Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1263039

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 15:11

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

FUNEL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE UBERABA – MG
EDITAL: Concurso Público - 1/2018
Michelle Patrícia Gonçalves Da Silva
INSCRIÇÃO: 1263039
CARGO: Analista em Administração
Endereço eletrônico: michelle.patricia@uberabadigital.com.br

1

Prezados, a questão número 4 da prova analista em administração – tipo B – na qual o
enunciado da questão pedia que analisasse a opção em que o (s) verbo (s) sublinhado (s)
concorda (m) com o restante da frase, entretanto não foram apresentados quais os verbos
que deveriam ser analisados, devido à falta do sublinhado, o que levou a banca chegar à
assertiva apontada como certa no gabarito (alternativa B), mas há outra assertiva correta, se
analisarmos como apresentou se na prova, sem o sublinhado, que é a letra “D”, pois também
há concordância na oração.
Sendo assim, ou o gabarito foi corrigido de forma equivocada ou a questão contém mais de
uma assertiva correta, solicito por gentileza a ilustre banca a mudança de gabarito ou
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

1265371

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 13:08

DESCRIÇÃO FATOS

A questão de número 4 da prova de Língua Portuguesa pede que se assinale a questão cujo
"verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase", entretanto não há nas
alternativas nenhum verbo sublinhado, ao menos não na prova do tipo A (foto da prova
anexa). Como a própria pergunta da questão aponta, poderia haver mais de um verbo
sublinhado por alternativa, logo sem o grifo não como se resolver corretamente a questão de
número 4.
Peço, portanto, a anulação da questão de número 4 conforme a fundamentação acima citada.

FUNDAMENTAÇÃO

A questão de número 4 da prova de Língua Portuguesa pede que se assinale a questão cujo
"verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase", entretanto não há nas
alternativas nenhum verbo sublinhado, ao menos não na prova do tipo A. Como a própria
pergunta da questão aponta, poderia haver mais de um verbo sublinhado por alternativa,
logo sem o grifo não como se resolver corretamente a questão de número 4.
Peço, portanto, a anulação da questão de número 4 conforme a fundamentação acima
citada.

PEDIDO

A questão de número 4 da prova de Língua Portuguesa pede que se assinale a questão cujo
"verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase", entretanto não há nas
alternativas nenhum verbo sublinhado, ao menos não na prova do tipo A (foto da prova
anexa). Como a própria pergunta da questão aponta, poderia haver mais de um verbo
sublinhado por alternativa, logo sem o grifo não como se resolver corretamente a questão de
número 4.
Peço, portanto, a anulação da questão de número 4 conforme a fundamentação acima citada.

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1265371/93603c6f8ae25de2bb4a8d6d6e1123f1.jpg
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

1271342

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

8

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 21:12

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Sobre a prova 302 para cargo de Analista Administrativo - TIPO B
Eu peço a anulação do gabarito da questão 8 de português.

