
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 607 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.771.301 
LEONARDO NUNES GOMES interpôs recurso administrativo alegando que o conteúdo da 
questão 19 da prova “A” não é matéria relacionada no edital do certame, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  606/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.211.279 
RENAN  FERREIRA  VIRGÍNIO  interpôs  recurso  administrativo  alegando  ser 
improcedente a validade do concurso para os candidatos que realizaram as provas em 
Belo Horizonte visando as vagas destinadas ao 3º BPM, 11ª Cia PM Ind., 23º Cia PM Ind e 
14º  Cia  Mat.  (Diamantina,  Pirapora  e  Capelinha),  visto  que  no  anexo  “D”  do  edital 
constou como cidade para a realização de provas, para as vagas dos referidos batalhões, 
apenas a cidade de Diamantina;

1.2 prevê o edital do certame em seu subitem 5.12, in verbis: 

“5.12 As provas serão realizadas em Belo Horizonte, nas 
cidades sede de Batalhão onde há  previsão de vagas e na 
cidade  sede  da  5ª  Cia  Ind  PM,  conforme  o  anexo  “D” 
deste  edital,  sendo  que  o  candidato  somente  poderá 
realizar  a  sua  prova  em  uma  das  cidades  sede  de 
batalhão pertencente ao grupo de concurso para o qual 
concorre às vagas ou em Belo Horizonte, conforme anexo 
“D”, devendo fazer sua opção no momento da inscrição, 
não podendo o candidato alterar sua opção após haver 
efetivado a sua inscrição.” (g.n)

1.3 da interpretação do dispositivo editalício, infere-se que há 
previsão de realização das provas em Belo Horizonte para todas as Regiões em que há 
disponibilidade de vagas, além dos candidatos terem o direito de realizar as provas na 
cidade  sede  do  Batalhão,  para  onde  fizeram a  sua  opção  de  vaga,  que  no  caso  do 
requerente foi a cidade de Diamantina/MG;

1.4  não  existe  ilegalidade  na  disposição  editalícia  pela  não 
menção no Anexo “D” do Edital,  considerando que, no corpo do mesmo, item 5.12 a 
disposição  está  expressa,  o  que  também preserva  o  princípio  da  isonomia  entre  os 
candidatos, dado o momento da opção de local de realização da prova se dar para todos 
os candidatos no ato da inscrição; 

2 RESOLVE: 

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 



objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

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

Belo Horizonte-MG,   09  de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 605  /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-14.011.443 
LEONARDO FÉLIX GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o  gabarito  oficial  da  questão  30  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não observou o  item 8.3  do  edital  do 
certame,  deixando de fundamentar com argumentação lógica e consistente 
seu recurso, além de não anexar fotocópia da bibliografia pesquisada;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09   de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 604/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-14.011.443 
LEONARDO FÉLIX GONÇALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o  gabarito  oficial  da  questão  28  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não observou o  item 8.3  do  edital  do 
certame,  deixando de fundamentar com argumentação lógica e consistente 
seu recurso, além de não anexar fotocópia da bibliografia pesquisada;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 603/09-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 
07, de 05/05/2009, 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 
unidades das Regiões de Polícia  Militar  (RPM) lotadas no interior  do Estado (CTSP/2010 - 
INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.771.301 
LEONARDO  NUNES  GOMES  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 02 da prova “A”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
a opção correta, segundo o gabarito, menciona que “Não há um meio eficaz e instantâneo 
para resolver a questão da segurança...”. Esta passagem está de acordo com a citação do 
texto que diz: “... todo trabalho de proteção social(...) não visa ‘aumentar a segurança', mas,  
sim,  trazer  o  ambiente  de  insegurança  a  patamares  toleráveis..”  Logo  em  seguida, 
encontramos  na  opção  correta “A  solução  depende  de  tempo,  caso  sejam 
implementadas  alternativas  viáveis.”,  então  podemos  associar  a  “Além  do  aspecto 
material,  é  necessário  restaurar  a  crença  na  população,  através  da  massificação  de 
informações sobre a segurança,  programas e projetos de proteção social  em andamento,  
êxitos  alcançados,  participação  da  comunidade,  comportamento e procedimentos  a serem 
adotados  pela  população.  Criar  condições  para  o  surgimento  de  uma  ilusão  de  isotopia 
positiva, que passe a ser objetivo a ser alcançado”. Conforme menciona o texto: “...é o caso 
de cruzar os braços? Evidentemente que não!”.  Por fim,  o candidato alegou que a ação 
defensiva é a responsável pela sensação de insegurança que atinge a sociedade. Conforme o 
texto: “O medo tem contribuído muito mais  para o aumento da sensação de insegurança que 
os riscos e perigos”. Outros exemplos são citados como fatores que  geram a sensação de 
insegurança na sociedade, por exemplo esta passagem: “A notícia de que um pedófilo está 
atuando no Sul causa inquietação não apenas às famílias locais, mas também às do centro e 
Norte do país;”.. No entanto, dizer que a ação defensiva é uma das responsáveis não procede, 
pois a ação defensiva é justamente a  conseqüência da sensação de insegurança, e não a 
causa. Assim, não há razões cabíveis para a anulação da 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.

