Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1279112

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

7

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 11:51

DESCRIÇÃO FATOS

erro na questão

FUNDAMENTAÇÃO

Almoxarife - Questão 7
A questão 7 pede para assinalar a opção que está de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, porém na (Letra A) a palavra (óculos) está escrita incorretamente, o que induz o
candidato a marcar outra opção. Por esse motivo, solicito a anulação da Questão 7.

PEDIDO

anulação da questão

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo

1

Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1298049

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

8

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 17:23

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Na questão nº 8: Leia o Excerto de do conto "O príncipe feliz" de Oscar Wilde, e assinale a
alternativa correta, foi considerada como correta a alternativa "C" que diz:
C) A estátua do Príncipe Feliz era admirada por muitas pessoas da cidade a despeito de
todos saberem que se tratava somente de uma estátua.
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Foi marcado por este candidato a alternativa "B" que diz:
B) A mãe sensata, ao dizer a seu filho que o Príncipe Feliz nunca chora para ganhar alguma
coisa, está tirando sarro da criança, afinal uma estátua não poderia chorar de qualquer
forma.
No contexto o filho estava chorando para a mãe querendo a lua, a mão sabendo seu algo
impossível disse que o príncipe feliz nunca pensa em chorar para ganhar alguma coisa.
De qualquer forma a alternativa "B" também estaria correta porque ao responder dessa
forma, a mãe ainda que sem querer estaria tirando sarro de seu filho, primeiro porque o
pleito de seu filho "Querer a lua" trata-se de pleito impossível e segundo porque estátuas são
objetos inanimados e não chorar.
Desta forma pode se perceber que duas alternativas estão certas, assim sendo por critérios
lógicos e sensatos deveriam ser consideradas tanto as alternativas "B" quanto a "C".
Assim face ao exposto, requer sejam consideradas tanto as alternativas "B" quanto a "C" ou
em não sendo este o entendimento desta respeitosa banca, deve ser anulada referida
questão, afim de evitar questionamentos tanto nas esferas administrativas quanto judiciais.
Termos em que pede deferimento.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271721

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

13

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 13:18

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão em desacordo com o Edital. Nas Atualidades estava:
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ATUALIDADES
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a
contar da data de realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais,
rádios, Internet e televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música,
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio
ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais.
Pegando a data da prova 24/03/2019 e subtraindo os 6 meses pedido, temos: 24/10/2018.
A noticia vinculada na questão esta fora da data, com um desvio de 8 meses:
"Texto retirado de
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/acessibilidade-deficiencia-eo-papel-das-politicas-publicas/ Acesso em 03 de fevereiro de 2018" FONTE: PROVA
ALMOXARIFE TIPO B
Sendo assim peço a anulação da questão.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1298049

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

13

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 18:10

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Na questão 13 pergunta em qual ano foi criada a CIDID?
A resposta correta foi considerada a alternativa "D" 1980, porém é cabivel salientar que a
CIDID nada mais é que a International Classification of Impairment,
Disabilities and Handicaps (ICIDH), e a mesma foi criada no ano de 1976 e não no ano de
1980, na realidade em 1980 aconteceu foi a tradução para o Português, não devendo ser
considerada tal resposta, tal artigo pode ser encontrado no site
http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v8n2/11.pdf, documento do qual segue anexo, pois se formos
levar em conta a criação pela OMS se deu em 1976 e o que houve em 1980 foi apenas a
tradução.
Segue outro link do qual explica isso,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000200011.
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Portanto a resposta a ser considerada deve ser a alternativa "A" e não a "D" pois já existia a
Classification of Impairment,
Disabilities and Handicaps (ICIDH) já estava criada o que houve em 1980 foi somente à
tradução para o português, logo para a resposta estar de acordo com o enunciado deveria
perguntar em qual ano foi traduzido a ICIDH, a resposta então seria 1980, porém não foi
assim o enunciado.
Requer seja anulada a presente questão em razão dos fatos e fundamentos a seguir
expostos.
Nestes termos, pede deferimento

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1298049/7fcbba4ac08843e3b6c0810342c37d59.pdf
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271713