3

a resposta segundo o gabarito diz que é letra B) No segundo verso da terceira estrofe, a
expressão "sede requeimada" significa que a terra estava satisfeita com a estação das
chuvas que findava.
ARGUMENTO 1: porém a resposta NÃO CONDIZ COM O LÉXICO escolhido no qual "sede
requeimada" sendo uma característica da terra anteriormente a ação dela beber longamente
as águas da estação, e NÃO SIGNIFICARIA QUE A TERRA ESTAVA SATISFEITA COM O
FIM DA ESTAÇÃO DAS CHUVAS.
ARGUMENTO 2: a palavra Requeimada é o feminino de requeimado. O mesmo que:
abrasada, crestada, ressequida como está no dicionário. isso evidencia a palavra sede
requeimada dando um significado de sede intensa forte que a terra sentia antes de beber a
água, ou seja COMPROVA QUE É UM FATO ANTERIOR DE TOMAR ÁGUA DAS
ESTAÇÕES CHUVOSAS.
A expressão "sede requeimada por si só não embasa uma explicação suficiente que a terra
estaria satisfeita com o fim da estação das chuvas já que não existe evidência clara no texto,
mesmo se sede requeimada tivesse uma função de prosopopeia.
ARGUMENTO 3: a palavra requeimada não condiz com significado satisfeito, a letra B só
estaria correta se no lugar de sede requeimada estivesse SEDE SACIADA ficando assim: B)
No segundo verso da terceira estrofe, a expressão "sede saciada" significa que a terra
estava satisfeita com a estação das chuvas que findava.
ARGUMENTO 4: Sabemos que a coerência textual está diretamente relacionada com a
significância e com a interpretabilidade de um texto. A mensagem de um texto é coerente
quando ela faz sentido e é comunicada de forma harmoniosa, de forma que haja uma
relação lógica entre as ideias apresentadas, onde umas complementem as outras.
e na questão B as palavras sede requeimada está afetando o PRINCÍPIO DA NÃO
CONTRADIÇÃO E DA RELEVÂNCIA já que sede requeimada CORRETAMENTE se refere
ao estado da terra "antes de beber as águas da estação"
Mas ERRONEAMENTE na letra B a sede requeimada está com sentido "de que a terra já
estaria satisfeita com o fim da estação de chuvas" e não existe nada no texto que embase
essa afirmação. levando o leitor ao erro devido a uma contradição e relevância com as
palavras sede requeimada ser bom para a saciedade da terra já que seria o contrário.
ARGUMENTO FINAL: Com base nesses preceitos eu peço a anulação da questão número 8
pela resposta não condizer com o léxico escolhido, por também ter afetado a coerência da
frase da letra B com o texto, ter afetado o princípio da não contradição e da relevância.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271342/85c7d3f3cc91316a12d0e2e8a7868b1d.JPG
Dados da resposta
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
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

1297352

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

9

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 16:13

DESCRIÇÃO FATOS

Conforme gabarito da prova de Analista em Administração - Tipo B, a questão 9 que tem no
seu enunciado "Leia cada um dos itens e marque a alternativa que contenha apenas frases
corretas de acordo com a gramática normativa indica que a questão correta seria letra B ou
seja Itens I, II, III e IV corretas.

FUNDAMENTAÇÃO
Ocorre que nos itens I e IV as frases são formadas por "...minha forma de bolo..."
A palavra "forma" mencionada nos itens I e IV indicam "forma" como Molde sobre o qual ou
dentro do qual se coloca alguma substância fluida, que toma o feitio desse molde
"forma", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,
https://dicionario.priberam.org/forma [consultado em 29-03-2019].
Fôrma
Significado de Fôrma
substantivo feminino
Molde vazio através do qual se desenvolve alguma coisa que adquire sua forma e
dimensões.
[Gramática] De acordo com o novo Acordo Ortográfico, esta palavra (fôrma) possui dupla
grafia, acentuada ou não.
Etimologia (origem da palavra fôrma). Forma Deriv. de forma, com alteração do fonema da
sílaba tônica de "ô" para "ó".
"fôrma", in Dicionário Aurélio da Língua Portuguesahttps://www.dicio.com.br/forma-2/
[consultado em 29-03-2019].

PEDIDO

Mesmo sendo o acento da facultativo, ou seja, podemos escrever fôrma ou forma (ô). há a
necessidade de utilização do acento para que se consiga fazer a distinção pelo contexto,
devendo o acento ser utilizado por se tratar de um caso de ambiguidade.
Solicito a anulação por haver que há duas respostas corretas por causa da ambiguidade, as
letras B e C.

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

1271342

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

17

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 21:59

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Recurso referente à prova 302 para cargo de Analista Administrativo - TIPO B

6

Eu peço a anulação da questão 17 de Atualidades.
Com base no edital do concurso da Funel Uberaba elaborado pelo Cetro podemos ver em
Conteúdo Programático a parte de Atualidades dizendo que devemos estudar: "Fatos e
notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses...."
Com isso podemos notar que a questão 17 da prova TIPO B no enunciado possui um link
com uma data de acesso 03 de fevereiro de 2018 ultrapassando um período de 8 meses
,OU SEJA, SUPERIOR A 6 MESES QUE O EDITAL EXIGE.
ARGUMENTO 1: por esse motivo eu peço que essa questão seja anulada por conter fatos
superior em meses ao exigido pela banca Cetro dentro do Conteúdo Programático.
envio em anexo grifado em Conteúdo Programático essa exigência de notícias até 6 meses
a contar da data de realização da prova.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271342/55e2aa4dda5a3446594f2e293d28d722.JPG
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

