
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1115/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – RS-1051100715  NILO 
EDGAR JARDIM FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  38,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade PSIQUIATRIA, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o candidato não cumpriu as normas  conforme 
determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 29 de maio de 2008, em seu item 8.3.1, 
enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: “8.3.1 Somente serão aceitos recursos 
contra questões de prova baseados, exclusivamente, nas referências indicadas neste  
edital  e  8.9  Não  serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos 
estabelecidos  ou  que  descumpram  o  contido  nos  itens  8.2  a  8.5.”;.  Os  outros 
antidepressivos  citados  pelo  candidato  inibem  serotonina  e  outro 
neurotransmissor,  e  não  somente  serotonina,  conforme  o  enunciado  da 
questão. A resposta da referida questão se encontra na página 1171 do Livro 
“Kaplan e Sadok – Compêndio de Psiquiatria – 9ª Edição, que faz parte do 
edital do concurso;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1116/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – RS-1051100715  NILO 
EDGAR JARDIM FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  31,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade PSIQUIATRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que a resposta se encontra conforme página 499 do 
Livro Stephen M. Sthal – Psicofarmacologia – 2ª Edição – MEDSI). A referência citada 
pelo candidato,  como também o livro de psicofarmacologia  de onde foi  retirada a 
questão (Sthal – PSICOFARMACOLGIA) afirmam que a ação da anfetamina e seus 
derivados envolvem a liberação de dopamina e noradrenalina/norepinefrina. 
O  livro  do  Sthal  apenas  especifíca  que  a  liberação  de  dopamina  é  mais 
proeminente que a de noradrenalina/norepinefrina. 

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                 (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1117/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – RS-1051100715  NILO 
EDGAR JARDIM FILHO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  22,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade PSIQUIATRIA, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  que  ora  é  acatado,  anulando  a  questão  22  (vinte  e  dois) 
modificando assim o gabarito oficial. Na prova encaminhada pela “Comissão de Prova” 
(Questão 14), em seu enunciado, foi solicitado que se marcasse a alternativa correta. 
A  prova disponível  na  internet  (Questão  22),  solicitava a marcação da alternativa 
incorreta. A argumentação do candidato é válida, pois houve uma alteração 
do enunciado proposto;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo alunar a questão 22 (vinte e 
dois)  da  prova,  com base  nas  informações  prestadas  pela  comissão  de  recursos, 
devidamente nomeada para este fim;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1118/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-11.106.735  PAULO 
MARCOS BRASIL ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  29,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade PSIQUIATRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  que ora é  acatado,  anulando a questão 29 (vinte  e nove) 
modificando  assim o  gabarito  oficial.  A  argumentação  do  candidato  é  consistente 
conforme a página 79 do Livro Sthal de PSICOFARMACOLGIA. As duas opções “B” e 
“C” estão incorretas;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo alunar a questão 29 (vinte e 
nove)  da prova,  com base  nas  informações  prestadas pela  comissão de recursos, 
devidamente nomeada para este fim;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1119/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-11.106.735  PAULO 
MARCOS BRASIL ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  24,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade PSIQUIATRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que a resposta se encontra conforme página 871 do 
Livro “Kaplan e Sadok” – Compêndio de Psiquiatria – 9ª Edição.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1120/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  14,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que há conflito de literatura Duane e Ryan, logo, a 
questão possui duas respostas corretas, devendo ser anulada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 14 (quatorze) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                 (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1121/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  18,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  foi  solicitado  marcar  a  opção  incorreta  na 
questão, portanto, a afirmação da recorrente não procede, devendo ser mantido o 
gabarito oficial;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1122/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  22,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que  no livro do Kanski fala em cerca de 8%, logo, 
com aproximação em cerca de 10% pode ser aceito estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1123/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  32,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o livro de Adalmir Morterá Dantas cita ptose 
congênita como 30% dos casos de ptose, e a associação se dá com outras alterações 
e não defeitos, estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1124/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – M-6.087.215  CARLOS 
EDUARDO DOS REIS VELOSO  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com o  gabarito  oficial  da  questão  14,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que há conflito de literatura Duane e Ryan, logo, a 