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

Belo Horizonte-MG,   09   de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 602/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.968.671 
KARLA VEIGA MARCHESE MAYRINK interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial  da questão 15 da prova “C”, solicitando, ao final,  anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que houve um deslize gramatical na resposta, contudo, esse deslize não é requisito para 
a nulidade da questão, até porque é uma questão que trabalha a interpretação de texto. 
Fato é que não houve prejuízo para a correta interpretação. Ademais, está claro no texto 
que “ilusão de isotopia” é aquela sensação de que se está vivendo naquele lugar onde 
aconteceu o fato,  ou o sentimento  de que,  onde se vive,  inevitavelmente  ocorrerá o 
mesmo evento. Portanto, não há outra resposta a ser considerada, tampouco anular uma 
resposta  que  está  de  acordo  com o  enunciado  da  questão.  Dessa  forma,  o  gabarito 
deverá 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.

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

Belo Horizonte-MG,   09   de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  601 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.968.671 
KARLA VEIGA MARCHESE MAYRINK interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o  gabarito  oficial  da  questão  19  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não existe problema algum na questão em epígrafe. O enunciado está muito claro, 
solicitando a opção em que o vocábulo verbal  não apresenta a vogal temática.  Basta 
observar que a vogal temática do verbo viver, de onde se originou o vocábulo “vivida”, é 
“e”, vogal esta que  não se encontra na opção “A”. Nas demais opções têm-se claramente 
as vogais temáticas, vejamos: letra b) vocábulo estaria - conjugação do verbo estar - 
vogal  temática  “a”;  letra  c)  vocábulo  cercam -  conjugação  do  verbo  cercar  -  vogal 
temática “a”; letra d) vocábulo correm - conjugação do verbo correr - vogal temática “e”. 
Assim, não há razões cabíveis para a questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 600 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.419.147 
JOSÉ NILSON RODRIGUES MAIA  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o  gabarito  oficial  da  questão  19  da  prova  “D”,  solicitando,  ao  final,  revisão  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, primeiramente, o enunciado não menciona que o sujeito está no período sublinhado, 
e sim questiona qual o sujeito do período destacado. O enunciado é claro: “o sujeito da 
oração  sublinhada  é”, ou  seja,  o  sujeito  pertencente  àquela  oração,  uma vez  que  a 
preposição  “de”  indica,  nesse  caso,  posse.  Outro  fator  é  dizer  “o  sujeito  na oração 
sublinhada”,  assim  poderíamos  aferir  que  o  sujeito   está  naquela  oração,  pois  a 
preposição “em” contraída ao “a” indicaria lugar. Segundo, de acordo com as normas 
gramaticais, em hipótese alguma um sujeito pode ser precedido de crase, o que torna 
totalmente improcedente alegar que “famílias locais” seja o sujeito da oração. Por fim, 
basta  observar que quem pratica  a ação do verbo “causar”,  verbo este que está na 
oração sublinhada, é unicamente “A notícia”. Desta forma, não há razões cabíveis para 
a questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  599/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CTSP/2010 – INT – MG-13.091.280 
JALOUSIE FILOMENA ROCHA DA SILVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 19 da prova “D”, solicitando, ao final, 
anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou  que,  primeiramente,  o  enunciado  não  menciona  que  o  sujeito  está  no 
período sublinhado, e sim questiona qual o sujeito do período destacado. O enunciado 
é claro:  “o sujeito  da oração sublinhada é”, ou seja, o sujeito pertencente àquela 
oração, uma vez que a preposição “de” indica, nesse caso, posse. Outro fator é dizer 
