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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIANGUÁ – CE, AOS RECURSOS 
IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR DA  PROVA 
OBJETIVA. 

 

 

 

CANDIDATO: GEOVANA PARENTE FERNANDES 

TEOR DO RECURSO: A questão de número 18 que trata sobre o atalho “ctrl + u” quando clicamos no teclado e, 
também, de acordo com os atalhos propostos pela microsoft, essa combinação de teclas assume a função 
de sublinhar o texto. Entretanto, não tem essa opção na dita questão e segundo o gabarito preliminar, ela 
assume a letra A:”Localizar e substituir”, como resposta correta, não satisfazendo essa afirmação quando 
realizada na prática e analisando informações. FONTE : microsoft. Atalhos de teclado do Word. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados pelo 
candidato decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Um dos programas integrantes do Pacote Office, o Word é um editor de textos largamente utilizado em todo o 
mundo. Um dos recursos que agiliza bastante a edição de documentos é o uso das teclas de atalho, como, por 
exemplo, “CTRL + U”, cuja funcionalidade é: 

A - Localizar e substituir.  

B - Mudar o tamanho da fonte.  

C - Mudar o tipo de fonte.  

D - Alterar o espaçamento entre as linhas. 

CONCLUSÃO: SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS. 
 

Tianguá – CE, 20 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

TEOR DO RECURSO: Ao fazer a análise da questão 25 a alternativa que corresponde a 15 vereadores na câmara 
municipal de Tianguá está correta, porém ao observar no site: https://camaratiangua.ce.gov.br/ nenhum marcou 
presença na câmara o que corresponderia a 0 vereadores atuando dentro da câmara municipal de Tianguá. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pela candidata decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece que: 

A pergunta é referente ao número de vereadores da Câmara Municipal de Tianguá, e  não referente atuação ou 
número de faltas.  

CANDIDATO: RAYANE MAGALHÃES DE SOUSA 


