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Após análise da argumentação apresentada no recurso, a
Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. Na questão é
dito que Durante a digitação de textos no editor Word 2013
BR, é comum o acionamento de ícones como recurso para
obtenção da arte final. Neste sentido, para alterar a cor da
fonte utilizada deve-se acionar o seguinte ícone:
.
A Banca esclarece que está implícito na questão que antes
de adotar esse procedimento, claro está que há
necessidade de selecionar a palavra ou texto a ser
alterado(a). O importante e fundamental para solução do
pedido na questão é saber qual ícone deve ser acionado.
Quando a isso, não há dúvida alguma. Do exposto, a Banca
entende que a questão está correta e clara, deve ser
mantida, bem como o gabarito.
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À esquerda

Após análise da argumentação apresentada no recurso, a
Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. Na questão é
dito que Após a digitação de um texto no editor Word 2013
BR, foi executado o atalho de teclado Ctrl + Q. A execução
desse atalho de teclado teve por objetivo aplicar ao texto o
seguinte tipo de alinhamento: à esquerda. A Banca
esclarece que é irrelevante para e chegar à solução da
questão a formatação anterior do texto, Convém destacar
que não foi apresentado nenhum texto como figura na
questão. A cobrança da questão foca o significado e
objetivo do atalho de teclado Ctrl + Q, que é aplicar
alinhamento à esquerda, conforme comprova a figura

, gerada a partir do próprio
editor Word. Do exposto, a Banca entende que a questão
está correta e clara, deve ser mantida, bem como o
gabarito.
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