
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS VISANDO AS ANULAÇÕES DE 
QUESTÕES OBJETIVAS E REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA QUESTÃO 

SUBJETIVA DO GABARITO PSE 2019. 4 /DPE/AM 
  
 

Doc.: 00000.106065/2019-86 
 
A DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO           
AMAZONAS, no uso de suas atribuições, e Considerando as disposições, nos termos            
da Lei Nacional nº 11.788/2008 e Resolução nº 54/2014 - CSDPE/AM. 
 
 
CONSIDERANDO a aplicação das provas do 4º Processo Seletivo de Estágio em            
Direito no dia 10 de novembro de 2019, e a necessidade de anulação do gabarito da                
questão objetiva por conta de recurso interposto e redistribuição de pontos no gabarito             
da questão subjetiva. 
 

RESOLVE: 
 

I - ANULAR a questão 21, após reanálise realizada pela banca examinadora, em razão              
aos recursos interpostos pelas candidatas Livian Mariane Coelho dos Santos e Paula            
Larissa Almeida Alves. 
 
II - ANULAR a questão 33, após reanálise realizada pela banca examinadora, em razão              
ao recurso interposto pela candidata Lara Karoline Paiva Frota. 
 
III - COMUNICAR que a pontuação relativa às questões anuladas serão atribuídas à             
todos os candidatos que realizaram a prova;  
 
IV - COMUNICAR frente ao erro na publicação da questão subjetiva, onde foi             
constatado que a questão estava incompleta. Manifesta-se pela retificação do padrão de            
resposta da prova subjetiva, com redistribuição dos pontos, seguindo o novo modelo            
abaixo: 
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Resposta Esperada Pontuação 

a) Sobre o princípio da legalidade, o      

candidato deve abordar que a     

submissão da Administração às    

leis e que o ato ilegal é ato nulo         

(1,0). Deve também diferenciar o     

princípio da legalidade para a     

Administração Pública e para o     

particular (0,60); (Total 1,60); 

b) Em relação ao princípio da     

impessoalidade, deve ser   

explicada e destacada a    

imparcialidade na gestão, e a     

atuação da Administração em    

defesa do interesse público sobre     

o privado. (1,0). Deve, também,     

ser explicada a não vinculação     

dos atos a pessoa do     

Administrador e sim ao ente     

estatal. (1,0); (Total 2,0) 

Até 3,6 
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c) Quanto ao princípio da     

moralidade, deve ser abordado    

que os atos da Administração são      

produzidos não apenas de acordo     

com as leis, mas, se observando,      

também, a moral comum, os     

princípios éticos, a probidade    

administrativa. (1,0); 

d) Sobre o princípio da publicidade      

compete ao candidato relatar a     

necessidade de divulgação dos    

atos nos veículos oficiais (Diários     

Oficiais) (0,25), para a produção     

dos efeitos dos atos (0,25) e o       

objetivo de garantir de    

transparência da Administração   

(0,25). Deve, também, tratar da     

possibilidade de sigilo de alguns     

atos (0,52); (Total 1,0) 

e) Relativo ao princípio da     

eficiência, citar que foi acrescido     

a partir da Emenda Constitucional     

n. 19/98 (0,40). Expor que a      

eficiência relaciona-se com a    

presteza, rendimento funcional,   

concretização de resultados   

positivos para o serviço público e      

satisfatório atendimento das   

necessidades da comunidade e de     

seus membros (1,0). (Total 1,4) 

Até 3,4 

Ortografia Até 1,00 
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Sintaxe Até 1,00 

Semântica Até 1,00 

 
  
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em          
Manaus, 18 de novembro de 2019. 
  
 

 
 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 
Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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