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

14

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 14:06

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição dos fatos, descrevendo o fato ocorrido que levou o candidato a interpor recurso:
A questão 14 da prova tipo A não está de acordo com o edital do concurso.
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Fundamentação do pedido:
Segundo o edital disponibilizado as questões de atualidades seriam de até 6 meses
anteriores contando da data de realização da prova:
"Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a
contar da data de realização da prova "
Sendo a prova realizada no dia 24 de março de 2019 não faz sentido uma questão
relacionada a uma notícia acessada em 03 de fevereiro de 2018, conforme está especificado
na própria questão:
"Texto retirado de
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/acessibilidade-deficiencia-eo-papel-das-politicas-publicas/ Acesso em 03 de fevereiro de 2018"
A notícia, na verdade, foi publicada em 07 de agosto de 2018, de qualquer forma está fora
do prazo dado pelo edital.
Pedido, descrevendo claramente o objetivo do pedido:
Anulação da questão.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1298729

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

14

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 10:35

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

O Artigo utilizado para elaboração da questão de número 14, na parte de Atualidades, foi
retirado do endereço eletrônico
(https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/acessibilidade-deficiencia-eo-papel-das-politicas-publicas/Acesso em 03 de Fevereiro de 2018). Como mencionado no
próprio enunciado, o mesmo foi acessado no mês de Fevereiro de 2018 e utilizado na prova,
sendo assim CONTRÁRIO ao estabelecido no próprio Edital, página 31, do Concurso,
quando menciona que os fatos e notícias cobradas pela banca examinadora seriam textos
veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização da prova. O artigo foi
publicado no sítio eletrônico citado em 7 de Agosto de 2018, sendo originariamente
publicado em
(https://www.politize.com.br/acessibilidade-e-o-direito-das-pessoas-com-deficiencia/) pela
mesma autora, informada no sítio eletrônico.
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Tendo como fundamentação de que o Edital foi redigido de forma clara e objetiva,
possibilitando a perfeita compreensão de seu conteúdo, a referida questão merece ser
ANULADA, pois extrapola o limite temporal estabelecido no próprio Edital.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1299285

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

14

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 23:27

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova tipo B
Atualidades
Questão número 14
Gabarito da Banca: B
Solicitação: Anulação da questão.
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Fundamentação: O Superior Tribunal Federal explicita na jurisprudência datada de
20/05/2016 “...verificando que se trata de questão mal formulada...constata-se que com o
efeito o enunciado não está claramente formulado, prejudicando a compreensão e a
assertividade do candidato.” Disponível em
https://jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=QUESTÃO+MAL+FORMULADA acesso em
28/03/2019
Assim sendo, a questão de número 14 enuncia: “O Brasil é um país com 24 mil barragens
registradas...” porém, segundo a fonte https://g1.globo.com de 30/01/2019 o Ministro do
Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto afirma que no Brasil existem 20 mil barragens e
não 24 mil, como mencionado no texto. O enunciado grafado de forma equivocada induz o
candidato ao erro e reduz consideravelmente as chances de acerto do mesmo.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271713

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

16

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 14:05

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição dos fatos, descrevendo o fato ocorrido que levou o candidato a interpor recurso:
A questão 16 da prova tipo A não está de acordo com o edital do concurso.
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Fundamentação do pedido:
No edital não está especificando casos policiais no conteúdo programático:
"Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a
contar da data de realização da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais,
rádios, Internet e televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade: música,
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e
inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio
ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais. "
Pedido, descrevendo claramente o objetivo do pedido:
Anulação da questão.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1299285

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

20

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 23:41

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova tipo B
Atualidades
Questão número 20
Gabarito da Banca: C
Solicitação: Anulação da questão.
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Fundamentação: Segundo
https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2019/01/globo-de-ouro-2019-tudo-o-que-voce
-precisa-saber.html
Globo de Ouro “...é uma cerimônia curada pela Hollywood Foreign Press Association e que,
desde 1944, celebra os talentos nas produções anuais do cinema e da TV. São todo são 265
categorias: 154 em filme 11 em televisão.”.
O enunciado desta questão 20, não trouxe o ano de referencia do prêmio, de qual ano ou
edição se referia, impossibilitando a fiel compreensão da questão.
O Superior Tribunal Federal em 20/05/2016 dentre outras coisas retrata “...verificando que se
trata de questão mal formulada...constata-se que com o efeito o enunciado não está
claramente formulado, prejudicando a compreensão e a assertividade do candidato.”
Disponível em
https://jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=QUESTÃO+MAL+FORMULADA acesso em
27/03/2019.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1296165

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

23

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 23:29

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o gabarito a questão citada tem como alternativa correta a letra D, que é a
seguinte: "Opinar sobre alienação de bens não patrimoniais", porém, de acordo com o
estatuto da FUNEL, lei complementar nº489, no capítulo IV, na seção III, art.17 e item VI, diz
o seguinte: "Opinar sobre a alienação de bens patrimoniais da Fundação." Ao meu ver, a
palavra "não" muda todo o sentido da frase, e portanto, a alternativa D deixa de ser correta.