1271342

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

17

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 21:59

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Recurso referente à prova 302 para cargo de Analista Administrativo - TIPO B

7

Eu peço a anulação da questão 17 de Atualidades.
Com base no edital do concurso da Funel Uberaba elaborado pelo Cetro podemos ver em
Conteúdo Programático a parte de Atualidades dizendo que devemos estudar: "Fatos e
notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses...."
Com isso podemos notar que a questão 17 da prova TIPO B no enunciado possui um link
com uma data de acesso 03 de fevereiro de 2018 ultrapassando um período de 8 meses
,OU SEJA, SUPERIOR A 6 MESES QUE O EDITAL EXIGE.
ARGUMENTO 1: por esse motivo eu peço que essa questão seja anulada por conter fatos
superior em meses ao exigido pela banca Cetro dentro do Conteúdo Programático.
envio em anexo grifado em Conteúdo Programático essa exigência de notícias até 6 meses
a contar da data de realização da prova.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271342/2e6daf32ba0fcc5abb36bc91e4f18998.JPG
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

1265371

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 10:09

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A questão de número 18 de Atualidades traz como tema a reforma da previdência,
entretanto a pergunta em sim não traz nenhuma fonte ou data como referência e a solicita ao
candidato qual a idade estipulada na reforma da previdência. Como pode-se perceber nas
notícias dos links abaixo, nenhuma delas corresponde às alternativas de respostas
propostas e muito menos com a própria Proposta da Reforma da Previdência (em anexo)
entregue ao Congresso em 20 de Fevereiro de 2019, conforme o Artigo 24, inciso I que traz
como idade estipulada 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

8

"Art. 24. Até que entre em vigor a nova lei complementar a que se refere o §1º do art. 201 da
Constituição, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de
promulgação desta Emenda à Constituição será aposentado quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - sessenta e dois anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco anos de idade, se homem,
reduzidos em dois anos, se mulher, e em cinco anos, se homem, para os
trabalhadores rurais de ambos os sexos, inclusive aqueles a que se refere o § 8º do art. 195
da Constituição; e
II - vinte anos de tempo de contribuição".
Links de notícias do G1 e Folha de São Paulo:
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/14/reforma-da-previdencia-preve-idade-minima
-de-65-anos-para-homens-e-62-para-mulheres-diz-secretario.ghtml>
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/leia-a-integra-da-proposta-de-reforma-da-p
revidencia-do-governo-bolsonaro.shtml>
Concluo essa fundamentação pedindo a anulação da questão de número 18 por não haver
nenhuma alternativa de resposta de acordo com a atualidade da Reforma da Previdência
proposta ao Congresso.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1265371/17d1d44df7cab7ef5816c85b839195d3.pdf
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