“o sujeito na oração sublinhada”, assim poderíamos aferir que o sujeito  está naquela 
oração, pois a preposição “em” contraída ao “a” indicaria lugar. Segundo,  de 
acordo  com  as  normas  gramaticais,  em  hipótese  alguma  um  sujeito  pode  ser 
precedido  de  crase,  o  que  torna  totalmente  improcedente  alegar  que  “famílias 
locais” seja o sujeito da oração. Por fim, basta observar que quem pratica a ação do 
verbo “causar”, verbo este que está na oração sublinhada, é unicamente “A notícia”. 
Desta forma, não há razões cabíveis para a questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 598 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – INT – MG-12.228.395 
SIDNEY FONSECA DA SILVA  interpôs recurso administrativo  por  não concordar 
com o gabarito oficial da questão 19 da prova “D”, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou  que,  primeiramente,  o  enunciado  não  menciona  que  o  sujeito  está  no 
período sublinhado, e sim questiona qual o sujeito do período destacado. O enunciado 
é claro:  “o sujeito  da oração sublinhada é”,  ou seja, o sujeito pertencente àquela 
oração, uma vez que a preposição “de” indica, nesse caso, posse. Outro fator é dizer 
“o sujeito na oração sublinhada”, assim poderíamos aferir que o sujeito  está naquela 
oração,  pois  a  preposição  “em” contraída  ao  “a”  indicaria  lugar.  Por  fim,   basta 
observar que quem pratica a ação do verbo “causar”, verbo este que está na oração 
sublinhada, é unicamente “A notícia”. Desta forma, não há razões cabíveis para a 
questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 597/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – INT – MG-10.214.754 
ANDRÉ LUIS SANTOS KIND interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o  gabarito  oficial  da  questão  16 da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final,  anulação  da 
questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou que inicialmente deve-se analisar o enunciado da questão: “O texto faz uma 
crítica ao modelo social estabelecido em nossa sociedade. Tal afirmativa se confirma 
em:”.  Pois  bem,  observa-se  que  não  é  uma  crítica  apenas,  mas  uma  crítica  ao 
modelo  social.  Apenas  a  palavra  “equivocadamente”  não  serve  de  base  para  se 
estabelecer uma crítica ao modelo social. Tanto na opção B, como nas alternativas C 
e D há a exposição de fatos. Já na letra A, além de criticar, ou seja, avaliar, formar 
opiniões sobre  a forma como a educação e o educador são desvalorizados, levanta-
se um dos aspectos do modelo sócio- econômico adotado no País. Sendo assim, o 
gabarito deve 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.

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

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 596 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

12 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.120.129 
PAULO CÉSAR LOPES DIAS  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 24 da prova “D”, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quando se trabalha com a significação de palavras, é preciso levar em conta o fato de 
que  toda  palavra  aparece,  habitualmente,  rodeada de  outras  palavras.  São  elas  que 
ajudam a definir  o  seu exato significado.  Fato é que nenhuma análise linguística,  de 
qualquer ordem que seja, pode ser feita sem levar em conta elementos exteriores aos 
dados  ou  fatos  linguísticos  analisados.  A  questão  em  epígrafe  está  contextualizada. 
Trabalhar com contexto significa fazer uma análise dos elementos não de forma isolada, 
mas em agrupamento, em combinação, em funcionamento com outros elementos. Após 
análise,  percebe-se claramente  que inexorabilidade,  nesse caso específico,  pode,  sim, 
significar certeza. Sendo assim, não há razões para que a questão seja anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 595/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

