NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 10 – Recurso improcedente
O texto permite inferir que o verbo legalizar faz referência, sim, às drogas, mesmo
que esta palavra não esteja explícita.
Portanto, o recurso interposto é
improcedente. A banca ratifica o gabarito oficial.
QUESTÃO 17 – Recurso procedente
A banca, após a análise da questão, concorda com os recursos interpostos,
anulando a questão, em virtude de conter mais de uma alternativa correta.

ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 22 – Recurso Improcedente
Os recursos são improcedentes pelos seguintes motivos: os candidatos não
tiveram o cuidado devido para com o que foi inserido nas assertivas I e II, pois foi
inserido na assertiva I que há grande variação altimétrica se comparado com a
maioria dos outros estados. O que não é verdade, pois no site do Governo do
Tocantins, o qual foi sugerido para estudo das características do Estado do
Tocantins traz a afirmação de que há pouca variação altimétrica se comparado
com a maioria dos outros estados. Tornando a assertiva incorreta e, portanto, em
desacordo com o texto encontrado no site http://to.gov.br/tocantins/2.
Já para a assertiva II, foi inserido “mata atlântica” ao invés de “floresta de
transição amazônica”, o que seria o correto. Tornando a assertiva incorreta e,
portanto, em desacordo com o texto encontrado no site http://to.gov.br/tocantins/2.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26 – Recurso improcedente.
Netscape foi um dos primeiros navegadores criados para navegar na Internet. A
única alternativa que não apresenta um exemplo de navegador é a (D), que
apresenta o Google Earth. Este é destinado para visualizar imagens de satélite,
mapas, relevo, etc.
QUESTÃO 28 – Recurso improcedente.
Ao abrir a tela do painel de controle no Windows XP, a única opção para cadastrar
novos usuários, excluir ou alterar informações de usuário é por meio da opção
“Contas de Usuário”. A opção chamada “Gerência de Usuário” nem existe no
Windows XP para este fim.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROVA DE ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
QUESTÃO 32 – Recurso procedente
O comando da questão solicita que o candidato marque a opção NÃO CORRETA.
Todavia, conforme a redação das opções, tanto o item II e IV estão incorretos.
Conseqüentemente existem duas alternativas a serem consideradas.
QUESTÃO 39 – Recurso improcedente.
Os temas abordados na questão, correspondem aos conteúdos do programa
referentes aos itens 4(transformação da matéria), 5 (substâncias simples e
compostas), 6 (tabela periódica), 7 (mistura se soluções) e 9 (funções químicas).
QUESTÃO 44 – Recurso improcedente
A sublimação é característica de substâncias que possuem pressão de vapor no
ponto de fusão maior que a pressão atmosférica, pois não se considera, que a
sublimação seja apenas a passagem do estado sólido para o gasoso. Do exposto,
a sublimação é termo corretamente empregado para denominar a mudança do
estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido.
QUESTÃO 46 – Recurso improcedente.
O etanol e água são miscíveis em todas as proporções, formando sempre mistura
homogênea.
QUESTÃO 47 – Recurso improcedente
A fórmula apresentada em b), não corresponde a um compostos iônico, pois é
formado por dois cátions (Li+ e Al3+).
QUESTÃO 48 – Recurso improcedente.
Os temas abordados na questão, são inerentes aos conteúdos do programa itens
3 (matéria e energia) e 4(transformação da matéria). A temperatura é uma
propriedade intensiva de um sistema e muitas propriedades da matéria, bem
como, as suas transformações dependem da temperatura; e por conseqüência a
sua correta expressão em diversas escalas termométricas consiste em
conhecimento implícito ao tema.

