
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1061 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – CATEGORIA MÚSICO – 2º 
SGT QPE WEBER DE ALMEIDA JANUÁRIO  interpôs  recurso administrativo  por  não 
concordar com o gabarito oficial da questão 10 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:96-97), a derivação regressiva consiste em formar uma 
palavra, substituindo-se a terminação de um verbo pelas desinências “-a”, “-e” e “-o”. Os 
substantivos que derivam dos verbos chamam-se  pós-verbais ou  deverbais. Na oração 
“Terminada a  fala, novo silêncio”, verifica-se o processo de derivação regressiva, o que 
não ocorre na oração “Aí a gente que não é cego abre os olhos”. O substantivo deverbal 
que advém de uma derivação regressiva, transmite o nome de uma ação, por ser gerado a 
partir de um verbo, como é o caso de  “fala”. Dessa forma, o substantivo deverbal se 
transforma em substantivo abstrato (Cegalla: 2008: 130-131), conforme a assertiva “B”. 
Levando isso em consideração, percebe-se que  “fala”, na oração “B”, é um substantivo 
abstrato originado a partir de uma derivação regressiva, ao passo que “olhos”, na oração 
“A”, é um substantivo concreto e não deverbal. Logo, a única opção correta é a assertiva 
“B”, alterando o gabarito da alternativa “A” para “B”. Portanto, o pedido será deferido, 
alterando-se o gabarito oficial.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir  o pedido, devendo o gabarito oficial  ser alterado, 
passando a constar como correta a assertiva “B”, e não a letra “A”;

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1062 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012- CATEGORIA MÚSICO – 2º 
SGT QPE RODRIGO MEDEIROS INÁCIO  interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial das questões 32, 33, 35 e 38 da prova objetiva, 
solicitando, ao final, revisão/anulação das questões;

1.2  o candidato não cumpriu o previsto no item 8.3.1 do 
edital do certame, in verbis: “8.3.1 Para os recursos contra a prova de conhecimentos  
e prova prática/teórico-prática,  para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos  que  forem apresentados  contra 
mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não serão conhecidos”.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1063 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES – 2º SGT QPE ANSELMO ALVES DA ROCHA  interpôs recurso 
administrativo  por  não  concordar  com o  gabarito  oficial  da  questão  39  da  prova 
objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que nenhuma das respostas que constam no gabarito está correta.

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1064/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES  -  2º  SGT  QPE  JÚLIO  CÉSAR  ALMEIDA  TRAJANO  interpôs 
recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial  da questão 27 da 
prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2  o  candidato  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada, desta forma, o recurso está em desacordo com o previsto no edital que 
regula o certame, in verbis: 

“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
com  argumentação  lógica  e  consistente,  devendo  ser 
anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C".”

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1065/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES  -  2º  SGT  QPE  JÚLIO  CÉSAR  ALMEIDA  TRAJANO  interpôs 
recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial  da questão 39 da 
prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2  o  candidato  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada, desta forma, o recurso está em desacordo com o previsto no edital que 
regula o certame, in verbis: 

“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
com  argumentação  lógica  e  consistente,  devendo  ser 
anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C".”

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1066/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES – 1º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 10 da prova objetiva, 
solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:96-97), a derivação regressiva consiste em formar uma 
palavra, substituindo-se a terminação de um verbo pelas desinências “-a”, “-e” e “-o”. Os 
substantivos que derivam dos verbos chamam-se  pós-verbais ou  deverbais. Na oração 
“Terminada a  fala, novo silêncio”, verifica-se o processo de derivação regressiva, o que 
não ocorre na oração “Aí a gente que não é cego abre os olhos”. O substantivo deverbal 
que advém de uma derivação regressiva, transmite o nome de uma ação, por ser gerado a 
partir de um verbo, como é o caso de  “fala”. Dessa forma, o substantivo deverbal se 
transforma em substantivo abstrato (Cegalla: 2008: 130-131), conforme a assertiva “B”. 
Levando isso em consideração, percebe-se que  “fala”, na oração “B”, é um substantivo 
abstrato originado a partir de uma derivação regressiva, ao passo que “olhos”, na oração 
“A”, é um substantivo concreto e não deverbal. Logo, a única opção correta é a assertiva 
“B”, alterando o gabarito da alternativa “A” para “B”. Portanto, o pedido será deferido, 
alterando-se o gabarito oficial.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir  o pedido, devendo o gabarito oficial  ser alterado, 
passando a constar como correta a assertiva “B”, e não a letra “A”;