13 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.676.978 
PÂMELA CHRIS DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 05 da prova “A”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que encontra-se no texto a própria definição para a “ilusão de isotopia”, qual seja: “A 
essa ocorrência denominamos ilusão de isotopia, isto é, aquela sensação de que se está 
vivendo naquele lugar   onde aconteceu     o fato  , ou o sentimento de que, onde se vive, 
inevitavelmente  ocorrerá o mesmo evento,  gerando a “síndrome da próxima vítima”.
(grifo nosso). Segundo a candidata, “nada diz que os fatos JÁ OCORRERAM”. Como não? 
O termo em negrito menciona exatamente isso. Então fica fácil inferir que se o fato já 
ocorreu, ele pode, sim, se repetir. Dessa forma, não há razões cabíveis para a anulação 
da 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.

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

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 594/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

14 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.274.073 
PATRICK  GUSTAVO TEIXEIRA  FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  o  gabarito  oficial  da  questão  12  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a opção correta, segundo o gabarito, menciona que  “Não há um meio eficaz e 
instantâneo  para  resolver  a  questão  da  segurança...”.  Esta  passagem  está  de 
acordo com a citação do texto que diz: “... todo trabalho de proteção social, (...) não visa 
‘aumentar  a  segurança’,  mas,  sim,  trazer  o  ambiente  de  insegurança  a  patamares  
toleráveis.”  Logo em seguida, encontramos na opção correta “A solução depende de 
tempo, caso sejam implementadas alternativas viáveis.”, então podemos associar 
a “Além do aspecto material, é necessário restaurar a crença na população, através da 
massificação de informações sobre a segurança, programas e projetos de proteção social  
em  andamento,  êxitos  alcançados,  participação  da  comunidade,  comportamento  e 
procedimentos a serem adotados pela população. Criar condições para o surgimento de 
uma ilusão de isotopia positiva, que passe a ser objetivo a ser alcançado”. Conforme 
menciona o texto: “... é o caso de cruzar os braços? Evidentemente que não!”.  Assim, 
não há razões para a anulação da 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.

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

Belo Horizonte-MG,  09  de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 593 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

15 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.274.073 
PATRICK  GUSTAVO TEIXEIRA  FERREIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com  o  gabarito  oficial  da  questão  17  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, primeiramente, o enunciado não menciona que o sujeito está no período sublinhado, 
e sim questiona qual o sujeito do período destacado. O enunciado é claro: “o sujeito da 
oração  sublinhada  é”, ou  seja,  o  sujeito  pertencente  àquela  oração,  uma vez  que  a 
preposição  “de”  indica,  nesse  caso,  posse.  Outro  fator  é  dizer  “o  sujeito  na oração 
sublinhada”,  assim  poderíamos  aferir  que  o  sujeito   está  naquela  oração,  pois  a 
preposição “em” contraída ao “a” indicaria lugar. Segundo, em nada alteraria a questão 
se no enunciado fosse trocada a palavra oração por predicado. Basta observar o conceito 
de oração definido por Domingos Paschoal Cegalla - autor da gramática referenciada no 
Edital  deste  concurso  -  “Oração  é  a  frase  de  estrutura  sintática  que  apresenta,  
normalmente,  sujeito e predicado e, excepcionalmente, só o predicado” (grifo nosso). 
Por fim, é notório que quem pratica a ação do verbo “causar”, verbo este que está na 
oração sublinhada, é unicamente “A notícia”. Desta forma, não há razões cabíveis para 
a questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 592 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

16 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.727.471 
VICTOR AUGUSTO PEIXOTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 07 da prova “B”, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, primeiramente, equivocou-se o requerente ao mencionar que o que está em pauta 
na questão é a classificação do sujeito, pois o  enunciado é bem claro:  “o sujeito da 
oração sublinhada é”, ou seja, a questão exige que seja identificado o sujeito, e não 
classificado. Ademais, independente se a alternativa correta apresenta o núcleo do sujeito 
ou  “o  sujeito  em sua totalidade” -  como menciona  o candidato  -  a  resposta seria  a 
mesma, pois é notório que quem pratica a ação do verbo “causar”, verbo este que está 
na oração sublinhada, é unicamente  “A notícia”. Desta forma, não há razões cabíveis 
para a questão ser anulada;

