
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  400 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.123.407 
MARINA FARIAS SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 17 da prova “C”, 
alegando  que  a  alternativa  “C”,  apontada  como  a  correta,  no  gabarito,  não  responde 
adequadamente  à  proposta  presente  no  enunciado.  Segundo  ela,  o  adjetivo  MAU,  que 
antecede o substantivo domínio, em “mau domínio dos conceitos científicos” altera o sentido 
do texto e, por não concordar com o gabarito, solicita, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A nominalização que se faz em “mau domínio dos conceitos 
científicos” (alternativa C), relativamente a “dominam mal os conceitos”, presente no texto, 
não traz implicação de ordem semântica. Portanto, a alegação da candidata é improcedente,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 401 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.130.760 
JACQUELINE RIBEIRO JUNQUEIRA interpôs recurso administrativo contra a questão 36 da 
prova “D”, alegando que o advérbio JAMAIS não é de tempo, mas sim de negação, solicitando, 
ao final, retificação do gabarito, alterando a resposta correta para a letra “D”;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos 
Paschoal Cegalla,  indicada no edital do concurso, enumera alguns advérbios de tempo (p. 
260), entre os quais o JAMAIS. Assim, a alegação da candidata é improcedente, 

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 402 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.851.571 
RENATO CARDOSO NUNES  interpôs recurso administrativo contra a questão 36 da prova 
“D”, alegando que o advérbio JAMAIS não é de tempo, mas sim de negação, solicitando, ao 
final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos 
Paschoal Cegalla,  indicada no edital do concurso, enumera alguns advérbios de tempo (p. 
260), entre os quais o JAMAIS. Assim, a alegação do candidato é improcedente, 

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 403/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.558.487 
FABIANO DE SOUZA BATISTA interpôs recurso administrativo contra a questão 18 da prova 
“B”, alegando que o advérbio JAMAIS não é de tempo, mas sim de negação, solicitando, ao 
final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos 
Paschoal Cegalla,  indicada no edital do concurso, enumera alguns advérbios de tempo (p. 
260), entre os quais o JAMAIS. Assim, a alegação do candidato é improcedente, 

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  404/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-10.558.487 
FABIANO DE SOUZA BATISTA interpôs recurso administrativo contra a questão 13 da prova 
“B”,  alegando que a alternativa “A”  (apontada como a correta,  no gabarito)  não responde 
adequadamente  à  proposta  presente  no  enunciado.  Segundo  ele,  o  adjetivo  MAU,  que 
antecede o substantivo domínio, em “mau domínio dos conceitos científicos”, altera o sentido 
do texto, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A nominalização que se faz em “mau domínio dos conceitos 
científicos” (alternativa A), relativamente a “dominam mal os conceitos”, presente no texto, 
não traz implicação de ordem semântica. Portanto, a alegação do candidato é improcedente,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 405/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS interpôs recurso administrativo contra a questão 40 da 
prova “D”, alegando que há duas alternativas corretas (letras A e C), solicitando, ao final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão 40 apresenta duas respostas possíveis. Na alternativa A, todas as palavras foram 
grafadas corretamente, o que também ocorre com a C. Apesar de as palavras APRESAR E 
REBOLIÇO,  registradas  na  alternativa  C,  não  serem  de  uso  comum,  uma  vez  que  têm 
significados  diferentes  de  APREÇAR,  APRESSAR  e  REBULIÇO,  os  dicionários  de  Língua 
Portuguesa  as  registram.  Portanto,  não  se  pode  dizer  que  tenham  sido  grafadas 
incorretamente,

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 406/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao CTSP/2010 -  RMBH – MG-11.924.232 
GILCINEY  FRANCISCO  DE  CARVALHO  E  MG-15.123.407  MARINA  FARIAS  SILVA 
interpuseram recursos administrativos contra a questão 26 da prova “C”, alegando que há 
duas alternativas corretas (letras B e C), solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão 26 apresenta duas respostas possíveis. Na alternativa B, todas as palavras foram 
grafadas corretamente, o que também ocorre com a C. Apesar de as palavras APRESAR E 
REBOLIÇO,  registradas  na  alternativa  B,  não  serem  de  uso  comum,  uma  vez  que  têm 
significados  diferentes  de  APREÇAR,  APRESSAR  e  REBULIÇO,  os  dicionários  de  Língua 
Portuguesa  as  registram.  Portanto,  não  se  pode  dizer  que  tenham  sido  grafadas 
incorretamente,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 407 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.123.407 
MARINA FARIAS SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 22 da prova “C”, 
alegando que o advérbio JAMAIS não é de tempo, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não há nenhum erro na questão. A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos 
Paschoal Cegalla,  indicada no edital do concurso, enumera alguns advérbios de tempo (p. 
260), entre os quais o JAMAIS. Assim, a alegação da candidata é improcedente, 

