Conhecimentos Básicos – Nível Superior
Disciplina:

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES 01.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que “a charge se for observada isoladamente do texto Mídia e catástrofe, não dá para entender que ela aborda a
preocupação com a ética nos noticiários de TV sobre a transmissão de eventos catastróficos”.
JUSTIFICATIVA:

Segundo o enunciado da questão 01, solicita-se que “Leia atentamente os textos para responder à questão 01”. E o item I diz “os textos
abordam a preocupação com a ética nos noticiários de TV sobre a transmissão de eventos catastróficos”. Desta forma, afirma-se que em
nenhum momento o enunciado solicitou leitura isolada de um dos dois textos, e sim, dos dois conjuntamente.
Portanto, confirma-se a alternativa (B) como correta.
QUESTÃO 02.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que “para ser claro em algum texto ou informação não é necessário que se use linguagem textual culta, para ser claro é
preciso que se faça de um modo que seja de fácil entendimento, onde a maioria da população não está apta a entender textos com tamanha
formalidade, isso faz com que o item IV seja falso”.
JUSTIFICATIVA:

Segundo o enunciado da questão 02, solicita-se que “De acordo com o Manual da Presidência da República, ao se falar de concisão e clareza,
é possível afirmar que” e o item IV diz que “A clareza depende de outras características da redação oficial como: impessoalidade, concisão, uso
do padrão culto da língua, formalidade e padronização”.
Essa afirmação encontra-se no Manual da Presidência da República que rege a redação oficial.
Portanto, confirma-se a letra (A) como correta.
QUESTÃO 04.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

Os recursos argumentam que “sendo um sujeito composto o verbo haver deve estar no plural, fazendo com que o item III da questão seja
falso”; “a questão pede para assinalar a alternativa em que a concordância entre pronomes e verbos esteja correta, portanto analisando os
enunciados dos itens relacionados, os itens corretos são o I, III e V e nenhuma das alternativas engloba como correto somente esses três itens,
assim a questão deve ser anulada por falta de alternativa correta”; “o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Quando existe
sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes: o verbo vai para o plural na pessoa que prevalecer. Portanto, não teve nenhuma
alternativa com as respostas corretas”.
JUSTIFICATIVA:

Segundo o enunciado da questão 04, solicita-se que assinale a alternativa em que a concordância entre pronomes e verbos está correta.
Segundo a Nossa Gramática Completa Sacconi, no sujeito formado de pessoas gramaticais diferentes, o verbo concorda com a pessoa que
tem primazia (a primeira tem primazia sobre as demais, e a segunda prevalece sobre a terceira). No entanto, como a segunda pessoa do plural
é de uso muito restrito na linguagem contemporânea, há o emprego da terceira, quando a segunda concorre com a terceira.
Portanto, confirma-se a letra (E) como correta.
Referência Bibliográfica: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. São Paulo: Nova Geração, 2010.
QUESTÃO 05.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que “a alternativa utilizada para responder o enunciado da questão 05 diz respeito, na essência, mais a um caso de
concordância nominal do que verbal. Não há o que se perguntar a um candidato que se presta concurso para um cargo superior se um sujeito
composto de duas palavras no plural, deve ter um verbo no plural estabelecendo-se a óbvia concordância. É o que ocorre nas alternativas B e
C, casos, repito, de mera concordância nominal entre duas palavras determinadas e uma determinante. Desse modo, sugerimos anulação da
questão, pela má formulação das alternativas propostas”; “o recurso justifica que a alternativa A está correta”.
JUSTIFICATIVA:

Segundo o enunciado da questão 05, a questão solicita “indique a alternativa em que a concordância verbal está correta”, e trata-se de questão
de concordância verbal e não nominal. E em relação a alternativa A, segundo a Nossa Gramática Completa Sacconi, a conjunção “e”, não
seguida de número determinado e inteiro, o verbo vai para o singular. Ex. Uma tonelada e meia de grãos foi perdida.
Portanto, confirma-se a alternativa (B) como correta.
Referência Bibliográfica: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. São Paulo: Nova Geração, 2010.