1294046

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 21:23

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

RECURSO DO GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA
Uberaba, 27 de março de 2019.
À Banca Examinadora Cetro Concursos,
Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste interpor recurso, e solicitar a
Anulação das questões de números 18 e 24, do Concurso Edital 01/2018 – Funel, para o
cargo de Analista em Administração, tipo de prova A.
1) Quanto à Questão nº 18, que versa sobre “Qual a idade estipulada na reforma da
previdência?”,
O Gabarito provisório traz como resposta a alternativa A, cujas idades estão representadas
como 57 anos para mulheres, e 62 anos para homens.
No entanto, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/19, as idades são
62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
Fonte:
www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFOR
MA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARAMULHERES.html, acesso em 26 de março de 2019.
2) Quanto à Questão nº 24 cujo enunciado “ Com relação às competências do Conselho
Fiscal da FUNEL, estabelecida em seu Estatuto Social, artigo 14, assinale a alternativa
ERRADA”, segue questionamento:
Há mais de 01 (uma) alternativa errada quanto às competências do Conselho Fiscal da
FUNEL.
O Gabarito Provisório traz como resposta a alternativa D, que de fato está em desacordo
com as competências do Conselho Fiscal.
Todavia:
- A alternativa B, também está errada, pois o Inciso I do artigo 14 não apresenta apenas a
redação “Fiscalizar a FUNEL”; e sim “I - fiscalizar a FUNEL, examinando seus livros e
documentos;”, estabelecendo assim uma forma específica de fiscalização, e não genérica.
- Também considerada em desacordo a alternativa A, cujo teor do Inciso II “examinar,
quando conveniente, livros e papéis relacionados com a administração e orçamentária e
financeira da FUNEL;” está incompleto, pois foi suprimida a atribuição de requisitar os
instrumentos de registros:
“ II - requisitar e examinar, quando conveniente, livros e papéis relacionados com a
administração e orçamentária e financeira da FUNEL”
- Como parâmetro, justificando os argumentos supramencionados, a letra C apresenta o
Inciso V na íntegra.
“Decreto Nº 4578, de 24 de julho de 2015, que, aprova o Estatuto da Fundação Municipal de
Esportes e Lazer de Uberaba - FUNEL, e dá outras providências.

9
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
CAPÍTULO III
DO CONSELHO FISCAL
Art. 14 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar a FUNEL, examinando seus livros e documentos;
II - requisitar e examinar, quando conveniente, livros e papéis relacionados com a
administração e orçamentária e financeira da FUNEL;
V - analisar as propostas de obtenção de empréstimos ou financiamentos;” (Decreto Nº
4578/15)
Desta forma, apresentadas as argumentações, solicito análise e parecer, e se for o
caso, Deferimento deste Recurso.

10
Atenciosamente.
Sílvia Matayoshi Calixto
Inscrição 1294046
Concurso Edital 01/2018 – Funel - Cargo de Analista em Administração - Tipo de prova A
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1294046/68302cd51f4f5a8d8e0537ef378e78d8.pdf
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1297352

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 16:30

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme mencionado na prova de Analista em administração - tipo B a questão 18
menciona "sobre a reforma da previdência defendida pelo atual governo, em anuncio
recente, o atual ministro da economia, Paulo Guedes, disse que esta reforma instituirá
idades diferentes para homens e mulheres. a mesma ideia já havia sido citada pelo
presidente da república do Brasil, Jair Bolsonaro. Qual idade estipulada na reforma da
previdência?"

11

O gabarito indicou como correta letra "A" - 57 anos para mulheres, 62 para homens.
Conforme publicação do site Globo
"https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/14/reforma-da-previdencia-preve-idade-minimade-65-anos-para-homens-e-62-para-mulheres-diz-secretario.ghtml"
Previdência: proposta é de idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, diz
secretário (Por Guilherme Mazui e Gustavo Garcia, G1 — Brasília
14/02/2019 17h09 Atualizado há um mês)
Ainda conforme publicação do site uol
"https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/02/14/bolsonaro-define-idade-minima-para-difi
cil-reforma-da-previdencia.htm"
Brasília, 14 Fev 2019 (AFP) - O presidente Jair Bolsonaro resolveu nesta quinta-feira (14) as
discussões sobre a reforma da Previdência, na qual coloca em jogo a sua credibilidade ante
os mercados, optando por uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para os
homens.... - Veja mais em
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2019/02/14/bolsonaro-define-idade-minima-para-difi
cil-reforma-da-previdencia.htm?cmpid=copiaecola
Solicito a anulação da questão por ser indicada no período acima mencionado idade para
homens e mulheres divergentes 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

1271342

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

19

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 22:19

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Recurso referente à prova 302 para cargo de Analista Administrativo - TIPO B

