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GUARDA CIVIL
INSCRIÇÃO 20003399057 – 2000342179 - 2000354878
Bom dia!
Não é justo ter alterado o gabarito na questão 24
em primeiro momento eu acertei, estaria dentro da pontuação exigida.
Essa alteração me prejudicou em alguns aspectos.
Necessito que seja feito algo a respeito disso.
Não posso ser penalizado por um erro de vocês.
Solicito revisão da classificação!
Att.
SOLICITAÇÕES Weslley Fernado.
Primeiramente Bom dia, na data de ontem 30/10/2018 eu acompanhei as publicações e resultados dos anexo de análise
em relação do gabarito, e notei que foi alterado a resposta da questão 24 para alternativa B (Crtl-S), com base no site da
Microsoft em relação aos atalhos do Microsoft Word 2016 o atalho correspondente a questão de número 24 seria o (CrtlU) onde a alternativa correta seria a C, a mesma já estava correta na questão sobre o Gabarito.
a seguinte questa de número 24 respondi de forma coerente ao enunciado e foi corrigida para letra B me tirando 4 pontos
e me eliminando do concurso quero ter de volta meus pontos pois o primeiro gabarito era o que me dava essa
classificação...
O gabarito foi corretamente alterado na fase de recursos contra a Prova Objetiva, porque de fato o comando que formata
as letras com sublinhado, no Word 2016 em língua portuguesa, é o Ctrl+S (alternativa B)conforme a fonte bibliográfica
indicada) e não Ctrl+U (que se refere ao Word em língua inglesa).

Atalhos utilizados frequentemente
Esta tabela apresenta os atalhos mais utilizados no Microsoft Word.
Para

Prima

Ir para "Diga-me o que pretende fazer" Alt+H

ANÁLISE

Abrir

Ctrl+A

Guardar

Ctrl+G

Fechar

Ctrl+W

Cortar

Ctrl+X

Copiar

Ctrl+C

Colar

Ctrl+V

Selecionar tudo

Ctrl+T

Negrito

Ctrl+N

Itálico

Ctrl+I

Sublinhado

Ctrl+S

(https://support.office.com/pt-pt/article/atalhos-de-teclado-do-microsoft-word-no-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2)
Neste sentido o gabarito retificado deve ser mantido e os recursos indeferidos.
DELIBERAÇÃO INDEFERIDO.
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INSCRIÇÃO 2000348676
SOLICITAÇÕES Resposta da pergunta número 40 foi a mesma que coloquei e mostro que errei
Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 47 pontos, conforme divulgado anteriormente.
ANÁLISE O cartão de resposta será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato e, uma cópia será anexada neste
relatório para arquivo do município.
DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
INSCRIÇÃO 2000342813
Realizei a somatória dos meus pontos com base no meu gabarito e fui classificada, porem ao olhar a lista dos
classificados meu nome não estava.
SOLICITAÇÕES
Minha inscrição é 2000342813
Gostaria de pedir por gentileza uma atenção a mais no meu gabarito.
Processada a recontagem confirmamos que o recorrente obteve 48 pontos, conforme divulgado anteriormente.
ANÁLISE O cartão de resposta será disponibilizado ao recorrente por meio do Painel do Candidato e, uma cópia será anexada neste
relatório para arquivo do município.
DELIBERAÇÃO PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA.
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