questão possui duas respostas corretas, devendo ser anulada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando a questão 14 (quatorze) da 
prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1125/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  38,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando que segundo Ryan,  cap 45,  a  contagem de CD4 
periférica abaixo de 50 é consistente com CMV, estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1126/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.744.100  GRACIELE 
APARECIDA FARIA COUTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito  oficial  da  questão  23,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando que a  alternativa  “A”  está  errada porque cita  no 
parenteses  “colesterol”  e o  mesmo está presente  na Sínquise  Cintilante e não na 
Hialóide, estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1127/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – MG-6.615.601  DANIELA 
SILVEIRA  DE  FARIA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  14,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade OFTALMOLOGIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que há conflito de literatura Duane e Ryan, logo, a 
questão possui duas respostas corretas, devendo a questão ser anulada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 14 (quatorze) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1128/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – MG-8.097.635  SIMONE 
MAGNAVITA SABINO CAMPOS  interpôs recurso administrativo  por não concordar 
com o  gabarito  oficial  da  questão  39,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade MÉDICO CLÍNICO, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o texto da referência indicada dá a possibilidade de interpretar 
que mesmo pacientes com hipotireoidismo subclínico e TSH discretamente elevado 
podem ser tratados quando os anticorpos anti-TPO estiverem presentes. A questão 
apresenta duas alternativas incorretas, devendo ser anulada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 14 (quatorze) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1129/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – M-8.577.359  BRUNO 
GUSTAVO MUZZI CARVALHO E CARNEIRO interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  o  gabarito  oficial  da  questão  34,  da  matéria  Conhecimentos 
Específicos,  da especialidade  MÉDICO CLÍNICO,  solicitando, ao final,  anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise verificou 
que de acordo com a bibliografia, os homens têm um risco 1,5 vez maior de sofrer a 
Síndrome de Guillan-Barré do que as mulheres, ou seja, uma chance 50% maior. Por 
conseguinte, o risco não é similar, conforme constou no enunciado da questão 34, 
devendo-se, então, ser anulada a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  anulando-se  a  questão  34  (trinta  e 
quatro) da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1130/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – M-8.577.359  BRUNO 
GUSTAVO MUZZI CARVALHO E CARNEIRO interpôs recurso administrativo por não 
concordar  com  o  gabarito  oficial  da  questão  31,  da  matéria  Conhecimentos 
Específicos,  da  especialidade  MÉDICO CLÍNICO,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que de acordo com a bibliografia indicada, qualquer 
impedimento ao livre fluxo de urina,  tal  como a litíase urinária,  aumenta muito a 
freqüência de infecção do trato urinário, portanto, a ITU pode ser conseqüência direta 
da doença calculosa;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1131/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-9.017.672 GUILHERME 
CAMPOS MUZZI  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  16,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
MÉDICO CLÍNICO, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que a hipoalbuminemia isoladamente não provoca 
edema  agudo  de  pulmão,  mas  segundo  os  autores  da  referência  sugerida,  essa 
condição favorece seu surgimento;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1132/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09 – MG-9.017.672 GUILHERME 
CAMPOS MUZZI  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  39,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
MÉDICO CLÍNICO, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, verificou que o texto da referência indicada dá a possibilidade de interpretar 
que mesmo pacientes com hipotireoidismo subclínico e TSH discretamente elevado 
podem ser tratados quando os anticorpos anti-TPO estiverem presentes. A questão 
apresenta duas alternativas incorretas, devendo ser anulada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2  deferir  o  pedido,  anulando-se  a  questão  39  (trinta  e 
nove) da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1133/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-5.377.779 SEBASTIÃO 
CRISTIAN BUENO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 20, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade BUCO-
MACILO-FACIAL, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que a afirmativa 4 encontra-se amparada na página 
314  e  a  afirmativa  5  na  página  312,  ambas  no  livro  “Cirurgia  Bucomaxilofacial, 
Roberto Prado, editora medsi”, livro citado como referência bibliográfica;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1134/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-5.377.779 SEBASTIÃO 
CRISTIAN BUENO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 33, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade BUCO-