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 outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 591/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

17 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-14.778.418 
GUILHERME  MONTEIRO  RODRIGUES  COSTA  interpôs  recurso  administrativo 
solicitando  revisão  da  questão  01  da  prova  “C”,  alegando  que  marcou  de  forma 
equivocada seu gabarito;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato deixou de  observar o previsto no subitem 
5.2.1.3 do edital  do certame, in verbis: “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.”;

1.2.2  no caderno de prova continha informações objetivas e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,   09    de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 590/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

18 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-17.108.604 
ADELZON DA SILVA PAULINO interpôs recurso administrativo solicitando revisão da 
questão 01 da prova “D”, alegando que marcou de forma equivocada seu gabarito;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.2.1 do edital do 
certame,  deixando  de  protocolar  pessoalmente  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 589/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

19 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-13.489.768 
FÁBIO  GONÇALVES  PIRES  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  revisão  da 
questão 01 da prova “C”, alegando que marcou de forma equivocada seu gabarito;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato deixou de  observar o previsto no subitem 
5.2.1.3 do edital  do certame, in verbis: “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.”;

1.2.2  no caderno de prova continha informações objetivas e 
precisas quanto à marcação da 1ª questão, deixando claro ao candidato que a marcação 
incorreta acarretaria a anulação da prova;  

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 588 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

20 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.727.471 
VICTOR AUGUSTO PEIXOTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 10 da prova “B”, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que,  segundo  Cegalla,  de  acordo  com  a  Nomenclatura  Gramatical  Brasileira,  serão 
classificadas à parte certas palavras e locuções que não se enquadram em nenhuma 
das dez classes conhecidas. Pois bem, analisando este período  “...inevitavelmente 
ocorrerá o mesmo evento...” a palavra destacada realmente exerce a função de adjetivo. 
Sendo  assim,  ela  se  enquadra  em uma das  classes  da  morfologia,  não  podendo  ser 
considerada  uma  palavra  denotativa  de  realce.  De  fato  Cegalla  utiliza  o  vocábulo 
“mesmo” em um dos exemplos de palavras de realce, qual seja: “É isso  mesmo!” No 
entanto,  nessa  frase,  “mesmo”  não  pode  ser  classificada  dentre  as  dez  classes  de 
palavras. Desta forma, a resposta correta para a questão 10 seria: Inclusão, limitação e 
adjetivo. Como não existe essa opção dentre as oferecidas na prova, a questão deve ser 
anulada;

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

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

Belo Horizonte-MG,  09   de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 587/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

21 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-15.942.890 
NILSON  GOMES  MOREIRA  DE  MATOS  interpôs  recurso  administrativo  solicitando 
revisão da questão 01 da prova “B”, alegando que marcou de forma equivocada seu 
gabarito;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato deixou de observar o previsto no subitem 
5.2.1.3 do edital do certame, in verbis: “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.”;

1.2.2 no caderno de prova continha informações objetivas e 
precisas  quanto  à  marcação  da  1ª  questão,  deixando  claro  ao  candidato  que  a 
marcação incorreta acarretaria a anulação da prova;  

 
2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  586/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

22 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - INT – MG-14.296.364 LUIZ 
HENRIQUE DE SOUZA CUNHA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o  gabarito  oficial  das  questões  12,  13  e  37  da  prova  “D”,  solicitando,  ao  final, 
anulação das questões;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.4 do edital do 
certame, deixando de apresentar um requerimento de recurso específico para 
cada questão da prova de conhecimentos;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09  de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 585 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

23 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-15.122.523 
WASHINGTON LUIZ GOMES SOARES interpôs recurso administrativo alegando que o 
conteúdo da questão 19 da prova “A” não é matéria relacionada no edital do certame, 
solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 584 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