12

Eu peço a anulação da questão 19 de Atualidades.
Com base no edital do concurso da Funel Uberaba elaborado pelo Cetro podemos ver em
Conteúdo Programático a parte de Atualidades dizendo que devemos estudar: "Fatos e
notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses...."
Com isso podemos notar que a questão 19 da prova TIPO B no enunciado da questão NÃO
POSSUI REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA OU LINK e ULTRAPASSA UM PERÍODO
SUPERIOR A 6 MESES QUE O EDITAL EXIGE.
ARGUMENTO 1: A questão 19 do gabarito tem fatos estranhos ao exigido no Conteúdo
Programático do edital da Funel elaborado pela Cetro, ou seja a pergunta menciona a guerra
na síria e o ano que ela ocorreu, e isso não estava em nenhum noticiário atual dos últimos 6
meses mencionando quando os americanos chegaram por lá. O noticiário sempre
mencionou fatos atuais sobre a guerra, se os U.S.A pretendem sair ou não da síria, mas em
nenhuma reportagem ou noticiário foi mencionado um fato que aconteceu antes de 2015. E
como a banca Cetro não forneceu uma referência seja bibliográfica ou através de link não se
pode saber com toda certeza que ano que "ocorreu a chegada das tropas americanas na
guerra da síria".
e com base nisso peço a anulação da questão 19 da prova TIPO B.
A banca Cetro errou ao não colocar a referência ou link na questão 19 como fez na questão
17 da prova, e com isso não pode provar que foi publicado algo do gênero nos últimos 6 seis
meses a contar da data da realização da prova, ou seja, podemos concluir que essa notícia
pode ter sido publicada em 2016 ou 2017 o que torna a questão sem efeito.
Uma outra constatação é que as opções a)2012, b)2013, c)2014 e d)2015 demonstram
também fato ocorrido bem acima de 6 meses que era exigido no edital.
Mesmo sem uma referência ou link de data de publicação a resposta fosse 2018 seria
suficiente para cobrir a exigência de até 6 meses. ( com uma resposta sendo 2018 não
precisaria de referência ou link pois estaria no alcance da exig~encia do edital, o que de fato
também não ocorreu)
Por isso PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 19 DA PROVA TIPO B, por não cumprir as
exigências do edital na parte de Conteúdo Programático com fatos e notícias veiculados nos
últimos 6 meses, o que não ocorreu e também a Cetro não pode provar por não colocar link
ou referência bibliográfica.
envio em anexo grifado em Conteúdo Programático essa exigência de notícias até 6 meses
a contar da data de realização da prova.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271342/df97f76a49f67db09396f8053504cbc7.JPG
Dados da resposta

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1265371

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

38

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 10:18

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A questão de número 38 de Conhecimentos Específicos pede em sua pergunta que se
considere as informações contidas nos quatro (4) itens citados e assinale a alternativa
correta, entretanto não existem 4 itens, apenas 3 itens descritos. Peço a anulação da
questão de número 38 pela não elaboração correta da pergunta.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1264005

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 15:37

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A resposta correta para a questão de número 44 prova (tipo A) é letra (D)Equipamentos de
proteção Individual, pois conforme norma regulamentadora número 6 da CLT a empresa é
obrigada a fornecer aos empregados equipamentos de proteção individual EPI então os
mesmos não podem ser considerados como incentivo pois todas as empresas são obrigadas
a fornecer EPI, e no gabarito é apontada como resposta correta letra (B) plano de saúde que
é notadamente é um incentivo igual vale transporte ou salário enquadrado já que as
empresas não são obrigadas a fornecer tais incentivos e quando o fazem ajudam a manter
os funcionários em seu quadro.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1265371

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 10:37

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A questão de número 44 de Conhecimentos Específicos trata do contexto da motivação e
pede ao candidato que assinale a alternativa que NÃO corresponde a um benefício de
incentivo. O gabarito trouxe como resposta "B) Plano de Saúde", entretanto o Equipamento
de Proteção Individual (EPI) não é considerado um benefício, mas sim um dever da
empresa, pois o mesmo está regulamentado pela Norma Regulamentadora nº 6 (em anexo)
que diz em um dos trechos "destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho (...). 6.3. A empresa É OBRIGADA a fornecer aos
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos
de acidentes do trabalho
ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência. "