10

Motivo: anulação/correção do gabarito.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1296165/a12aa968b3c361d8e9d2b68d1850f366.pdf
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271713

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

24

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 14:04

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Descrição dos fatos, descrevendo o fato ocorrido que levou o candidato a interpor recurso.
A questão 24 da prova tipo A apresenta divergência com a Lei Complementar nº 392/2008.
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Fundamentação do pedido
De acordo com a Lei Complementar nº 392/2008 as formas de provimento são nomeação,
reversão, reintegração, aproveitamento e recondução, sendo a readaptação revogada pela
Complementar nº 583/2018, como pode ser visto no site
https://leismunicipais.com.br/a/mg/u/uberaba/lei-complementar/2008/39/392/lei-complementa
r-n-392-2008-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema acessado em 27 de março de
2019. Portanto, deste modo, a alternativa do gabarito está errada:
"São formas de provimento de cargo público: nomeação, readaptação, reversão,
reintegração, aproveitamento e recondução".
Pedido, descrevendo claramente o objetivo do pedido
Anulação da questão.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271925

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

37

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 13:56

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

RECURSO – PROVA OBJETIVA
CONCURSO: FUNEL/2019
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME: ROBERTA CRISTINA NUNES MACHADO
CPF: 104.494.516-82
IDENTIDADE: MG-17726628
DATA DE NASCIMENTO: 30/06/1993
VAGA PRETENDIDA: ALMOXARIFE
E-MAIL: robertacnmachado@gmail.com
ENDEREÇO : RUA TRAVESSA PIRAPORA, N° 156, BAIRRO ABADIA – UBERABA/MG –
CP: 38026-460
TELEFONE FIXO: (34) 3317-5750
TELEFONE CELULAR: (34) 98891-4180
CIDADE ONDE REALIZOU A PROVA: UBERABA/MG
CARGO PRETENDIDO: ALMOXARIFADO
QUESTÃO RECORRIDA: 37ª QUESTÃO
COR DA PROVA: B
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TRANSCRIÇÃO DA QUESTÃO: Os inventários ou levantamentos físicos de materiais
periódicos ajudam a:
A. ( ) Identificar desvios e trabalhar para evita-los, além de detectar que há diferenças entre
o estoque declarado de produtos e o estoque real, o que pode acarretar penalizações.
B. ( ) Detectar que há diferenças entre o estoque declarado de produtos e o estoque real.
C. ( ) Evitar desorganização no local de trabalho.
D. ( ) Redução de economia e de estoque.