24 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – INT – MG-10.565.519 
ALAN  CARLOS  DE  ALMEIDA,  MG-10.558.487  FABIANO  DE  SOUZA  BATISTA, 
MG-12.692.190 IZABELA FERRAZ ASSUMPÇÃO E MG-12.419.147 JOSÉ NILSON 
RODRIGUES MAIA interpuseram recursos administrativos alegando que o conteúdo da 
questão 37 da prova “D” não é matéria relacionada no edital do certame, solicitando, ao 
final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 583/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

25 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – INT – MG-13.091.280 
JALOUSIE FILOMENA ROCHA DA SILVA, MG-14.728.699 JAMES DEAN AMORIM, 
MG-12.717.239 NATÁLIA CRISTINA DE SOUSA SILVA E MG-16.851.571 RENATO 
CARDOSO NUNES  interpuseram recursos administrativos alegando que o conteúdo da 
questão 37 da prova “D” não é matéria relacionada no edital do certame, solicitando, ao 
final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 582/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

26 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos ao CTSP/2010 – INT – MG-15.371.349 
GUILHERME  HENRIQUE  GONÇALVES  E  MG-13.347.561  THALES  CAIRES 
interpuseram recursos administrativos alegando que o conteúdo da questão 31 da prova 
“C”  não é matéria  relacionada  no edital  do certame,  solicitando,  ao final,  revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 581/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

27 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.034.178 
RENATO OLIVEIRA DUARTE interpôs recurso administrativo alegando que o conteúdo 
da questão 21 da prova “B” não é matéria relacionada no edital do certame, solicitando, 
ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 580 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

28 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.992.446 
IGOR  AMARAL  TEIXEIRA  DIAS  COELHO  interpôs  recurso  administrativo,  por  não 
concordar  com  o  gabarito  oficial  da  questão  03  da  prova  “C”,  solicitando,  ao  final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  o pleito do candidato não encontra respaldo no edital do concurso pois, a questão 
está perfeitamente enquadrada no programa de matérias; 

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 579 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

29 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.727.471 
VICTOR AUGUSTO PEIXOTO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 32 da prova “B”, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  o pleito do candidato não encontra respaldo no edital do concurso pois, a questão 
está perfeitamente enquadrada no programa de matérias; 

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº578/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

30 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 – INT – MG-10.352.679 
RAFAEL  ADRIANO  DE  LIMA  E  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o gabarito oficial da questão 16 da prova “B”, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o solicitado pelo candidato não procede, em virtude do que foi constado na prova 
do Concurso ser suficiente para a elucidação da questão, conforme previsto na lei:

“A  Lei  nº  9.807/99,  de  13  de  julho  de  1999  estabelece 
normas para a organização e a manutenção de programas 
especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, 
institui  o  Programa  Federal  de  Assistência  a  Vítimas  e  a 
Testemunhas Ameaçadas e dispõe ainda, sobre a proteção de 
acusados  ou  condenados  que  tenham  voluntariamente 
prestado  efetiva  colaboração  à  investigação  policial  e  ao 
processo criminal. Em seu artigo 2º: 

A  proteção  concedida pelos  programas  e  as  medidas  dela 
decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da 
ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de 
preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua 
importância para a produção da prova. 

Estabelece o caput do artigo 2º que a proteção concedida e 
as  medidas  delas  decorrentes  deverão  levar  em conta  os 
seguintes fundamentos: a) a gravidade da coação ou ameaça 
à  integridade  física  ou  psicológica;  b)  a  dificuldade  de 
preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e; c) a 
sua importância para a produção da prova.”

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 577/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

31 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.352.679 
RAFAEL ADRIANO DE LIMA E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial  da questão 25 da prova “B”, solicitando,  ao final,  anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que    a solicitação do candidato não procede, pois a figura 1 é apenas mais um elemento 
no auxílio da interpretação da questão, o enunciado dá ao candidato todas as informações 
pertinentes à análise e interpretação para a sua respectiva resolução e resposta;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 576 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