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1067/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  CATEGORIA 
COMUNICAÇÕES – 1º SGT QPE ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 11 da prova objetiva, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que a questão nº 11 trata do emprego de “cujo”. Na alternativa “A” a oração encontra-se 
incorreta, com o uso inadequado da preposição  “de”, o correto seria:  “Esta é a mulher 
nordestina cujo marido está doente.” Na opção “C” há o uso incorreto de “cujo”, a oração 
correta seria: “Os seres humanos, que têm dificuldade de ouvir, também não conseguem  
se expressar direito.” Na alternativa “D” também há uma incorreção quanto ao “cujo”, a 
oração correta seria: “Não se esqueça dos grandes homens, cujos saberes têm inspirado  
gerações”.  Logo,  tendo  em  vista  Cegalla  (2008:184-186;566-568),  a  única  resposta 
correta é a assertiva “B”, conforme gabarito oficial, mesmo o enunciado apresentando um 
erro  de  digitação  do  (a)  elaborador  (a)  da  prova,  pois,  na  verdade,  onde  se  lê 
“conjunção”, leia-se “pronome”. O erro material não prejudica o entendimento da questão 
nem o candidato. Portanto, o erro de digitação não invalida a questão nº 11 pelos motivos 
acima elencados, e 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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1068/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT QPE SILVANA FERNANDES DE SOUZA  interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 11 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que a questão nº 11 trata do emprego de “cujo”. Na alternativa “A” a oração encontra-se 
incorreta, com o uso inadequado da preposição  “de”, o correto seria:  “Esta é a mulher 
nordestina cujo marido está doente.” Na opção “C” há o uso incorreto de “cujo”, a oração 
correta seria: “Os seres humanos, que têm dificuldade de ouvir, também não conseguem  
se expressar direito.” Na alternativa “D” também há uma incorreção quanto ao “cujo”, a 
oração correta seria: “Não se esqueça dos grandes homens, cujos saberes têm inspirado  
gerações”.  Logo,  tendo  em  vista  Cegalla  (2008:184-186;566-568),  a  única  resposta 
correta é a assertiva “B”, conforme gabarito oficial, mesmo o enunciado apresentando um 
erro  de  digitação  do  (a)  elaborador  (a)  da  prova,  pois,  na  verdade,  onde  se  lê 
“conjunção”, leia-se “pronome”. O erro material não prejudica o entendimento da questão 
nem o candidato. Portanto, o erro de digitação não invalida a questão nº 11 pelos motivos 
acima elencados, e 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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1069 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT QPE SILVANA FERNANDES DE SOUZA  interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 10 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:96-97), a derivação regressiva consiste em formar uma 
palavra, substituindo-se a terminação de um verbo pelas desinências “-a”, “-e” e “-o”. Os 
substantivos que derivam dos verbos chamam-se  pós-verbais ou  deverbais. Na oração 
“Terminada a  fala, novo silêncio”, verifica-se o processo de derivação regressiva, o que 
não ocorre na oração “Aí a gente que não é cego abre os olhos”. O substantivo deverbal 
que advém de uma derivação regressiva, transmite o nome de uma ação, por ser gerado a 
partir de um verbo, como é o caso de  “fala”. Dessa forma, o substantivo deverbal se 
transforma em substantivo abstrato (Cegalla: 2008: 130-131), conforme a assertiva “B”. 
Levando isso em consideração, percebe-se que  “fala”, na oração “B”, é um substantivo 
abstrato originado a partir de uma derivação regressiva, ao passo que “olhos”, na oração 
“A”, é um substantivo concreto e não deverbal. Logo, a única opção correta é a assertiva 
“B”, alterando o gabarito da alternativa “A” para “B”. Portanto, o pedido será deferido, 
alterando-se o gabarito oficial.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir  o pedido, devendo o gabarito oficial  ser alterado, 
passando a constar como correta a assertiva “B”, e não a letra “A”;