16

Visto o que é trazido na própria Norma Regulamentadora, que considera o EPI um
equipamento de segurança obrigatório a ser fornecido e não um benefício de incentivo dado
pela empresa, peço que o gabarito da questão de número 44 seja alterado de "B) Plano de
Saúde" para "D) Equipamento de proteção individual".
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1265371/c537c92c80d23ef9307df8415a208c9e.pdf
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1265638

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 22:04

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Anulação/correção do gabarito
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Segundo Marras (2003, p.139), Benefícios Espontâneos são aqueles que a empresa oferece
aos seus empregados por vontade própria, onde geralmente o objetivo é atender às
necessidades dos empregados ou de tornar o perfil da remuneração atraente e competitiva
no mercado de trabalho, tanto para atrair novos recursos humanos quanto para manter os
atuais.
E conforme Marras (2003), Assistência Médica é um dos benefícios espontâneos mais
encontrados no mercado de trabalho.
“Uma das maneiras de facilitar a vida dos funcionários é oferecer-lhes benefícios e serviços
que, não sendo proporcionados pela organização, teriam de ser comprados no mercado com
o salário recebido. Os benefícios e serviços aos funcionários são formas indiretas da
compensação total. O salário pago em relação ao cargo ocupado representa apenas uma
parcela do pacote de recompensa que as organizações oferecem ao seu pessoal”
(CHIAVENATO, 1999).
Chiavenato (1999) apresenta três benefícios sociais:
•
Quanto à sua exigibilidade legal:
Legais - Legislação trabalhistas ou previdenciária e convenção coletiva entre sindicatos.
Espontâneos – Não são exigidos por lei.
•
Quanto à sua natureza:
Monetários – Concedidos em dinheiro, geralmente na folha de pagamento e que geram
encargos sociais.
Não Monetários: Serviços, vantagens ou facilidades.
•
Quanto aos seus objetivos:
Assistenciais – Prover aos funcionários e suas famílias de certas condições em caso de
imprevistos ou emergências.
Ex: Assistência médica, odontológicas, financeiras, creches...
Recreativos – Proporcionam condições físicas e psicológicas de repouso, diversão,
recreação, higiene mental ou lazer.
Sendo assim, plano de saúde corresponde a um benefício de incentivo.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1269136

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 13:36

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE NÃO CORRESPONDE A UM BENEFICIO DE
INCENTIVO.

18

Conforme gabarito divulgado, a resposta correta seria Letra B - Plano de Saúde.
Desejo anulação dessa questão pois dentre as 4 alternativas, a unica que de FATO É UM
BENEFÍCIO é o PLANO DE SAÚDE.
A) Vale Transporte, Lei nº 7.619, de 30.9.1987
B)Plano de Saude, direitos não previstos na CLT nem em lei específica, que para serem
exercidos na prática dependem de negociação entre empregado e empregador ou mediante
participação do sindicato. É o que ocorre, por exemplo, com pagamento de passagem aérea,
concessão de cartão de crédito ou de um carro ao trabalhador, reembolso-creche, planos de
saúde e odontológico, assim como o custeio de despesas com curso de especialização do
funcionário.
C) Salario Enquadrado dentro da função (art. 461 da CLT).
D) Equipamento de Proteção Individual, Lei n.º 6.514/77 da CLT.
Dessa forma, todas as Letra A, C ou D, NÃO CORRESPONDEM A BENEFICIO DE
INCENTIVO e sim são itens obrigatorios resguardados ao trabalhador conforme leis federais.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1284901

CARGO

Analista em Administração

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 20:03

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Solicito correção do gabarito da questão de nº 44 da prova tipo "A" para "Analista em
Administração". A questão indaga qual das alternativas NÃO corresponde a um benefício e a
alternativa marcada como correta é a letra B - Plano de Saúde. Porém a assistência médica
é sim um dos principais benefícios oferecidos pelas empresas no país. A Alternativa correta
seria a letra D - Equipamentos de proteção Individual. Os EPI's não podem ser considerados
como benefício, visto que seu fornecimento por parte do empregador é obrigatório, como
descrito na NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI, item 6.3:
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A empresa é OBRIGADA a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco,
em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos
de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1284901/9560ee24ff78816b31430323a85cb0ca.JPG
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito

20