32 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.370.903 
JONATHAN HENRIQUE RESENDE TEIXEIRA  interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 37 da prova “A”, solicitando, ao final, revisão 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que   o CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access wiht Collision Detection) é o sistema que 
garante o funcionamento das redes Ethernet,  minimizando o problema de colisões de 
pacotes que ocorrem sempre que duas (ou mais) estações tentam transmitir dados ao 
mesmo tempo, gerenciando o tráfego para que apenas um nó de rede esteja transmitindo 
em qualquer um tempo. Ou seja, antes de transmitir seu pacote, a estação “escuta” o 
cabo, para verificar se outra estação já está transmitindo e, caso o cabo esteja ocupado 
ela  espera,  caso  esteja  livre  ela  transmite.  Dessa  forma,  o  termo  CONTROLAR  é 
perfeitamente adequado, 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.

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

Belo Horizonte-MG, 09  de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 575/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

33 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.730.429 
RODRIGO CANAAN DOS SANTOS  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial  da questão 25 da prova “A”,  solicitando,  ao final,  anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que    a solicitação do candidato não procede, pois na questão o “Há” refere-se ao que 
existe em alguma parte do Nordeste brasileiro, o que não altera a indagação da questão 
“No Sertão e no Agreste nordestino brasileiro, a expressão que designa uma área úmida 
ilhada no semi-árido é”; 

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 574/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

34 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.771.301 
LEONARDO NUNES  GOMES  interpôs  recurso  administrativo  solicitando  anulação  da 
questão 22 da prova “A”, alegando que todas as alternativas estavam incorretas e que a 
correção através da errata provocou confusão, ocasionando a marcação incorreta;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG, 09  de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  573 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

35 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-15.122.523 
WASHINGTON  LUIZ  GOMES  SOARES  interpôs  recurso  administrativo  solicitando 
anulação  da  questão  22  da  prova  “A”,  alegando  que  teve  dúvidas  quanto  à  errata 
repassada pelo aplicador;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 572/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

36 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao CTSP/2010 – INT –  MG-10.214.754 
ANDRÉ LUIS SANTOS KIND interpôs recurso administrativo solicitando anulação da 
questão 34 da prova “C”, alegando que a correção através da errata provocou confusão, 
ocasionando a marcação incorreta;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 571 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

37 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-14.011.443 
LEONARDO FÉLIX GONÇALVES interpôs recurso administrativo solicitando anulação da 
questão 34 da prova “C”, alegando que a correção através da errata provocou confusão, 
ocasionando a marcação incorreta;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG,  09    de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 570 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

38 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.565.519 
ALAN CARLOS DE ALMEIDA  interpôs  recurso administrativo  solicitando anulação da 
questão 40 da prova “D”, alegando que a correção através da errata provocou confusão, 
ocasionando a marcação incorreta;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG,  09   de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  569/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

39 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-11.274.073 
PATRICK GUSTAVO TEIXEIRA FERREIRA  interpôs recurso administrativo solicitando 
anulação  da  questão  34  da  prova  “C”,  alegando  que  a  correção  através  da  errata 
provocou confusão, ocasionando a marcação incorreta;

1.2 a comissão de elaboração de provas detectou um erro de 
elaboração e impressão na referida questão, onde foi confeccionada uma errata antes das 
aplicação das provas. Apesar da coordenação do concurso determinar veementemente 
ampla divulgação da errata pelo aplicadores de prova, tal medida não atingiu um nível 
satisfatório de entendimento pelos candidatos;  

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

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

Belo Horizonte-MG,  09   de outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 568 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

40 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-12.211.735 
JHONES SANTOS FÉLIX  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com o 
gabarito oficial da questão 35 da prova “C”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.2.1 do edital do 
certame,  deixando  de  protocolar  pessoalmente  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09  de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 567 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

41 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-12.211.735 
JHONES SANTOS FÉLIX  interpôs  recurso  administrativo  por  não concordar  com o 
gabarito oficial da questão34 da prova “C”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.2.1 do edital do 
certame,  deixando  de  protocolar  pessoalmente  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 566 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

42 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-13.468.960 
CARLOS HENRIQUE CANDELÓRIO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  40  da  prova  “D”,  da  matéria  Matemática, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.2.1 do edital do 
certame,  deixando  de  protocolar  pessoalmente  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09   de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 565/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