QUESTÃO 06.
Situação: Recurso Procedente.
RECURSO:

Os recursos argumentam que a “questão 06 possui erro de digitação, pois o verbo está no infinitivo”.
JUSTIFICATIVA:

A questão 06 possui um erro de digitação, está escrito “dever” quando deveria ser “deve”, em todas as alternativas.
Portanto, a questão está anulada.
QUESTÃO 09.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

Os recursos argumentam que na questão 09 o “que” é um pronome relativo, onde é colocado no texto citado após a palavra “casa” como afirma
o item I e não após a palavra quintal como diz a segunda afirmativa, fazendo com que a alternativa correta seja C e não D”; “No texto colocado
como referência para responder à questão 09, em nenhum momento o pronome “que” aparece após a palavra “quintal”, ou seja, quem
antecede o pronome “que” é a palavra “casa” na 1ª linha do texto e, a palavra “maneira” na 3ª linha”.
JUSTIFICATIVA:

A questão 09 solicita que pela leitura do fragmento de texto acima, pode-se deduzir que as palavras em destaque nas assertivas tem as
funções: I. que – é um pronome relativo tendo como antecedente a palavra casa e II. Que – é pronome relativo tendo como antecedente a
palavra quintal. Segundo a Gramática Sacconi pronomes relativos são os que se relacionam com um termo antecedente, dando início a uma
oração, chamada adjetiva. O termo antecedente nem sempre é apenas a palavra imediatamente anterior, pode ser um termo qualificado. Na
questão, o antecedente completo é “quintal da casa” e não apenas casa. Se fosse “casa” deveria estar escrito “contígua” e não “contíguo” que
concorda com a palavra quintal. Quanto à expressão “maneira” é uma locução conjuntiva consecutiva.
Portanto, confirma-se a alternativa (D) como correta.
Referência Bibliográfica: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. São Paulo: Nova Geração, 2010.
QUESTÃO 10.
Situação: Recurso Procedente.
RECURSO:

Os recursos argumentam que a “questão 10 possui erro de digitação, pois a alternativa IV está duplicada e não há alternativa V”.
JUSTIFICATIVA:

A questão 10 realmente possui erro de digitação, pois existe repetição da alternativa IV e ausência da alternativa V.
Portanto, a questão está anulada.

Disciplina:

Conhecimentos Regionais

QUESTÃO 12
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

No item I o texto afirma que \"A cidade de Araguaína, a mais importante do estado do Tocantins\", e este item é colocado entre as alternativas
corretas sendo que a cidade mais importante do estado do Tocantins é sem dúvidas a sua capital Palmas que segundo o próprio site do
governo do estado é: \"o pólo de irradiação de desenvolvimento econômico e social para o Estado\".
JUSTIFICATIVA:

Desde o seu enunciado a questão 12 já se reporta a uma fonte bibliográfica (Lopes, 2009, p. 1) que diz: “A cidade de Araguaína, a mais
importante do estado do Tocantins, localizada em sua porção norte...”. O Item completo da questão reforça esta afirmação:
A cidade de Araguaína a mais importante do estado do Tocantins, localizada em sua porção norte, constitui um pólo regional diante de sua
posição econômica da qual oferece os serviços que vão desde o sistema de saúde, educação, bancário dentre outros. ESTA MOBILIDADE
FAZ COM QUE APRESENTE UMA CERTA HEGEMONIA EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS CIDADES da própria região, como também de outros
estados que fazem limites com o Tocantins.
Portanto, a alternativa correta permanece a “B”.
QUESTÃO 16
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

1. Em 1821, Joaquim Teotônio Segurado chegou a proclamar um governo autônomo Formaram-se comissões para estudar as formas de
implantação do novo estado sendo criados então uma bandeira e hino. Durante quatro anos eram realizadas paradas cívicas em 13 de
maio, alusivas à data de lançamento do movimento. Em 5 de outubro de 1988 o norte de Goiás finalmente é emancipado e passa a se
chamar Tocantins.
2. Em 1821, Joaquim Teotônio Segurado chegou a proclamar um governo autônomo, o que garante que a alternativa I, está correta!

