
 

 
INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - SP 
PROCESSO SELETIVO N°003/2018 

 
Resposta aos Recursos (GABARITO) 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Inscrição: 1046013 
 
Questão 04 – INDEFERIDO. O recurso não assiste ao recorrente, tendo em vista que a alternativa B está correta, estando na 
apresentação da NOB-SUAS, que foi atualizada em 2012. O referido documento faz referencia e se baseia na NOB-SUAS/2005 e 
encontra-se disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. 
A alternativa A está incorreta porque a LOAS não assegura a primazia do mercado na provisão de serviços, benefícios, programas e 
projetos, mas do Estado. 
A alternativa C está incorreta porque apesar de a NOB-SUAS/2005 ter representado um marco na estruturação da Política de Assistência 
Social, os critérios de partilha adotados não foram subjetivos, mas OBJETIVOS. 
A alternativa D está incorreta porque a lógica convenial é superada, o financiamento passou a ser feito pela transferência fundo a fundo 
por pisos de proteção social de maneira contínua. 
Fonte: https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf  
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Inscrições: 1055164 - 1046987 – 1052599 – 1055151 – 1054989 – 1046987 
 
Questão 06 - INDEFERIDO. 
 
Questão 08 – DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “B”. 
 
Questão 12 - INDEFERIDO. Em que pesem as alegações do candidato, o gabarito tem como alternativa correta a letra C, que não possui 
nenhum erro ortográfico. 
 
Questão 42 – DEFERIDO. Questão anulada. 
 
Questão 43 – INDEFERIDO. 
Resolução: 
  5 sacas x 60 kg  
  3 sacas x 60 kg = 180/2=90 pacotes 
 
         90 x R$ 3,00 = 270,00 
 
 
    2 sacas de 60 kg - = 120 kg à R$ 1,80 o kg. 
 
120 x 1,80 = R$ 216,00 
A alternativa correta é a letra “C”. 
 

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 
INSCRIÇÕES: 1047703 – 1046150 – 1053205 – 1048803 – 1045766 – 105434 – 1045845 – 1050416 – 1046975 – 1045930 – 1053514 – 
1054194 – 1044947 – 1055231 – 1048076 – 1050146 – 1047360 – 1054332 -  
 
Questão 01 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, segundo o Ministério da Saúde, a síndrome 
colinérgica por intoxicação apresenta os seguintes sintomas: Salivação, Lacrimejação, Liberação esfincteriana, Diarréia, Emese, 
Broncorréia e Bradicardia. 
Fonte: http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1334795987Protocolos%20DF_Intox.pdf 
 
Questão 03 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, para adultos, a lavagem gástrica é 
recomendada de 4 a 6 litros, em doses fracionadas de no máximo 250 ml, de acordo com o Ministério da Saúde 
Fonte: http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1334795987Protocolos%20DF_Intox.pdf 
 
Questão 07 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é C, pois, dentro do processo de trabalho, os agentes 
são constituídos pelos seres humanos que transformam a natureza, que realizam o trabalho. Para isso, tomam o objeto de trabalho, 
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intervêm, são capazes de alterá-los, produzindo um arte- fato ou um serviço. Assim, há a intenção de transformar a natureza em algo 
que, para eles, tem um significado especial. Na enfermagem, os agentes são os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 
Fonte: http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/SAE-web.pdf 
 
Questão 10 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, pois, o PE é sistemático utilizando uma abordagem organizada em fases 
para atingir o seu propósito. Promove a qualidade do cuidado, pois evita os problemas associados somente à intuição, ou à produção de 
cuidados rotineiros. É flexível quando pode ser aplicado em dois contextos: em qualquer local e prestação do cuidado e para qualquer 
especialidade; suas fases podem ser usadas de modo sequencial ou concomitante, por exemplo, ao mesmo tempo em que o enfermeiro 
implementa o plano de cuidado (oferece o cuidado), ele pode estar reavaliando a pessoa e realizando novos diagnósticos. 
Fonte: http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/SAE-web.pdf 
 
