses e 7 dias a 4 meses e 

15 dias. 

 

QUESTÃO 29 

Higienizar as mãos é remover a sujidade, 

suor, oleosidade, pelos e células  

descamativas da microbiota da pele, com a 

finalidade de prevenir e reduzir as infecções 

relacionadas a assistência à saúde. Quando 

proceder à higienização das mãos: 

I. Apenas após o contato com o paciente, 

antes não é preciso pois as mãos ainda não 

foram contaminadas. 

II. Antes e após a realização de 

procedimentos assépticos. 

III. Após contato com material biológico. 

IV. Após contato com o mobiliário e 

equipamentos próximos ao paciente. 

a) II,III e IV estão corretas 

b) I, II e III estão corretas 

c) Apenas I está correta 

d) Apenas IV está correta 

 

QUESTÃO 30 

O Ministério da Saúde está adotando uma 

série de medidas para o enfrentamento da 

influenza deste ano. Além da campanha 

nacional de vacinação, que imunizou mais 

de 32 milhões de pessoas e ultrapassou a 

meta de 80% do público-alvo, diversas ações 

em curso visam à prevenção e a redução do 

número de casos e óbitos por agravamento 

da doença.  AS pessoas que deveriam 

receber essa vacina são, EXCETO: 

a) gestantes  

b) pessoas com mais de 60 anos 

c) portadores de doenças crônicas 

d) mulheres no período entre 60 e 90 dias 

após o parto  

 




http://www.aids.gov.br/pagina/camisinha-masculina
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis
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QUESTÃO 31 

Os sintomas clássicos de diabetes são: 

a)  piúria, polidipsia, polifagia e perda voluntária 

de peso 

b) poliúria, polidisfasia, polifagia e perda 

voluntária de peso 

c) poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

involuntária de peso 

d) piúria, disfasia, polifagia e perda involuntária 

de peso 

 

QUESTÃO 32 

O que é um Equipamento de Proteção 

Respiratória (EPR)?  

a) É um Equipamento de Proteção Coletiva 

(EPC), que visa a proteção do usuário contra a 

inalação de agentes hígidos à saúde. 

b) É um Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), que visa a proteção do usuário contra a 

inalação de agentes nocivos à saúde. 

c) É um Equipamento de Proteção Coletiva 

(EPC), que visa a proteção do paciente contra 

a inalação de agentes nocivos à saúde. 

d) É um Equipamento que retira do ar os 

agentes nocivos à saúde. 

 

QUESTÃO 33 

Diferente da maioria das medicações, no 

solvente da penicilina cristalina, deve-se 

considerar o volume do soluto, que no frasco-

ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no 

frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml.Quando 

coloca-se 8ml de Água Destilada em 1 Frasco-

Ampola de de 5.000.000 UI, obtém-se como 

resultado uma solução contendo 10ml. Assinale 

a alternativa correta referente a essa 

medicação: 

a) A quantidade de solvente (AD), se não estiver 

expressa na prescrição ou houver orientação do 

fabricante, fica sempre determinado que é de 

15ml. 

b) Ao administrar Penicilina Cristalina, lembre-se 

que esta medicação é colocada normalmente 

em seringas de 3ml, e administrada via 

subcutânea. 

c) Foi prescrito Penicilina Cristalina 4.800.000 UI, 

na unidade tem-se o frasco ampola de 

10.000.000UI. Diluindo para 6ml, deve-se aspirar 

4,8ml. 

d) Se 10.000.000 UI estão para 16 ml AD +2 ml 

de cristais (18 ml), logo 10.000.000 UI estão 

para 20 ml. 