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1070 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT QPE MARIA DE CÁSSIA ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial da questão 10 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão da 
questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:96-97), a derivação regressiva consiste em formar uma 
palavra, substituindo-se a terminação de um verbo pelas desinências “-a”, “-e” e “-o”. Os 
substantivos que derivam dos verbos chamam-se  pós-verbais ou  deverbais. Na oração 
“Terminada a  fala, novo silêncio”, verifica-se o processo de derivação regressiva, o que 
não ocorre na oração “Aí a gente que não é cego abre os olhos”. O substantivo deverbal 
que advém de uma derivação regressiva, transmite o nome de uma ação, por ser gerado a 
partir de um verbo, como é o caso de  “fala”. Dessa forma, o substantivo deverbal se 
transforma em substantivo abstrato (Cegalla: 2008: 130-131), conforme a assertiva “B”. 
Levando isso em consideração, percebe-se que  “fala”, na oração “B”, é um substantivo 
abstrato originado a partir de uma derivação regressiva, ao passo que “olhos”, na oração 
“A”, é um substantivo concreto e não deverbal. Logo, a única opção correta é a assertiva 
“B”, alterando o gabarito da alternativa “A” para “B”. Portanto, o pedido será deferido, 
alterando-se o gabarito oficial.

2 RESOLVE: 

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

2.2 deferir  o pedido, devendo o gabarito oficial  ser alterado, 
passando a constar como correta a assertiva “B”, e não a letra “A”;

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1071  /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT QPE WILSON MAURO MONTES DA SILVA interpôs recurso administrativo por 
não concordar com o gabarito oficial da questão 40 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou que a alegação  feita pelo candidato procede, uma vez que a legislação 
ressalva expressamente os casos em que “marido e mulher tenham contribuído para o 
IPSM em relação a dependente comum”. Isto equivale a dizer que esta situação fática 
é tida como uma exceção à regra geral. Isto posto temos que a questão resta com 
duas alternativas corretas (letra B e C respectivamente), ensejando que a mesma seja 
considerada nula, para fins da aferição da pontuação final.

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1072/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT QPE WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA  interpôs recurso administrativo por 
não concordar com o gabarito oficial da questão 40 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
verificou que a alegação  feita pelo candidato procede, uma vez que a legislação 
ressalva expressamente os casos em que “marido e mulher tenham contribuído para o 
IPSM em relação a dependente comum”. Isto equivale a dizer que esta situação fática 
é tida como uma exceção à regra geral. Isto posto temos que a questão resta com 
duas alternativas corretas (letra B e C respectivamente), ensejando que a mesma seja 
considerada nula, para fins da aferição da pontuação final.

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1073  /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – CATEGORIA SAÚDE – 1º 
SGT  QPE  SAULO  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o gabarito oficial da questão 34 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a  questão apresenta  uma opção correta  para resposta,  entretanto,  dentre  as 
outras três, duas delas (“B” e “D”) são idênticas. Com isso, pelo entendimento desta 
Comissão, o candidato passa a não ter quatro opções de escolha e sim, apenas três.

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1074 /11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas Gerais,  vagas para os 
quadros  de  Oficiais  Complementares  e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – CATEGORIA MÚSICO – 2º SGT 
QPE FABIANO DE OLIVEIRA BRANDÃO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial da questão 37 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
as alegações do candidato estão corretas, pois o acorde de 4ª aumentada e 6ª é praticado 
sobre o 4° grau das escalas Maiores e Menores (2ª inversão do acorde de 5ª diminuta do VII 
grau) e sobre o 6° grau das escalas Menores (2ª inversão do acorde de 5ª diminuta do II grau 
do modo menor). As alternativas apresentadas como opções de respostas (letras A, B, C e D) 
não contêm  a forma correta para se ter uma alternativa válida, ou seja, a alternativa citada 
pelo gabarito como correta, letra D, não foi colocada conforme a literatura musical. Quando 
praticamos o acorde de 4ª aumentada e 6ª, este deverá ser sobre o 4° e/ou 6° grau melódico 
(algarismos  arábicos)  e  não  o  IV  e/ou  VI  grau  harmônico  (algarismos  romanos).  As 
alternativas apresentadas (letras A, B, C e D) não contêm opções de 4° ou 6° graus melódicos. 
Portanto, a questão de n° 37 não apresenta nenhuma opção de resposta correta. 