MACILO-FACIAL, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o gabarito encontra-se amparado na página 450 
do livro “Cirurgia Bucomaxilofacial, Roberto Prado, editora Medsi”, livro citado como 
referência bibliográfica;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1135/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-5.377.779 SEBASTIÃO 
CRISTIAN BUENO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 39, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade BUCO-
MAXILO-FACIAL, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu parecer que ora é acatado,  anulando a questão 39 (trinta e nove) 
modificando assim o gabarito oficial. A opção “C” não deixa claro se a via dental é na 
superfície  externa  do  dente  ou  no  seu  interior  (intra  canal).  Se  for  na  superfície 
externa a via é enteral e se for intra canal a via é parenteal;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo alunar a questão 39 (trinta e 
nove)  da prova,  com base  nas  informações  prestadas pela  comissão de recursos, 
devidamente nomeada para este fim;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1136/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – M-7.495.055  FÁBIO 
CAMPOS VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 25, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade BUCO-
MAXILO-FACIAL, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu parecer  que ora é acatado,  anulando a questão 25 (vinte  e cinco) 
modificando assim o gabarito oficial. A questão refere-se ao comportamento clínico do 
cisto  odontogênico  glandular.  A questão utilizada  no  processo  seletivo encontra-se 
amparada no livro “Cirurgia Bucomaxilofacial, Roberto Prado, editora medsi, página 
375”. Livro citado como referência bibliográfica. Entretanto de acordo com o livro de 
“patologia oral e maxilofacial de Brad Neville página 497”, livro também citado na 
referência bibliográfica, “o número de casos é muito pequeno para permitir conclusões 
seguras quanto ao comportamento destes cistos”;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, devendo alunar a questão 25 (vinte e 
cinco)  da prova, com base nas informações prestadas pela  comissão de recursos, 
devidamente nomeada para este fim;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1137/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – M-7.495.055  FÁBIO 
CAMPOS VELOSO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 37, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade BUCO-
MACILO-FACIAL, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  o  enunciado  da  questão  é  claro  e  o  livro 
“anatomia aplicada à odontologia”, de Peter Reher e colaboradores e citado no edital, 
afirma  na  página  136,  que  as  fibras  secretomotoras  destinam-se  às  glândulas 
salivares via nervo lingual ;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1138/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09  – 135891-0 MÔNICA SILVA 
MELO  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito oficial  da 
questão 20, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade VETERINÁRIA, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o Guia de Vigilância Epidemiológica, bibliografia 
indicada para o concurso, escrita pelo Ministério da Saúde, Brasília-DF, 6º edição, na 
página 629, no quadro quatro, cita que, na espécie canina, os fragmentos do Sistema 
Nervoso Central a serem coletados para o diagnóstico laboratorial de raiva, devem ser 
PREFERENCIALMENTE o Corno de Amon (parte do cérebro) e medula. Vale frisar que é 
possível identificar a raiva no cerebelo, no entanto, a questão não exigia todas as 
áreas possíveis de se detectar a raiva canina, mas sim os locais preferenciais para 
coleta. Além disso, a literatura citada no recurso não faz referência ao cerebelo como 
estrutura a ser coletada para o diagnóstico da raiva nessa espécie, estando correta a 
questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1139/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-8.905.913 RAFAEL DE 
SOUZA LAGUNA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  20,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
VETERINÁRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que, conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica, 
bibliografia indicada para o concurso, escrita pelo Ministério da Saúde, Brasília-DF, 6º 
edição, na página 629, no quadro quatro, cita que, na espécie canina, os fragmentos 
do  Sistema Nervoso  Central  a  serem coletados  para  o  diagnóstico  laboratorial  de 
raiva,  devem  ser  PREFERENCIALMENTE  o  Corno  de  Amon  (parte  do  cérebro)  e 
medula.  Vale  frisar  que  é  possível  identificar  a  raiva  no  cerebelo,  no  entanto,  a 
questão não exigia todas as áreas possíveis de se detectar a raiva canina, mas sim os 
locais preferenciais para coleta. Além disso, a literatura citada no recurso, não faz 
referência ao cerebelo como estrutura a ser coletada para o diagnóstico da raiva nessa 
espécie. A referência Enfermidades Infecciosas dos Mamíferos Domésticos, Corrêa e 
Corrêa, que cita giros cerebrais, cerebelares e bulbo como tecidos para o diagnóstico 
da  raiva,  não  consta  como  bibliografia  referenciada  para  esse  concurso,  estando 
correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1140/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-8.905.913 RAFAEL DE 
SOUZA LAGUNA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  28,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
VETERINÁRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  verificou  que  a  resposta  correta  é  pectíneo  e  não  deltóide,  estando  o 
candidato correto  na argumentação. A alternativa correta da questão é a alternativa 
“B” e não a alternativa “C”, conforme divulgada.