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 408/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao CTSP/2010 -  RMBH – MG-14.997.589 
DOUGLAS  ROCHA  ALVES,  MG-10.558.487  FABIANO  DE  SOUZA  BATISTA  E 
MG-10.388.694 VANESSA BARROS LATINI interpuseram recursos administrativos contra a 
questão  22  da  prova  “B”,  alegando  que  há  duas  alternativas  corretas  (letras  A  e  B), 
solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão 22 apresenta duas respostas possíveis. Na alternativa A, todas as palavras foram 
grafadas corretamente, o que também ocorre com a B. Apesar de as palavras APRESAR E 
REBOLIÇO,  registradas  na  alternativa  A,  não  serem  de  uso  comum,  uma  vez  que  têm 
significados  diferentes  de  APREÇAR,  APRESSAR  e  REBULIÇO,  os  dicionários  de  Língua 
Portuguesa  as  registram.  Portanto,  não  se  pode  dizer  que  tenham  sido  grafadas 
incorretamente,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 409 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS interpôs recurso administrativo contra a questão 12 da 
prova “D”, alegando que a mesma tem dupla interpretação, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
a questão não possui dupla interpretação, visto que a forma mais fácil de resolvê-la é:

a) encontrar os pontos que as retas tocam os eixos x e y;
b) colocar esses pontos no plano cartesiano;
c) dividir a figura encontrada em triângulos;
d) calcular a área de cada um e somar.  

Em nenhum momento foi pedido o ponto de intercessão entre retas,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 410 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS interpôs recurso administrativo contra a questão 09 da 
prova “D” alegando que não é possível fatorar a expressão 12726 +− xx  , pois não possui 
raízes reais e, por isso, não é possível simplificar a expressão  dada, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não é possível simplificar a expressão dada,  porque a primeira fração algébrica está incorreta. 
A expressão correta deveria ser:

a)
42

84223

12726

125236

−

−−+−
+−

++−

x

xxx

xx

xxx
        

                                          ou

b)
42

84223

121726

12521136

−

−−+−
+−

+−−

x

xxx

xx

xxx
 

 

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

   (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 411 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.123.407 
MARINA FARIAS SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 38 da prova “C” 
por não concordar com o gabarito da questão, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão foi muito bem elaborada e não tem idéia de ambigüidade.  Ela é bem clara, quando 
diz:   “...  a  orientação é que os ladrilhos usados sejam quadrados,  iguais,  e  que 
tenham a maior área possível. Mantendo a mesma orientação...” Aumentado a área do 
terreno, o número de ladrilhos  quadrados  diminui,   pois a área do ladrilho aumenta, na 
questão, a nova área do ladrilho é 16 metros quadrados e a nova área do terreno é 448 
metros  quadrados.  Dividindo-se  a  nova  área  do  terreno  pela  nova  área  do  ladrilho, 
encontraremos  a  quantidade  de  ladrilhos  a  serem utilizados,  que  no  caso  é  28.  Logo,  o 
número de ladrilhos a ser utilizado diminuiria 30%,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 412/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-15.123.407 
MARINA FARIAS SILVA interpôs recurso administrativo contra a questão 39 da prova “C” 
por não concordar com o gabarito da questão, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que o 
raciocínio está totalmente equivocado, visto que a resolução da questão é:

Sócios:   A →  40% - (35%) = 14% →  26%
             B →  35% - (25%) = 8,75% →  26,25%
             C →  25% - (4%) = 1% →  24%

