
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 35/2018 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RN, representado por sua 

Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte, divulga a Resposta dos 

Recursos interpostos contra o GABARITO OFICIAL PRELIMINAR da prova escrita 

realizada dia 19/11/2018, referente ao processo seletivo para Assistente 

Administrativo – (Natal e Grande Natal), objeto do Edital nº 35/2018. 

6 - (pciconcursos.com.br)  O Word é um programa que permite a edição de 
textos. Para agilizar a digitação, há teclas de atalho que pressionadas 
simultaneamente permitem a execução de determinadas tarefas. No Word 
2010, versão em português, para Selecionar tudo, por exemplo, basta 
pressionar simultaneamente as teclas ______ e ___. A alternativa que 
preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é  

a) Alt / S  

b) Alt / T  

c) Ctrl / T  

d) Ctrl / A  

e) Ctrl / S 

 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa:  
 

Deferido por erro no gabarito. 

 

CTRL+T: selecionar tudo. 

 

RESPOSTA: (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questão 7 (pciconcursos.com.br) No Excel 2010, versão em português, a 
opção ________________ permite manter uma parte da planilha visível 
enquanto o restante da planilha é percorrido. A alternativa que preenche, 
corretamente, a lacuna do trecho acima é  

a) Ocultar  

b) Macros 

c) Reexibir 

d) Congelar painéis  

e) Painel de Seleção 

 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa:  
 

Deferido por erro no gabarito. 

 
Congelar Painéis – Permite manter parte da planilha visível enquanto o restante 
da mesma é percorrido pelo usuário.  
 
 

RESPOSTA: (D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Questão 08: (pciconcursos.com.br) O painel de controle do Windows permite 

a alteração das configurações do computador, permitindo personalizar as 

suas funcionalidades. Para alterar o plano de fundo da área de trabalho do 

computador para que exiba a logomarca do Sesc, a opção que deve ser 

selecionada no painel de controle é: 

a) Programas 

b) Hardware e sons  

c) Contas de usuário  

d) Sistema e segurança 

e) Aparência e personalização 

 

Resultado do Recurso: DEFERIDO 

Justificativa:  

Deferido por erro no gabarito. 

Para alterar o plano de fundo da área de trabalho do computador, a opção que 

deve ser selecionada no painel de controle é Aparência e Personalização. 

RESPOSTA: (E). 

 

 

Conforme o item 7.8 Se do exame de recursos resultar na anulação de questão 

(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do 

gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de 

acordo com o gabarito oficial definitivo. 

 

 

 

 