3. Conforme o livro citado na própria questão da prova afirma: CAVALCANTE página 13: “O discurso autonomista do Tocantins tem, em
1821, sua PRIMEIRA REFERÊNCIA HISTÓRICA, momento em que algumas Província do Brasil, os ideais liberais influenciavam os
movimentos de independência nacional.\"
JUSTIFICATIVA:

Conforme o texto da prova para as questões 15 e 16: “o projeto que se viabilizou em 1988 NÃO PODE SER REDUZIDO ao desfecho de uma
experiência vitoriosa do projeto articulado por Teotônio Segurado e Felipe Cardoso. As condições de 1988 são inéditas no plano das relações
sociais, econômicas e político administrativas (CAVALCANTE, Maria do E. S. R. O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia : Ed. da UCG,
2003, p. 13, adaptado).”
As condições políticas, administrativas, econômicas e sociais de 1988 não são as mesmas de 1821, época em que Joaquim Teotônio Segurado
proclamou o governo autônomo. Em 1988 trata-se de um outro movimento, em condições distintas, de 1821. Por isso não podermos afirmar
que desde 1821 ele foi “consolidado, ano após ano, até alcançar o objetivo de criação do Estado do Tocantins (item I da questão 16). Nesse
sentido, o item I da questão 16 está incorreto e a alternativa correta da questão 16 é a letra “C”.
QUESTÃO 17
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta: “A navegação do rio Tocantins, desde os primórdios, baseou-se em dois elementos primordiais a experiência e força
física. Sem eles, a saga aventureira de bandeirantes, missionários, POSTERIORMENTE, comerciantes ribeirinhos, certamente não teria
acontecido. FLORES, Kátia Maia. Caminhos que andam: o rio Tocantins e a Navegação fluvial nos sertões do Brasil. Goiânia. Ed. Da UCG,
2009”.
JUSTIFICATIVA:

O argumento do recurso é improcedente uma vez que, solicita-se na questão assinalar a alternativa INCORRETA. Segundo a autora, no livro
citado na pagina 86, no segundo parágrafo, a alternativa „B” é correta. Portanto, o gabarito permanece inalterado, ratificando a alternativa “A”.
QUESTÃO 18
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta: “esta questão a incorreta é a letra B, pois pequenas atividades agrícolas não tem nada haver com plantio de babaçu e
muitas mulheres sim deixaram essa atividade por não achar mais coco para quebrar muitas e muitos sofreram até ameaças pelos donos de
fazendas
JUSTIFICATIVA:

Segundo o texto citado, na página seis está descrito “outro fator que contribuiu para esse processo de luta pela libertação do COCO preso e da
terra, foi a diminuição das áreas destinadas à PEQUENA AGRICULTURA, visto que a prioridade dos fazendeiros era o plantio do capim,
ocupando grandes extensões de terra”. Permanecendo, portanto a alternativa “E” do gabarito.
QUESTÃO 19
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO

O recurso argumenta que “Segundo Júnior Batista, a mineração do ouro no Tocantins ocorreu no século XVIII. A Navegação e Agricultura que
foi no final do século XVIII e XIX. Então a questão incorreta é a C”
JUSTIFICATIVA:

A questão trata “ESPECIFICAMENTE” DA REGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO, NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS, e não no estado do
Tocantins como um todo. Conforme se pode confirmar em OLIVEIRA, Aroldo Magno de. Falar do Bico do Papagaio, 2007, p. 19, “A ocupação
definitiva dessa região ocorreu no início do século XIX, com os criadores de gado, seguidos por religiosos em busca de almas e por mineiros
em busca de ouro, fundadores das principais cidades ribeirinhas do Araguaia e Tocantins.” Permanecendo, portanto, a alternativa “B” como a
única incorreta.
Disciplina:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que existem duas alternativas corretas („a‟ e „d‟) que representam possíveis caminhos para alcançar o gerenciador de
dispositivos. Além disso, informa que existem outras maneiras de acessar o gerenciador de dispositivo como, por exemplo, a área de trabalho.
JUSTIFICATIVA:

Embora existam outras formas de acessar o gerenciador de dispositivo, a questão define um ponto de partida para este acesso, que é a janela
do painel de controle, modo de exibição clássico. Desta forma, o acesso deste gerenciador por meio da área de trabalho não está sendo
considerado para a referida questão.
No caso da alternativa “D”, o ícone Ferramentas administrativas apresenta também um caminho para acessar o gerenciador de dispositivo,
bem como outros recursos. Clicando neste ícone, a janela apresentada difere da tela mostrada na questão. As diferenças são, por exemplo, o

nome da janela, nome dos menus e a estrutura de recursos extras disponíveis à esquerda. A janela apresentada por meio do ícone
Ferramentas administrativas pode ser observada abaixo.