Novo sócio (D) = 14 + 8,75 + 1 = 23,75

O sócio majoritário será o B,  

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 413 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao CTSP/2010 -  RMBH – MG-10.558.487 
FABIANO DE SOUZA BATISTA e MG-17.288.679 NAIARA SABRINA SILVA interpuseram 
recursos administrativos contra a questão 06 da prova “B”, alegando que a matéria não está 
de acordo com o previsto no edital do certame, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
no  edital  consta  a  matéria  “Funções”.  Desde  o  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  um dos 
conteúdos  abordados  é  área  de  figuras  planas.  Para  trabalhar  com  funções  uma  das 
aplicações é o cálculo de áreas de figuras planas no plano cartesiano. A forma mais fácil de 
resolver a questão é:

a) encontrar os pontos que as retas tocam os eixos x e y;
b) colocar esses pontos no plano cartesiano;
c) dividir a figura encontrada em triângulos;

d) calcular a área de cada um e somar.  A= 
2

hb ×
 ,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 414/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-16.851.571 
RENATO CARDOSO NUNES  interpôs recurso administrativo contra a questão 17 da prova 
“D” alegando que o conteúdo da questão não consta no programa de matérias previsto no 
edital do certame, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que o 
conteúdo da questão está na bibliografia  exigida no edital:  Magnoli,  Demétrio,  Geografia: 
construção do mundo: geografia geral e do Brasil / Demétrio Magnoli, página 504, capítulo 28 
da Guerra Fria à nova ordem mundial, unidade 2 “A nova ordem mundial” Os Estados Unidos 
e  a  ONU.  No  capítulo,  o  autor  relata  o  encerramento  da  Guerra  Fria,  a  questão  da 
multipolarizaçãoi  econômica  e  as  ações  que  interferem  no  espaço  natural  e  econômico 
(Geografia Geral),

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 415 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.978.355 
HERBERT LIMA SILVA  interpôs recurso administrativo contra a questão 17 da prova “D” 
alegando que o conteúdo da questão não consta no programa de matérias previsto no edital 
do certame, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que o 
conteúdo da questão está na bibliografia  exigida no edital:  Magnoli,  Demétrio,  Geografia: 
construção do mundo: geografia geral e do Brasil / Demétrio Magnoli, página 504, capítulo 28 
da Guerra Fria à nova ordem mundial, unidade 2 “A nova ordem mundial” Os Estados Unidos 
e  a  ONU.  No  capítulo,  o  autor  relata  o  encerramento  da  Guerra  Fria,  a  questão  da 
multipolarizaçãoi  econômica  e  as  ações  que  interferem  no  espaço  natural  e  econômico 
(Geografia Geral),

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 416 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - RMBH – M-6.995.269 JOÃO 
PAULO DE  CASTRO  interpôs  recurso  administrativo  contra  a  questão  15  da  prova  “A”, 
alegando que esta não apresenta resposta adequada, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
em relação a prova original, a questão foi alterada. Com a aludida alteração, não é possível 
chegar a nenhuma das alternativas dadas,
 

Original: 
88222

168

++

+

xx

x
  

Na prova do concurso: 
88222

168

++

+

xx

x

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 417/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II, 
número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/77 
(R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº  4.016,  de  17/04/2009  e  o  Edital  DRH/CRS  nº  08,  de 
29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da 
Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às Regiões de 
Polícia Militar  (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o Comando de 
Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 
02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-14.853.673 
FABIANO INÁCIO LAGES DO NASCIMENTO interpôs recurso administrativo contra a questão 34 
da prova “C” alegando que ao transcrever a resposta para o gabarito marcou a resposta no campo 
incorreto, solicitando, que seja considerada a marcação correta;

1.2  conforme  os  itens  5.2.1.2  e  5.2.1.3  do  edital  que  regula  o 
certame, in verbis:

“5.2.1.2 Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha 
de respostas da prova I, sendo as questões rasuradas, bem 
como as em branco ou com dupla marcação, consideradas 
nulas para o candidato. 

5.2.1.3  As  provas  objetivas  serão  corrigidas  através  de 
leitura  ótica,  não  sendo  prevista  a  correção  manual, 
devendo  o  candidato  atentar  para  a  forma  correta  de 
marcação  de  sua  alternativa  de  resposta,  conforme 
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no 
caderno  de  prova, sendo  que  as  questões  que  forem 
marcadas  de  forma  diversa  e,  por  isto,  não 
reconhecidas pela leitora ótica, não serão computadas 
para o candidato.”