Questão 11 – INDEFERIDO. A resposta correta é B, pois, segundo o CORENSP, o diagnóstico de enfermagem, ocorre em duas fases, a de 
processo e a de produto. A fase de processo envolve o raciocínio diagnóstico, ou seja, um processo em que o conhecimento científico, a 
experiência clínica e a intuição são evocados de forma complexa (pensamento intelectual-razão). 
Fonte: Fonte: http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/SAE-web.pdf 
 
Questão 14 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, Segundo a Universidade Federal do Mato 
Grosso, são objetivos da política de educação permanente em enfermagem: 
- Estimular a equipe a pensar sua prática, oferecendo meios para estudo e reflexão, visando transformá-la.   
- Instrumentalizar os profissionais de enfermagem para atuar em conformidade aos princípios (universalidade, integralidade, eqüidade) 
e diretrizes (descentralização e municipalização) do Sistema único de Saúde.  
- Compartilhar práticas e saberes de modo a permitir, a equipe, o embasamento, autonomia e a segurança no desempenho de seu 
trabalho  
- Promover a integração de programas, ações, condutas e protocolos a serem desenvolvidos pelos trabalhadores de enfermagem do 
hospital com a rede de atendimento á saúde;  
- Favorecer a integração ensino e serviço;  
- Melhorar a qualidade do cuidado prestado ao cliente e família. 
Fonte: https://www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/MANUAL_ADM_TOTAL.pdf 
 
Questão 16 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é C “LARANJA” conforme indicado pelo recursante não 
havendo necessidade de alteração do gabarito. 
 
Questão 20 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é C, pois, Imunização - realização de esquema vacinal 
básico e busca ativa de faltosos, é um programa da Atenção Primária a ser executado pela ESF voltado para saúde da criança. 
Fonte: http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_5.pdf 
 
Questão 23 - INDEFERIDO. Como o item III está incorreto e o item II correto, a alternativa que deve ser assinalada é a letra “B”. 
 
Questão 30 – INDEFERIDO. Mesmo que se trate de serviço multidisciplinar, compostos por diversos profissionais, o acesso ao SAD “(...) é 
geralmente feito no hospital quem que o usuário estiver internado ou ainda, por solicitação da equipe de Saúde da Família/Atenção 
Básica ou da Unidade de Pronto atendimento (UPA)”. 
Assim, é necessário indicação médica, em qualquer desses locais, para que o SAD ocorra. Ademais, tal previsão encontra-se expressa na 
Lei 8080/90. 
Questão 34 – INDEFERIDO. Como o item III está incorreto e o item II correto, a alternativa que deve ser assinalada é a letra “B”. 
Questão 36 - DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “C”. 
 
Questão 40 – INDEFERIDO. Em que pese a alegação do candidato, não há erro de pontuação na letra D. Há erro de pontuação na 
alternativa C. em que o sujeito se separa do verbo. 
 
Questão 45 – INDEFERIDO. 
Resolução: 
           _ _                  _ _ _ 
       Letras            números 
 
          _      _             _      _      _ 
         26    26          10    10    10 

 
26 x 26 x 10 x 10 x 10 = 676.000 
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CARGO: MOTORISTA 
INSCRIÇÕES: 1044891 – 1053884 – 1044893 – 1046990 – 1046248 – 1049887 – 1046248 – 1045299 – 1046990 – 1050913 - 
1051305 – 1046130 – 1046853 – 1048947 
 
Questão 10 - INDEFERIDO. Em que pese as alegações do candidato, referida questão reporta-se ao artigo 123 do CTB, de forma literal. 
 
Questão 19 - INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra “C”. 
 
Questão 20 - INDEFERIDO. Em que pese as alegações do candidato, o recurso é indeferido. 
 
Questão 25 - INDEFERIDO. A placa R-5a indica proibido retornar à esquerda. 
 
Questão 26 - DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “C”. 
 
Questão 35 - INDEFERIDO.  
 
