Caro aluno, segue o recurso para prova da PM-RN cargo de
Soldado. Na questão 59 de Windows o atalho para alternar entre as
janelas deu como certo a tecla ALT+TAB, no entanto o atalho ALT+ESC
TAMBÉM permite alternar entre janelas. A diferença é que ALT+TAB
exibe um seletor de janelas e ALT+ESC, não exibe, ou seja alterna
diretamente de uma janela para outra.
Quando for recorre, veja na sua prova o número dessa questão.
Caso você tenha se sentido prejudicado, entre com o recurso no prazo
máximo até 48 horas após o gabarito oficial no site abaixo:
https://www.ibade.org.br/

Dica sobre recurso no edital do concurso:
11. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
11.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da
questão.
11.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis
após a divulgação do gabarito oficial preliminar.
11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado
via formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário
estará disponível a partir das 8h
do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no Cronograma, considerando-se o
Horário do Estado do Rio Grande do Norte.
11.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações
será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação.
11.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de
artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.
11.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da
Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
11.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial final após o resultado dos
recursos.

RECURSO PROVA DE SOLDA DA PM -RN
CARGO – PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR MASCULINO
Questão 59
O Windows é um Sistema Operacional Gráfico (GUI) desenvolvido pela Microsoft com
interface facilitadora. Um exemplo disso é quando um usuário encontra-se utilizando
simultaneamente vários programas como Word, Power Pinte e Internet ao mesmo tempo e

para que haja uma alteração de aplicação entre esses programas abertos, existe no teclado
um atalho que facilita a alteração de um aplicativo para outro. O referido atalho é:
A) Alt+Tab
B) Alt+Esc
C) Ctrl+End
D) Alt+End
E) Ctrl+Tab
ARGUMENTO:

O atalho citado na questão como correto ALT+TAB permite a alternância entre
janelas, no entanto, na opção B o atalho ALT+ESC também permite a alternância
entre janelas no Windows.
Fundamento:

Ao executar os dois atalhos no Windows verifica-se a alternância entre janelas
como pedido no enunciado. A diferença não pedida no enunciado, é que ALT+TAB
exibe um seletor para a escolha da janela e o atalho ALT+ESC alternar diretamente
de uma janela para outra.
Fontes:
* Uso dos atalhos no próprio Windows para comparar;
* Na ajuda do Windows 7;
*
No
site:
https://www.tecmundo.com.br/windows-7/1392-lista-de-atalhos-dowindows-7.htm
https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
Diante do acima exposto, REQUER:

Portanto, como existe duas resposta para a questão citada, Requer anulação da
questão integrante de prova objetiva, em favor de todos os candidatos presentes às
provas, independentemente de terem recorrido. Na forma do item 11.3.1 do EDITAL
Nº 02/2018, de 15 de janeiro de 2018.

Caro aluno, segue o recurso para prova da PM-RN cargo de
Soldado. Na questão 68 de Power Point sobre a Barra de Status a qual
foi citada como “Barra de Ferramentas de Status”, foi um erro de
nomenclatura, mas vamos tentar recorrer. Espero que a banca aceite e
que todos sejam beneficiados.
Quando for recorre, veja na sua prova o número dessa questão.
Caso você tenha se sentido prejudicado, entre com o recurso no prazo
máximo até 48 horas após o gabarito oficial no site abaixo:
https://www.ibade.org.br/

Dica sobre recurso no edital do concurso:
11. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
11.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da
questão.
11.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis
após a divulgação do gabarito oficial preliminar.
11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado
via formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário
estará disponível a partir das 8h
do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no Cronograma, considerando-se o
Horário do Estado do Rio Grande do Norte.
11.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações
será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação.
11.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de
artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.
11.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da
Prova Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
11.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial final após o resultado dos
recursos.

RECURSO PROVA DE SOLDA DA PM -RN
CARGO – PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR MASCULINO
Questão 68
Item II. Ao abrir o Power Point, a barra localizada na parte inferior do programa é chamada de
Barra de Ferramentas de Status.

ARGUMENTO:

A Barra citada de forma errada existente em todos os aplicativos do MS-Office é
conhecida como BARRA DE STATUS e não como Barra de Ferramentas de
Status. No Power Point até a versão 2003 os botões são dispostos em Barra de
ferramentas como Padrão e Formatação. No entanto, não existe a “Barra de
Ferramentas de Status”. O Certo é Barra de Status”.
Fundamento:

* No próprio Power Point 2013 ao clicar com o botão direito sobre a Barra de Status,
aparecerá o nome correto dessa barra.
* Na ajuda do Power Point sobre Barra de Status.
* No site do suporte da Microsoft: https://support.office.com/pt-br/article/atalhosde-teclado-no-powerpoint-online-fef9c0ea-51f9-4580-a502-ed2736241a07
* No site: https://www.tecmundo.com.br/internet/3019-office-2007-como-configurara-barra-de-status.htm
Diante do acima exposto, REQUER:

Portanto, como não existe resposta para a questão citada, Requer anulação da
mesma integrante de prova objetiva, em favor de todos os candidatos presentes às
provas, independentemente de terem recorrido. Na forma do item 11.3.1 do EDITAL
Nº 02/2018, de 15 de janeiro de 2018.