1.3 o edital do certame é claro ao se referir à situação descrita pelo 
recorrente,  sendo  que  as  questões  marcadas  de  forma  diversa  no  gabarito  oficial  não  serão 
computadas para o candidato, 

2 RESOLVE: 

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

2.2 indeferir o pedido.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                             DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 418/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.222.157 
ANDERSON BARBOSA DE SIQUEIRA interpôs recursos administrativos contra as questões 
3 e 6 da prova “D” por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, revisão das 
questões;

1.2 conforme subitem 8.1 do edital, o prazo para interpor recurso 
é de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de divulgação do ato a que se referir, 
exceção ao previsto nos subitens 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2.3 e 8.7.3 do edital;

1.3 a divulgação do Gabarito Oficial ocorreu no dia 08/03/2010, 
no site do CRS; 

1.4  o  candidato  protocolou  seus  recursos  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção em data de 17/03/2010, tornando-os intempestivos;

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 419/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.927.345 
DAILTON GOUVÊA DE SOUZA interpôs recurso administrativo contra a questão 06 da prova 
“D” por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 conforme o item 8.3 do edital que regula o certame, in verbis:

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  anexando  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada  e  apresentado  conforme  modelo 
constante no anexo “D”.
8.3.1  Somente  serão  aceitos  recursos  contra 
questões de prova baseados, exclusivamente, nas 
referências bibliográficas indicadas neste edital.”

1.3 o candidato anexou bibliografia diversa da prevista no edital 
do certame. 

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº420 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS interpôs recurso administrativo contra a questão 08 da 
prova “D”,  alegando que ao fatorar a expressão  8822 ++ xx ,   a mesma ficou sob um 
radical, e não será possível extrair o 2, por isso, não é possível simplificar a expressão dada, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
em relação à prova original, a questão foi alterada.

Original: 
88222

168

++

+

xx

x
       

Na prova do concurso: 
88222

168

++

+

xx

x

Com essa alteração, não é possível chegar a nenhuma das alternativas dadas,

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 421/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-11.130.620 
EDUARDO NUNES MATTOSINHOS interpôs recurso administrativo contra a questão 13 da 
prova “D”, alegando que a questão tem dupla interpretação, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
a questão foi muito bem elaborada e não tem dupla interpretação. Ela é bem clara, quando 
diz:   “...  a  orientação é que os ladrilhos usados sejam quadrados,  iguais,  e  que 
tenham a maior área possível. Mantendo a mesma orientação...”,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

      (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                       DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 422/10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  RMBH  –  MG-13.927.345 
DAILTON GOUVÊA DE SOUZA interpôs recurso administrativo contra a questão 12 da prova 
“D”,  alegando  que  a  matéria  não  está  de  acordo  com o  previsto  no  edital  do  certame, 
solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
no  edital  consta  a  matéria  Funções.  Desde  o  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  um  dos 
conteúdos  abordados  é  área  de  figuras  planas.  Para  trabalhar  com  funções  uma  das 
aplicações é o cálculo de áreas de figuras planas no plano cartesiano. A forma mais fácil de 
resolver a questão é:

a) encontrar os pontos que as retas tocam os eixos x e y;
b) colocar esses pontos no plano cartesiano;
c) dividir a figura encontrada em triângulos;

d) calcular a área de cada um e somar.  A= 
2

hb ×
 ,

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.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

   (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 423 /10-DRH/CRS

O  CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e 
II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 
15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 4.016, de 17/04/2009 e o Edital DRH/CRS nº 
08, de 29/05/2010, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª 
classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 – cujas vagas são destinadas às 
Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e para o 
Comando de Policiamento Especializado (CPE) - (CTSP/2010 - RMBH), publicado no “Minas 
Gerais” nº 098, de 02/06/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao CTSP/2010 -  RMBH – MG-14.853.673 
FABIANO  INÁCIO  LAGES  DO  NASCIMENTO,  MG-10.590.139  FERNANDO  DIAS 
FIGUERÔA, MG-11.924.232 GILCINEY FRANCISCO DE CARVALHO E MG-13.184.849 
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA interpuseram recursos administrativos contra a questão 
37 da prova “C”, alegando que a matéria não está de acordo com o previsto no edital do 
certame, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
no  edital  consta  a  matéria  “Funções”.  Desde  o  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  um dos 
conteúdos  abordados  é  área  de  figuras  planas.  Para  trabalhar  com  funções  uma  das 
aplicações é o cálculo de áreas de figuras planas no plano cartesiano. A forma mais fácil de 
resolver a questão é:

a) encontrar os pontos que as retas tocam os eixos x e y;
b) colocar esses pontos no plano cartesiano;
c) dividir a figura encontrada em triângulos;

d) calcular a área de cada um e somar.  A= 
b×h

2
 ,

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer dos recursos, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 09 de abril de 2010.

(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
                                    DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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