Desta forma, a única alternativa correta é a “A”.
QUESTÃO 22.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que não há resposta correta no gabarito, enfatizando que a resposta assinalada no gabarito provisório (letra b) está
incorreta.
JUSTIFICATIVA:

A funcionalidade de “Estilos e formatação” fornece acesso à edição e aplicação de diversos estilos. No entanto, é possível atribuir o estilo de
formatação padrão a um texto selecionado através do menu Formatar -> Formatação padrão, como também pressionando-se as teclas de
atalho Ctrl+M (conforme pode ser visto na figura a seguir).

QUESTÃO 23.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta a existência de confusão no trecho “permite transferência” da assertiva II, afirmando que o texto não deixa claro que o
protocolo POP3 é usado apenas para recebimento de mensagens.
JUSTIFICATIVA:

Segundo a própria referência citada pelos recursos [1], o protocolo POP3 “permite efetuar downloads de mensagens recebidas para que,
depois, seja possível acessar os e-mails com um programa de correio eletrônico (...)”. Ainda em [1], no glossário de termos de informática, o
termo download é definido como:
“Download (ou Descarregar, ou Importar) - Copiar, transferir, trazer, arquivos de um computador remoto (que pode estar próximo ou até no
outro lado do mundo) para um outro computador. O arquivo recebido pode ser gravado em disco, ou seja, pode ser salvo no computador local
(link direto em [2])”. De acordo com esta citação, é possível perceber que o termo “transferir” aparece na segunda definição do termo
“download”. Ou seja, se, de acordo com [1], é possível efetuar downloads então é possível transferir as mensagens recebidas.
Na referência [3, página 152], o seguinte trecho “(...) o protocolo POP3 verifica se existem novas mensagens recebidas; caso exista, ele
transfere as mesmas para o computador local do usuário.”, permite concluir que o protocolo POP3 permite a transferência de mensagens.
Em [4, página 165], o trecho “(...) Através do POP3, o usuário pode baixar suas mensagens de seu provedor para seu próprio computador.”,

deixa clara a possibilidade de baixar (ou efetuar download, ou transferir) as mensagens do servidor.
Diante do exposto, é possível concluir que o texto da assertiva II está correto e, portanto, o recurso é improcedente, mantendo-se a alternativa
“A” como a correta.
[1] E-mail – O serviço de e-mail. Disponível em: http://www.ufpa.br/dicas/net1/mailtipo.htm. Acesso feito em 09 de fevereiro de 2011.
[2] Glossário: computador e internet. Disponível em: http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-glo2.htm#download. Acesso feito em 09 de fevereiro de
2011.
[3] OLIVEIRA, R. A. Informática. Elsevier. ISBN: 9788535224382.
[4] BUENO, M. Informática Fácil para concursos. Brasport. ISBN: 9788574522500.
QUESTÃO 25.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que a alternativa correta seria a letra “A” ou “C” e não a letra “A” informada no gabarito provisório.
JUSTIFICATIVA:

A letra “B” não pode ser considerada alternativa correta porque ao digitar os valores apresentados na planilha e, depois, colocar a fórmula
=A$1+B$1 na célula C1, o valor preenchido nesta célula será 3 e não 2 como mostra o primeiro valor desta alternativa.
A letra “C” não pode ser considerada alternativa correta porque os valores preenchidos na coluna C serão, respectivamente, 3 – 3 – 3 – 3. A
fórmula apresentada na célula C1 é =A$1+B$1 e, depois, com a alça de preenchimento as células da coluna C são preenchidas com a mesma
fórmula. Assim, o resultado é o mesmo para as 4 linhas (C1, C2, C3 e C4). O fato de usar $ na fórmula, tanto para a coluna A quanto B, não
permite que o preenchimento das células da coluna C seja incrementado à medida que as linhas avançam. O uso do $ chama-se referência
mista no Excel. É possível encontrar explicações do uso desta referência em: http://www.rtell.com.br/Pcp/paginas/excel/dexcel24.htm
Assim, a alternativa “A” é a única correta para esta questão.