Questão 36 - DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “B”.  
 
Questão 49 - DEFERIDO. Questão anulada. 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
INSCRIÇÕES: 1051415 – 1044858 – 1052829 – 1046384 – 1049354 – 1046025 – 1055462 
 
Questão 05 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, a técnica de limpeza indicada para o leito 
das lesões compreende a irrigação com jatos de soro fisiológico a 0,9% ou água destilada aquecidos, que serão suficientes para remover 
os corpos estranhos e os tecidos frouxamente aderidos, além de preservar tecido de granulação. 
Fonte:http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/federacao_pr/manual_prevencao_tratamento_de_lesoes_pele/files/assets/c
ommon/downloads/publication.pdf 
 
Questão 16 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é B, pois, deve-se verificar se o paciente Evitou o uso 
de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes e não 2 horas. 
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf 
 
Questão 17 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, É aconselhável evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se que consumo de álcool não ultrapasse 30ml de etanol/dia (90ml de destilados, ou 
300ml de vinho ou 720ml de cerveja), para homens e, 15ml de etanol/dia para mulheres e indivíduos de baixo peso. 
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf 
 
Questão 19 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, Segundo o Ministério da Saúde, O teste de 
tolerância à glicose deve ser feito com os cuidados preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com coleta para 
diferenciação de glicemia em jejum e 120 minutos após a ingestão de glicose. 
Fonte: https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf 
 
Questão 25 – INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, a divisão do trabalho, para que uma 
organização de grande porte alcance seus objetivos, é necessário que sejam realizadas centenas de atividades diferentes, e uma das 
maneiras de racionalizar esta realização é por meio da especialização ou divisão do trabalho. Diferentes pessoas, áreas ou grupos da 
organização irão realizar diferentes tipos de tarefas. 
Fonte: http://neonconcursos.com.br/wp-content/uploads/2014/06/Apostila-Assistente-Administrativo-EBSERH.pdf 
 
Questão 26 - INDEFERIDO. Não se encontra incoerente, visto que é proibido ao profissional da enfermagem registrar informações 
parciais sobre a assistência prestada. 
 
Questão 29 – INDEFERIDO. A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar. Dessa forma, a alternativa D está 
incorreta, devendo, portanto, ser assinalada. 
 
Questão 36 - DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “C”.  
 
Questão 39 – INDEFERIDO. Salutar é sinônimo de fundamental, basilar. 
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CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
INSCRIÇÕES: 1045337 – 1054444 – 1047653 – 1048549 – 1055207 – 1055811 – 1054719 - 1052002 

 
Questão 03 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é C, pois, Osso hióide é um osso pequeno, em forma 
de ferradura, ímpar, e não pertence nem ao crânio nem à face, estando situado na região do pescoço, abaixo da mandíbula e acima da 
cartilagem tireóide da laringe. 
Fonte: https://anatomiaartistica.files.wordpress.com/2014/09/sobotta-atlas-de-anatomia-humana-volume-1.pdf 
 
Questão 09 - INDEFERIDO. 
O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é C, pois, a questão fala dos segmentos cervicais da medula espinal e não das 
vértebras cervicais, sendo os segmentos cervicais em 8. 
Fonte: http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/16220915102012Elementos_de_Anatomia_Humana_Aula_13.pdf 
 
Questão 14 - INDEFERIDO. O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, câncer de mama e patologias são conteúdos 
abordados pelo edital. 
 
Questão 35 - INDEFERIDO. Realmente, consoante a questão não é possível considerar a palavra “não”. Todavia, necessário se faz a 
utilização do acento indicador da crase em “interessa à” família. Desta forma, há quatro palavras que devem ser acentuadas. 
 
Questão 36 - DEFERIDO. A alternativa correta é a letra “B”. 
 
Questão 49 - DEFERIDO. Questão anulada. 

 
 

 
 

Santo André, 27 de julho de 2018. 

 
 

MOURA MELO CONCURSOS 
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