 

QUESTÃO 34 

A Aids é o estágio mais avançado da 

doença que ataca o sistema imunológico. A 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 

como também é chamada, é causada pelo 

HIV. Como esse vírus ataca as células de 

defesa do nosso corpo, o organismo fica 

mais vulnerável a diversas doenças, de um 

simples resfriado a infecções mais 

graves como tuberculose ou câncer. O 

próprio tratamento dessas doenças fica 

prejudicado. Fatores que aumentam o risco 

de transmissão sexual do HIV, EXCETO: 

a) parceiro/a sexual for HIV negativo  e 

estiver com uma carga viral sanguínea 

indetectável (quantidade de HIV circulando 

no sangue); 

b) a pessoa apresentar qualquer tipo de 

ferimento ou lesão (machucado) na região 

genital; 

c) houver a presença de sangramento, 

como menstruação, no momento do ato 

sexual; 

d)  um dos parceiros apresentar uma doença 

sexualmente transmissível; 

 

QUESTÃO 35 

O que é anemia falciforme? 

a) é uma doença parasitológica, que causa 

uma anormalidade da hemoglobina dos 

glóbulos vermelhos do sangue. 

b) é uma doença infecciosa, que causa 

uma anormalidade nos glóbulos brancos do 

sangue. 

c) é uma doença genética e hereditária, 

causada por uma anormalidade da 

hemoglobina dos glóbulos vermelhos do 

sangue. 

d) é uma doença autoimune, que destrói a 

hemoglobina dos glóbulos vermelhos do 

sangue. 

 

QUESTÃO 36 

A TUBERCULOSE é uma doença infecto-

contagiosa causada por uma bactéria que 

afeta principalmente os pulmões, mas, 




http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
http://www.aids.gov.br/pagina/hiv
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
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também pode ocorrer em outros órgãos do 

corpo, como: 

a) ossos, rins e meninges  

b)  olhos, rins e fígado 

c) ossos, bexiga e músculos  

d) meninges, baço e estômago  

 

QUESTÃO 37 

Doença crônica granulomatosa, proveniente de 

infecção causada pelo Mycobacterium leprae. 

Esse bacilo tem a capacidade de infectar 

grande número de indivíduos (alta 

infectividade), no entanto poucos adoecem 

(baixa patogenicidade); propriedades essas 

que dependem, sobretudo, de sua relação com 

o hospedeiro e do grau de endemicidade do 

meio, entre outros aspectos. O domicílio é 

apontado como importante espaço de 

transmissão da doença, embora ainda existam 

lacunas de conhecimento quanto aos prováveis 

fatores de risco, especialmente aqueles 

relacionados ao ambiente social. Essa 

afirmação é relativa a qual doença? 

a) Sífilis 

b) Hanseníase 

c) Cólera 

d) Coqueluche 

 

QUESTÃO 38 

A sonda naso/orogástrica  tem  a finalidade de 

drenar conteúdo gástrico para descompressão, 

realizar lavagem gástrica e administração de 

medicação/alimento. São recomendações ao 

realizar esse procedimento, EXCETO: 

a) Manter decúbito elevado e comunicar 

qualquer alteração; 

b) A sonda deverá ser testada sempre antes da 

administração da dieta; 

c) Após a administração da dieta, manter a 

sonda limpa e permeável; 

d) A higiene nasal e oral não deverá ser rigorosa 

em paciente com SNG para evitar 

complicações como parotidites; 

 

QUESTÃO 39 

A medicação por via oral possui apresentação 

em cápsulas, suspensão, gotas, comprimidos e 

pós, que são absorvidas pelo trato 

gastrintestinal. Por essa via de administração 

alguns cuidados precisam ser observados. 

Assinale alternativa correta referente a esses 

cuidados: 

a) sempre higienizar as mão antes do 

procedimento para aumentar o risco de 

contaminação  levado ao paciente. 

b) Levar tudo para próximo ao paciente, 

assim não precisa identificar os comprimidos. 

c) colocar o paciente sentado ou decúbito 

elevado, isso facilita a deglutição e evita 

aspiração. 

d) não é preciso esperar o paciente deglutir 

tudo, pois já está dentro da boca dele. 

 

QUESTÃO 40 

Ao administrar medicações por via sublingual 

serão absorvidos principalmente, 

diretamente: 

a) pelos pequenos vasos sanguíneos da 

região sublingual 

b) através da parede intestinal e pelo fígado. 

c) estômago 

d) esôfago  

 

 







