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RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 01/2021 

 

Recorrente: GIULIAN HARUE KOKI 

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Trata-se de recurso para o gabarito preliminar, 

na qual, inconformada com as questões 6 e 16 em específico, aplicado na prova do 

processo seletivo em análise, arguiu a seguinte afirmação: “Gostaria de pedir a revisão 

da questão 6 referente a um exercício de lógica. O exercício apresentava figuras e 

suas respectivas somas, no entanto, havia quatro figuras diferentes e apenas três 

somas, ou seja quatro incógnitas e três equações, dessa forma, haverá infinitas 

soluções para o sistema, e consequentemente, a soma solicitada também terá infinitas 

soluções. Além da questão 6, gostaria de pedir também uma revisão da questão 16, 

referente a legislação sobre estágios dos estudantes. Se me recordo bem, a questão 

pedia para assinalar a resposta incorreta, acredito que a alternativa A seria a 

alternativa que deveria ser analisada, devido a afirmação dizer que os estagiários 

teriam a vantagem de ter um vínculo empregatício no final do estágio, o que não conta 

na lei 11788/2008”. 
 

RESPOSTA: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO 
 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpre os requisitos do item 10.11 do edital 

do n° 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Estágio do Município de 

Guarapuava Estado do Paraná, sendo o recurso interposto, enviado no endereço 

eletrônico e corrigido em tempo hábil que antecede a homologação.  

Diante o exposto, da prova realizada no dia 18/04/2021, a resposta correta da 

questão 6 é a alternativa B (25), pois cada figura representa um valor diferente, as 

quais juntas em uma soma resultam em valores descritos nos três exemplos expostos 

na questão, dessa forma, o candidato deveria analisar os exemplos para descobrir qual 

seria o valor que representava cada figura, conforme imagem abaixo: 
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A questão não pode apresentar infinitas soluções, visto que por se tratar de três 

somas exemplificadas se alternasse os valores, consequentemente alteraria o 

resultado exposto.  

Na questão 16, como solicitado que o candidato assinalasse a alternativa incorreta, a 

resposta correta para a alternativa é a E (A duração do estágio, na mesma parte 

concedente, não poderá exceder 3 (três) anos, exceto quando tratar-se de estagiário 

portador de deficiência), essa é uma resposta incorreta pois a legislação prevê que a 

duração máxima de estágio, salvo em casos de deficiência, é de no máximo 2 anos. Já 

com relação a letra A (O estágio – sempre supervisionado- não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza, mas possibilita ao aluno a chance privilegiada de, 

ao final do estágio, ser contratado como funcionário.) é uma situação a qual a lei de 

estágio não compete reprovação, visto que o estagiário pode ser contratado a 

qualquer tempo pela empresa concedente se houver interesse.  

 
 

Recorrente: KAIQUE COSTA DE OLIVEIRA  

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Trata-se de recurso para o gabarito preliminar, 

na qual, inconformada com as questões 6 e 16 em específico aplicado na prova do 

processo seletivo em análise, arguiu a seguinte afirmação: “Gostaria de pedir revisão 

da questão 6 de raciocínio lógico, no qual consta quatro figuras e suas respectivas 

somas e três somas, logo sistema possível com infinitas soluções. Solicito também, a 



 

3 

 

revisão da questão 16 de conhecimentos gerais, sobre legislação de estágio dos 

estudantes que no gabarito a resposta correta está letra E, mas acredito que a 

resposta desta questão seria letra A de acordo com a lei 11788/2008.” 
 

RESPOSTA: (  ) DEFERIDO (X ) INDEFERIDO 
 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpre os requisitos do item 10.11 do edital 

do n° 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Estágio do Município de 

Guarapuava Estado do Paraná, sendo o recurso interposto, enviado no endereço 

eletrônico e corrigido em tempo hábil que antecede a homologação.  

Diante o exposto, da prova realizada no dia 18/04/2021, a resposta correta da 

questão 6 é a alternativa B (25), pois cada figura representa um valor diferente, as 

quais juntas em uma soma resultam em valores descritos nos três exemplos expostos 

na questão, dessa forma, o candidato deveria analisar os exemplos para descobrir qual 

seria o valor que representava cada figura, conforme imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

A questão não pode apresentar infinitas soluções, visto que por se tratar de três 

somas exemplificadas se alternasse os valores, consequentemente alteraria o 

resultado exposto.  

Na questão 16, como solicitado que o candidato assinalasse a alternativa incorreta, a 

resposta correta para a alternativa é a E (A duração do estágio, na mesma parte 

concedente, não poderá exceder 3 (três) anos, exceto quando tratar-se de estagiário 

portador de deficiência), essa é uma resposta incorreta pois a legislação prevê que a 

duração máxima de estágio, salvo em casos de deficiência, é de no máximo 2 anos. Já 

com relação a letra A (O estágio – sempre supervisionado- não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza, mas possibilita ao aluno a chance privilegiada de, 

ao final do estágio, ser contratado como funcionário.) é uma situação a qual a lei de 
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estágio não compete reprovação, visto que o estagiário pode ser contratado a 

qualquer tempo pela empresa concedente se houver interesse.  

 

 

Guarapuava, 22 de Abril de 2021. 
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