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, alterando o gabarito oficial para letra 
“B”;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                 (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1141/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao QOS/09  – MG-8.905.913 RAFAEL DE 
SOUZA LAGUNA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  30,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
VETERINÁRIA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  própria  literatura  citada  no  recurso  pelo 
candidato,  mostra  os  valores  de  60  à  130  mg/dl  como  referência  de  intervalo 
glicêmico normal. De acordo com a bibliografia Patologia Clínica Veterinária, Embert 
H. Coles, Editora Manole, página 263, 1984, o intervalo glicêmico normal é de 55 à 
100 mg/dl.  Como as duas referências foram citadas como bibliografia, poderíamos 
levar em consideração o intervalo entre o valor mínimo e máximo de cada literatura, 
que seria de 55 à 130 mg/dl, estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1142/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-8.509.239 PAULA MAYER 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 26, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade VETERINÁRIA, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que houve durante a prova a divulgação de uma 
errata referente a essa questão, exatamente nos termos do argumento da recorrente; 
a resposta correta é a letra D, devendo o gabarito ser mantido;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1143/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-8.509.239 PAULA MAYER 
COSTA  interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 28, da matéria Conhecimentos Específicos, da especialidade VETERINÁRIA, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  verificou  que  a  resposta  correta  é  pectíneo  e  não  deltóide,  estando  a 
candidata correta  na argumentação. A alternativa correta da questão é a alternativa 
“B” e não a alternativa “C”, conforme divulgada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, alterando o gabarito oficial para letra 
“B”;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1144/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – MG-7.389.308 LEANDRO 
MIRANDA  TOLEDO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  26,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ORTOPEDIA, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  que  ora  é  acatado,  anulando  a  questão  26  (vinte  e  seis) 
modificando assim o gabarito oficial. Os argumentos apresentados pelo candidato são 
coerentes.  A  questão  26  não  apresenta  resposta  correta.  No  caso  de  Kocher,  a 
exposição da fratura acontece entre o ancôneo e o extensor ulnar do carpo segundo 
informa a literatura referenciada;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 26 (vinte e seis) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1145/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  QOS/09  – 1431949  MARCÍLIO 
PEREIRA COSTA interpôs recurso administrativo  por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  29,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que  a hiperosmolaridade, o acúmulo de cetoácidos e 
a depleção de volumes são processos que fazem parte da fisiopatologia da cetoacidose 
diabética citada pelo candidato e também na bibliografia (BRUNNER L. SUDDARTH, 
D.S. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. 10ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,  2005),  ou  seja,  são  alterações  no  processo  fisiológico  e  portanto  são 
distúrbios fisiológicos, estando a letra “A” da questão 29 correta;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1146/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.230.137  AURIANA 
VANESSA  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  19,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  candidata  não  apresentou  fotocópia  da 
bibliografia para a sua defesa, conforme determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 
29 de maio de 2008, em seu item 8.3, enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: 
“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  
e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "G" e 8.9 Não serão conhecidos os  
recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido  
nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1147/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.230.137  AURIANA 
VANESSA  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  20,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  candidata  não  apresentou  fotocópia  da 
bibliografia para a sua defesa, conforme determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 
29 de maio de 2008, em seu item 8.3, enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: 
“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  
e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "G" e 8.9 Não serão conhecidos os  
recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido  
nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1148/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.230.137  AURIANA 
VANESSA  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  21,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  candidata  não  apresentou  fotocópia  da 