43 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - INT – MG-11.737.247 BRUNO 
RODRIGUES DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 22 da prova “A”, da matéria Matemática, solicitando, ao 
final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1 o candidato não observou o subitem 8.2.1 do edital do 
certame,  deixando  de  protocolar  pessoalmente  seu  recurso  no  Centro  de 
Recrutamento e Seleção;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09  de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                      DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 564 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

44 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  -  INT  –  MG-13.801.312 
WALISON DA CONCEIÇÃO COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial da questão 40 da prova “B”, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não observou o  item 8.3  do  edital  do 
certame,  deixando de  anexar fotocópia da bibliografia pesquisada, que deve 
ser, exclusivamente, a bibliografia indicada pelo edital;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 563 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia 
Militar (RPM) lotadas no interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no 
“Minas Gerais” nº 079 , de 06/05/2009 e, 

45 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/2010 - INT – MG-7.383.231 MARCOS 
JOSÉ  RIBEIRO  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 05 da prova “D”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2  a  comissão  de  análise  de  recursos,  após  avaliação, 
verificou que:

1.2.1  o  candidato  não observou o  item 8.3  do  edital  do 
certame,  deixando de  anexar fotocópia da bibliografia pesquisada, que deve 
ser, exclusivamente, a bibliografia indicada pelo edital;

1.2.2 conforme disposto no item 8.11, in verbis: “8.11 Não 
serão  conhecidos  os  recursos  protocolados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  que 
descumpram o disposto nos itens 8.1 a 8.7.” (grifo nosso);

 
2 RESOLVE:

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  09  de outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CEL PM
                                     DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 562 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

46 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.034.178 
RENATO OLIVEIRA DUARTE interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 17 da prova “B”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o pedido  do candidato  não procede, visto  que no Edital  do certame constam os 
assuntos Polinômios e Produtos Notáveis. O assunto Fatoração é consequência direta dos 
produtos  notáveis.  Fatorar  nada  mais  é  que  verificar  qual  o  produto  que  gerou  a 
expressão;

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 outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 561/09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

47 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.034.178 
RENATO OLIVEIRA DUARTE interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 19 da prova “B”, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o pedido do candidato não procede, visto que no Edital do certame consta o assunto 
Funções. Nesse caso, estão inseridos todos os casos de funções independente do grau 
das mesmas;

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 560 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

48 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-12.676.978 
PÂMELA CHRIS DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 18 da prova “A”, solicitando, ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o pedido da candidata não procede, pois não há nada de errado no enunciado, o que 
houve foi um problema de interpretação do mesmo; 

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 outubro de 2009.

(a)  SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 559 /09-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 07, de 05/05/2009, 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 unidades das Regiões de Polícia Militar (RPM) lotadas no 
interior do Estado (CTSP/2010 - INTERIOR), publicado no “Minas Gerais” nº 079 , de 
06/05/2009 e, 

49 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao CTSP/2010  –  INT  –  MG-10.214.754 
ANDRÉ LUIS SANTOS KIND interpôs recurso administrativo alegando que o conteúdo 
da questão 31 da prova “C” não é matéria relacionada no edital do certame, solicitando, 
ao final, anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão refere-se às relações entre o gráfico da função do 1º grau (reta) com os 
eixos do plano cartesiano (eixo X, abcissas, e eixo Y, ordenadas). A única figura possível 
de se definir entre uma reta e os eixos do plano cartesiano é um triângulo. Para que o 
candidato realizasse a questão, ele deveria identificar os pontos de intercessão entre a 
reta e os eixos do plano cartesiano, da forma (0, y) e ( x, 0), e assim relacionar com o 
triângulo formado no gráfico. Portanto, ao instar a área deste triângulo para o cálculo da 
equação  da  reta,  é  uma  questão  elementar  no  estudo  de  gráficos  de  funções, 
conhecimentos estes que estão inseridos na matéria FUNÇÕES, devidamente prevista no 
edital do concurso;

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 outubro de 2009.

(a) SÉRGIO AUGUSTO VELOSO BRASIL, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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