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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 2o Ano
Número da questão:

2

Inscrição: 16
Data do Envio: 05/04/18 1:30
A devida questão extrapolou o conteúdo programático do edital, não cabendo a classificação dos periódicos e consequente
enquadramento “pelo Qualis em estratos indicativos de qualidade” na aplicação de prova Provou 2018 para o 2º ano de
direito. Sendo assim, solicito a anulação da questão.
Resposta aos Recursos
O conteúdo é abordado no item 4.4, bem como no item 5.1 do plano de ensino da disciplina, em que os alunos aprendem a
pesquisar.
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 2o Ano
Número da questão:

8

Inscrição: 59
Data do Envio: 05/04/18 1:39
Solicito a anulação da questão. O enunciado da referida questão pede para definir objeto e método de estudos sociológicos
segundo Max Weber, sendo que no gabarito provisório encontramos a alternativa “C” – Ação social e compreensão como
correta. De fato o método utilizado por Max Weber era a compreensão, porém seu objeto de estudos se baseava tanto na
ação das pessoas perante a sociedade (Ação social) quanto nos fatos e acontecimentos que tais pessoas proporcionavam
perante esta mesma sociedade (Fatos sociais). Logo as alternativas “C” e “E” estariam corretas. Portanto, faz se necessário
a anulação da questão por conter mais de uma alternativa correta.
Resposta aos Recursos
Manter a resposta "C" como correta, conforme elaboração original, porque nos estudos sociológicos:"fatos sociais"
configuram o objeto de estudo em Durkheim e "Ação social" configura o objeto de estudo em Weber. Atenciosamente: José
Alfonso Klein
Decisão da Banca: Manter Questão
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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 2o Ano
Número da questão:

17

Inscrição: 16
Data do Envio: 05/04/18 1:32
Solicito alteração do gabarito de alternativa “D” para alternativa “C”. Pois conforme questão igual e já respondida em
definitivo da prova de Assistente Técnico de defensoria – Assistente Técnico Administrativo, órgão Defensoria Pública do
Estado do Amazonas DPE-AM, ano 2017, organizada pela Fundação Carlos Chagas – FCC, somente a alternativa “C” (A
autora se interessou pela vida de africanos livres no Brasil, como Apolinária, que chegou a Manaus em 1855.) está com as
regras de concordância padrão plenamente respeitadas na frase, sendo a única correta. Tal questão também pode ser
encontrada
no
site
Qconcursos.com,
de
número
Q868189,
disponível
em
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/c656301d-12
Inscrição: 47
Data do Envio: 05/04/18 15:33
Defensoria Pública do Estado de Amazonas - AM (DPE/AM) 2018
Cargo: Assistente Técnico de Defensoria - Área Técnico Administrativo / Questão 9
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)
Nível: Médio
http://rotadosconcursos.com.br/questoes-de-concursos/lingua-portuguesa-concordancia-nominal
Gabarito correto é a C. Prova do concurso comprova isso.
Resposta aos Recursos
Houve erro no gabarito provisório. A resposta correta é a C.
Decisão da Banca: Alterar Questão para C
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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 2o Ano
Número da questão:

20

Inscrição: 16
Data do Envio: 05/04/18 1:34
Solicito a anulação da questão. A questão de número 20 discorre a respeito dos estudos sobre Patologia, solicitando ao
candidato assinalar a correta, sendo que no gabarito provisório encontramos a alternativa “E” como correta. Ocorre que ao
final da devida alternativa encontramos “Em sua forma mais grave, o transtorno de ansiedade social é um dos transtornos
de ansiedade mais comuns, com uma prevalência que varia de 7% a 10%.” Porém tal percentual (7% a 10%) não é
conhecido e dado como certeza por nenhum estudo oficial sobre Psicopatologias, podendo variar tanto para mais quanto
para menos. Assim, não havendo nenhuma alternativa correta, a questão deverá ser anulada.
Resposta aos Recursos
Como não houve a indicação da fonte dos índices informados na alternativa, opta-se pela invalidação da questão, dando
provimento ao recurso.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 3o Ano
Número da questão:

2

Inscrição: 301
Data do Envio: 05/04/18 13:17
A despeito desta questão, no caderno de prova do candidato, bem como na prova substituta não existe a questão 02. A
questão que deveria ser na sequencia da 1ª questão esta numerada como "3" e não "2". Diante disso, requeiro o anulamento
da questão 2, por ela não esta devidamente no caderno de questões. O caderno de questões e o cartão de respostas não
estão de acordo, existindo diferença entre as questões.
Resposta aos Recursos
A questão será anulada devido ao erro na diagramação da prova, o qual impediria a identificação da questão correta a ser
assinalada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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Provou 2018 - Segunda Etapa
Gabarito
Matéria: Direito 3o Ano
Número da questão:

3

Inscrição: 301
Data do Envio: 05/04/18 13:17
A despeito da questão 03, no cartão de resposta as questões estão numeradas de 1 a 20 corretamente. No entanto no
caderno de questão existem duas questões numeradas como 03, não sendo possível saber qual questão é realmente a
questão 03 para ser respondida no cartão de respostas. Diante disso, requeiro o anulamento das questões enumeradas
como 03. Além disso, uma dissertativa estava com expressões repetidas. Tais erros induziram os candidatos ao erro de
interpretação, comprometendo o desempenho na prova.
Resposta aos Recursos
A questão será anulada devido ao erro na diagramação da prova, o qual impediria a identificação da questão correta a ser
assinalada.
Decisão da Banca: Questão Invalidada