bibliografia para a sua defesa, conforme determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 
29 de maio de 2008, em seu item 8.3, enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: 
“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  
e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado conforme modelo constante no anexo "G" e 8.9 Não serão conhecidos os  
recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido  
nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a)  DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1149/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.230.137  AURIANA 
VANESSA  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  23,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  candidata  não  apresentou  fotocópia  da 
bibliografia para a sua defesa, conforme determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 
29 de maio de 2008, em seu item 8.3, enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: 
“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  
e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado  conforme modelo constante no anexo "G"  e 8.9 Não serão conhecidos 
os recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1150/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.230.137  AURIANA 
VANESSA  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  40,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade ENFERMAGEM, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  candidata  não  apresentou  fotocópia  da 
bibliografia para a sua defesa, conforme determina o edital DRH/CRS Nº 09/2008 de 
29 de maio de 2008, em seu item 8.3, enquadrando-se ainda, no item 8.9, in verbis: 
“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação com argumentação lógica  
e  consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e 
apresentado  conforme modelo constante no anexo "G"  e 8.9 Não serão conhecidos 
os recursos protocolados fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos itens 8.2 a 8.5.”;

2 RESOLVE:

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1151/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.300.643  TEREZA 
FABÍOLA  LÉO  FRITZ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  14,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a alternativa “A” da questão não está correta, pois o enunciado afirma que o 
tempo mínimo seria de “pelo menos 5 dias”, contrariando a referência, que afirma que 
se RNI atingir  o efeito terapêutico em 3 dias,  a heparina poderá ser suspensa.  A 
angiotomografia (convencional) do tórax, conforme a letra D, tem grande acurácia 
na  detecção  de  êmbolos  centrais,  a  especifidade  para  detecção  de  êmbolos 
subsegmentares é significantemente reduzida, a “Angiotomografia helicoidal e de 
alta resolução” aumenta a acúracia para êmbolos subsegmentares, portanto a letra 
“D” também está incorreta, devendo ser anulada a questão 14;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 14 (quatorze) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                              (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1152/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.300.643  TEREZA 
FABÍOLA  LÉO  FRITZ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  17,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o risco de infecção, relacionado ao  cateter de 
Swan Ganz, aumenta significativamente, quando é necessária sua permanência, por 
mais de 72 horas. A recomendação é evitar a troca programada do cateter, em torno 
deste  período,  porém,  apesar  de  raro,  se  a  permanência  for  necessária,  por  um 
período  superior  a  7  (sete)  dias,  a  recomendação  é  a  troca  do  sítio,  portanto  a 
afirmação na alternativa “B” está correta;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1153/08-DRH/CRS
                              O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.300.643  TEREZA 
FABÍOLA  LÉO  FRITZ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 19, da matéria Conhecimentos Específicos, especialidade 
MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  no  recurso  da  candidata  é  colocado  que  o 
paciente tem pulso, o que não foi dito. Também é informado que “no paciente com 
taquicardia  ventricular  com  QRS  ALARGADO com instabilidade  hemodinâmica  (ou 
seja,  o  paciente  tem  pulso)”  o  que  não  é  verdadeiro,  conforme  definição  do 
ACLS,referência da prova : “Four rhythms produce pulseless cardiac arrest: ventricular 
fibrillation (VF), rapid ventricular tachycardia (VT), pulseless electrical activity (PEA), 
and asystole.  REFERÊNCIA: 3.  2005 AMERICAN HEART ASSOCIATION GUIDELINES 
FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AND EMERGENCY CARDIOVASCULAR CARE 
Part  7.2:  Management  of  Cardiac  Arrest  IV-58  Part  7.3:  Management  of 
Symptomatic  Bradycardia  and  Tachycardia  IV-71”.  Como  o  próprio  recurso 
coloca, cardioversão é realizada em arritmias que não sejam fibrilação ventricular (na 
qual  é  feita  desfibrilação),  portanto  na  taquicardia  ventricular  o  que  se  faz  é 
cardioversão. No recurso da candidata também alude: “realizamos CARDIOVERSÃO 
(sincronizado) e não DESFIBRILAÇÃO (dessincronizado) conforme consta na questão”. 