JUSTIFICATIVA
De acordo com questão, contém duas alternativas assertivas ALTERNATIVA – A e
ALTERNATIVA – B. A questão apenas está reduzida, é alternativa correta. Pois alternativa a
resposta está correta porém não está concreta e passível de anulação.
A. ( ) Identificar desvios e trabalhar para evita-los, além de detectar que há diferenças entre
o estoque declarado de produtos e o estoque real, o que pode acarretar penalizações.
B. ( ) Detectar que há diferenças entre o estoque declarado de produtos e o estoque real.
ALTERNATIVA A traz “acarretar penalizações” “Incoerências entre o inventário físico e o
contábil podem fazer com que seu negócio entre na mira do Fisco. Se o fiscal constatar que
há divergências entre o estoque declarado de mercadorias e o real, pode ocorrer
penalização com aplicação de multas.”
Das penalidades
Lei 12.670/96,
Art. 123. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades,
sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso:
V – relativamente aos livros fiscais:
e) inexistência, perda, extravio ou não escrituração do Inventário de Mercadorias no livro
Registro de Inventário, inclusive o seu não registro na DIEF ou na Escrituração Fiscal Digital,
no prazo previsto: multa equivalente a 1.200 (mil e duzentas) UFIRCEs, reduzida em 50%
(cinquenta por cento) no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional; ( O art. 1º,
inciso V, da Lei nº 16.258, DOE 09/06/2017, alterou a alínea “e” do inciso V do art. 123).
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ALTERNATIVA B
Para DIAS ele traz o inventário como: “Inventário Físico. Conhecido também como balanço,
o inventário consiste na contagem física dos itens que compõem o estoque, a fim de
comparar a quantidade existente no registro do estoque e a quantidade real existente nas
prateleiras.” Vejamos que na ALTERNATIVA B, É SUCINTA E BREVE, o que podemos
considerar que ambas alternativas estão corretas.
37° QUESTÃO da PROVA tipo B de Conhecimentos Específicos não tenha uma resposta
concreta. Sendo assim, venho através deste recurso SOLICITAR que a referida QUESTÃO
seja ANULADA.
BIBLIOGRAFIA
CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos, Logística Operacional 2° Ed-2010 São Paulo Editora
Érica Ltda.
DIAS, Marco Aurélio P., Administração de materiais. 5° Ed-2010 São Paulo Editora Atlas.
13
Ching, Hong Yuh, Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada, 4°Ed -2010 São
Paulo Editora Atlas.
ICMS em: www.icmspratico.com.br
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271925/d1d03d94446187fd1c94621a73d16498.docx
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271925

CARGO

Almoxarife

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

39

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 14:14

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

RECURSO – PROVA OBJETIVA
CONCURSO: FUNEL/2019
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME: ROBERTA CRISTINA NUNES MACHADO
CPF: 104.494.516-82
IDENTIDADE: MG-17726628
DATA DE NASCIMENTO: 30/06/1993
VAGA PRETENDIDA: ALMOXARIFE
E-MAIL: robertacnmachado@gmail.com
ENDEREÇO : RUA TRAVESSA PIRAPORA, N° 156, BAIRRO ABADIA – UBERABA/MG –
CP: 38026-460
TELEFONE FIXO: (34) 3317-5750
TELEFONE CELULAR: (34) 98891-4180
CIDADE ONDE REALIZOU A PROVA: UBERABA/MG
CARGO PRETENDIDO: ALMOXARIFADO
QUESTÃO RECORRIDA: 39ª QUESTÃO
COR DA PROVA: B
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TRANSCRIÇÃO DA QUESTÃO: Ao receber materiais é importante que seja feita
conferência qualitativa:
A. ( ) Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação de material ao fim que se destina.
B. ( ) A análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento da
quantidade de materiais.
C. ( ) Para garantir o recebimento do material.
D. ( ) Esta análise garante o armazenamento do material.

JUSTIFICATIVA
De acordo com questão, contém duas alternativas assertivas ALTERNATIVA – A e
ALTERNATIVA – B. A questão apenas está reduzida, é alternativa correta. Pois alternativa a
resposta está correta porém não está concreta e passível de anulação.
CONFERÊNCIA QUALITATIVA
Visa garantir a adequação do material ao fim a que se destina. A análise de qualidade é
efetuada pela inspeção técnica, por meio da confrontação das condições contratadas na
Autorização de Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal pelo Fornecedor, visa
garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame dos seguintes itens:
Características dimensionais;
Características específicas;
Restrições de especificação;
Podemos perceber
CONFERÊNCIA QUALITATIVA
Visa garantir a adequação do material ao fim a que se destina. ALTERNATIVA A
“análise de qualidade é efetuada pela inspeção técnica, por meio da confrontação das
condições contratadas na Autorização de Fornecimento com as consignadas na Nota Fiscal
pelo Fornecedor, visa garantir o recebimento...” ALTERNATIVA B
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39° QUESTÃO da PROVA tipo B de Conhecimentos Específicos não tenha uma resposta
concreta. Sendo assim, venho através deste recurso SOLICITAR que a referida QUESTÃO
seja ANULADA.

BIBLIOGRAFIA
MOURA, Cassia E. Gestão de Estoques. Rio de Janeiro: Ed. Ciencia Moderna., 2004
WANKE, Peter. Gestão de Est. Cadeia de Suprimento. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271925/47a8499f86b751d6db47f928b82afcf8.docx
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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