
 

 
 
 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE – FEPPS 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014 
 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS DEFINITIVO 

 
Por força de Edital, que rege esse Concurso Público, a Fundatec não prevê a instância de 

reconsideração de recursos, tão pouco respostas individuais aos candidatos. Entretanto, para 

demonstrar a lisura e a idoneidade que dispensa a todos os trabalhos e atividades que desenvolve 

e visando atender às manifestações encaminhadas pelos candidatos, a Fundatec, procedeu à nova 

e acurada análise das solicitações encaminhadas. Após exame criterioso comunicamos o que 

segue: 

 
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGO(S): TODOS 

 
 
QUESTÃO: 07 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'.
Considerando o enunciado da questão, No segmento já que a dor, a culpa e o ódio fazem parecer 
que elas têm uma  vida  mais  profunda (linhas 09 e 10), caso  o  sujeito  fosse  apenas 
a  dor,  quantas palavras  sofreriam  ajustes  para  que  se 
estabelecesse  a  concordância,  considerando  o contexto em que tal segmento aparece?, e o 
gabarito preliminar fornecido, a Banca considera, baseada na seguinte argumentação, que se 
substituirmos o sujeito por a dor tão-somente, teremos a seguinte sentença: a dor faz parecer que 
elas têm uma vida mais profunda. Assim, haveria uma alteração: a do verbo faz, já que a do 
sujeito está proposta no enunciado. 

As alegações de que ela também seria singularizado não procedem, pois este pronome não tem 
como referente o mesmo sujeito a dor. Portanto, o gabarito correto é a letra E. 
 
As notas serão corrigidas pelos gabaritos definitivo e retificativo seguindo as definições do Decreto 
Estadual nº 43.911/2005, Art. 33. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGOS 44 a 57 - TPPS (NÍVEL I) – BIOMEDICINA OU EM FARMÁCIA 
 

QUESTÃO: 61 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  

 
QUESTÃO: 63 – ANULADA. A bibliografia utilizada não é atual e se contradiz com prática 

laboratorial. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 60 - TPPS (NÍVEL I) – FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA 

 
QUESTÃO: 52 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  

QUESTÃO: 56 – ANULADA. As bibliografias indicadas se contradizem.  
 
QUESTÃO: 60 – ANULADA. As bibliografias indicadas se contradizem.  

 

 

 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 70 - TPPS (NÍVEL III) – FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA 

 
QUESTÃO: 53 – ANULADA. As bibliografias se contradizem ocorrendo a falta de clareza.  

 
QUESTÃO: 58 – ANULADA. Todas as assertivas estão incorretas.  
 
QUESTÃO: 60 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 71 - TPPS (NÍVEL III) – FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU 
MEDICINA VETERINÁRIA OU QUÍMICA 

 
QUESTÃO: 53 – ANULADA. As bibliografias se contradizem ocorrendo a falta de clareza.  

QUESTÃO: 60 – ANULADA. Não apresenta resposta correta. Concordo com a alegação constante 

nos recursos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 78 - TPPS (NÍVEL IV) – DOUTOR EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU 

GENÉTICA OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

QUESTÃO: 63 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  

QUESTÃO: 64 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  

 
QUESTÃO: 68 – ANULADA. A bibliografia utilizada não é atual e se contradiz com prática 

laboratorial. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 81 - TPPS (NÍVEL IV) – DOUTOR EM GENETICA OU BIOLOGIA CELULAR E 

MOLECULAR 
 

QUESTÃO: 58 – ANULADA. Não apresenta resposta correta. Concordo com a alegação constante 

nos recursos. 

QUESTÃO: 67 – ANULADA. A assertiva indicada como correta não corresponde ao enunciado. 

Concordo com a alegação constante nos recursos. 

 
QUESTÃO: 70 – ANULADA. A questão não faz parte do programa.  