Isto  está  INCORRETO,  pois  na  questão  está  colocado  que  deve  ser  realizada 
cardioversão  elétrica  (e  não  desfibrilação).  O  termo  desfibrilação  não  consta  da 
questão, mantendo-se , então, o gabarito;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1154/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.300.643  TEREZA 
FABÍOLA  LÉO  FRITZ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  36,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade de MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos  verificou que o enunciado da 
questão “Em relação ao tratamento medicamentoso da HDA” sugere que as medidas 
seriam  para  todos  os  casos  de  HDA;  a  opção  “B”  não  especifica  qual  tipo  de 
hemorragia e como não existem evidências que o uso destas drogas em pacientes 
com HDA, por varizes de esôfago, reduz a taxa de ressangramento, deve-se, então, 
anular a questão 36;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, alunando-se a questão 36 (trinta e seis) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1155/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  QOS/09  – M-7.300.643  TEREZA 
FABÍOLA  LÉO  FRITZ  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  da  questão  39,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da 
especialidade MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido,  emitiu  parecer  alegando  que  a  afirmação  não  coloca  “APENAS”  infarto 
mesentérico  e  úlcera  perfurada  e  sim  excluído os  referidos  diagnósticos;  a 
pancreatite aguda, poderá  ser o principal diagnóstico e, portanto o próximo passo na 
investigação.  Em  momento  algum  a  afirmação  “prova  em  contrário”  exclui  a 
investigação de outros diagnósticos, estando correta a questão;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1156/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-6.060.947 ANA ROSA DE 
ARAÚJO PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  14,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a alternativa “A” da questão não está correta, pois o enunciado afirma que o 
tempo mínimo seria de “pelo menos 5 dias”, contrariando a referência, que afirma que 
se RNI atingir  o efeito terapêutico em 3 dias,  a heparina poderá ser suspensa.  A 
angiotomografia (convencional) do tórax, conforme a letra D, tem grande acurácia 
na  detecção  de  êmbolos  centrais,  a  especifidade  para  detecção  de  êmbolos 
subsegmentares é significantemente reduzida, a “Angiotomografia helicoidal e de 
alta resolução” aumenta a acúracia para êmbolos subsegmentares, portanto, a letra 
“D” também está incorreta, devendo ser anulada a questão 14;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 14 (quatorze) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                 (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1157/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-6.060.947 ANA ROSA DE 
ARAÚJO PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  17,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade 
MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise  do 
pedido, emitiu parecer alegando que o risco de infecção, relacionado ao  cateter de 
Swan Ganz, aumenta significativamente, quando é necessária sua permanência, por 
mais de 72 horas. A recomendação é evitar a troca programada do cateter, em torno 
deste  período,  porém,  apesar  de  raro,  se  a  permanência  for  necessária,  por  um 
período  superior  a  7  (sete)  dias,  a  recomendação  é  a  troca  do  sítio,  portanto  a 
afirmação na alternativa “B” está correta;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                                (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1158/08-DRH/CRS
                               
                                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição legal prevista no 
item 34,  inciso  II  do  artigo  10  do  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de 
15/04/1977, nos termos da Resolução n° 3.971, de 14/05/2008, do EDITAL DRH/CRS 
n° 09 de 29 de maio de 2008, observadas as disposições constitucionais referentes ao 
assunto, bem como os termos da Lei nº 5.301, de 16/10/1969 e suas alterações, Lei 
14.445, de 26 de 11/2002, Resolução Conjunta nº 3.692, de 19/11/2002 e Resolução 
nº 3.836, de 02/01/2006 que regulam o concurso público para provimento do cargo 
de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais para o 
ano de 2009 (QOS/2009) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao QOS/09 – M-6.060.947 ANA ROSA DE 
ARAÚJO PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão  36,  da  matéria  Conhecimentos  Específicos,  da  especialidade  de 
MÉDICO INTENSIVISTA, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos  verificou que o enunciado da 
questão “Em relação ao tratamento medicamentoso da HDA” sugere que as medidas 
seriam  para  todos  os  casos  de  HDA;  a  opção  “B”  não  especifica  qual  tipo  de 
hemorragia e como não existem evidências que o uso destas drogas em pacientes 
com HDA, por varizes de esôfago, reduz a taxa de ressangramento, deve-se, então, 
anular a questão 36;

2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, anulando-se a questão 36 (trinta e seis) 
da prova;

2.3  determinar  ao  Chefe  do  CRS  a  adoção  de  medidas, 
visando a efetivação deste ato.

              Belo Horizonte-MG,   04   de setembro de 2008. 

                               (a) DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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