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,  07 de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1075 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM VINÍCIUS 
AUGUSTO DA CRUZ DE FREITAS interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial das questões 10 e 11 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
revisão/anulação das questões;

1.2  o candidato não cumpriu o previsto no item 8.3.1 do 
edital do certame, in verbis: “8.3.1 Para os recursos contra a prova de conhecimentos  
e prova prática/teórico-prática,  para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos  que  forem apresentados  contra 
mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não serão conhecidos”.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1076 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM 
ALEXSANDRO WASHINGTON DOS SANTOS  interpôs  recurso  administrativo  por 
não  concordar  com  o  gabarito  oficial  das  questões  10  e  11  da  prova  objetiva, 
solicitando, ao final, revisão/anulação das questões;

1.2  o candidato não cumpriu o previsto no item 8.3.1 do 
edital do certame, in verbis: “8.3.1 Para os recursos contra a prova de conhecimentos  
e prova prática/teórico-prática,  para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos  que  forem apresentados  contra 
mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não serão conhecidos”.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1077/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 1º SGT PM REGINALDO 
GONÇALVES  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 08 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:660), a definição da figura de linguagem Elipse: É a 
omissão  de  um  termo  ou  oração  que  facilmente  podemos  subentender  no  contexto, 
conforme  transcrito  pelo  candidato;  a  fonte  de  pesquisa  foi  fotocopiada  e  anexa  ao 
recurso,  porém deve-se observar que a própria  gramática Cegalla,  Domingos Pascoal, 
afirma  que  Elipse  é  a  omissão  de  um  termo  ou  oração  que  facilmente  podemos 
subentender  no  contexto.  É  necessário  esclarecer  que  ocorre  sinédoque  quando  há 
substituição de um termo por outro, havendo ampliação ou redução do sentido usual da 
palavra  numa relação quantitativa. Encontramos sinédoque nos seguintes casos: o todo 
pela parte e vice-versa, o singular pelo plural e vice-versa, o indivíduo pela espécie (nome 
próprio  pelo  nome  comum),  o  que  não  ocorre  na  questão  8,  que  foi  elaborada 
corretamente.  A leitura de uma questão com o uso dos sistemas cognitivos,  como: a 
percepção, a memória, o raciocínio, a atenção, torna-se imprescindível para se encontrar a 
resposta correta.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1078 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM  UEBER 
CHARLES  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito  oficial  das  questões  10  e  11  da  prova  objetiva,  solicitando,  ao  final, 
revisão/anulação das questões;

1.2  o candidato não cumpriu o previsto no item 8.3.1 do 
edital do certame, in verbis: “8.3.1 Para os recursos contra a prova de conhecimentos  
e prova prática/teórico-prática,  para cada questão deverá ser apresentado um 
requerimento  de  recurso  específico.  Recursos  que  forem apresentados  contra 
mais de uma questão, em um mesmo requerimento, não serão conhecidos”.

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1079/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas Gerais,  vagas para os 
quadros  de  Oficiais  Complementares  e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  2°  SGT  PM  LUIZA 
MARILAQUE DE AZEVEDO ROCHA, 2° SGT PM PATRÍCIA FRANCO DE FAUSTO E 2° SGT 
PM  SILIOMAR  JOSÉ  DOS  SANTOS  interpuseram  recursos  administrativos  por  não 
concordarem com o gabarito oficial  da questão 02 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão  trata  da  interpretação  do  texto  “Escutatório”  e  pretende  saber  porque escutar  é 
complicado e sutil. As alternativas elencam os motivos de tal questão e trazem como única 
opção correta a letra C. No 4º parágrafo do texto, ao darmos uma opinião melhor para o que 
alguém nos diz, mesmo sem descansada consideração, que pode estar repleta de preconceitos, 
e acreditando que o que a gente tem a dizer é melhor, escutar deixaria de ser complicado e 
sutil,  pois  podemos  fazer  isso  despindo-nos  de  nossos  preconceitos  e  filosofias.  Nossa 
incapacidade de ouvir é a manifestação sutil da nossa arrogância e vaidade. Por isso escutar se 
torna complicado. No 5º parágrafo, ao não se escutar o que o outro diz, temos dois caminhos. 
Um de não ter ouvido o que o outro falou e só pensar naquilo que nós acrescentaríamos à fala 
do outro, como se esta fosse  tola e falássemos como se outro não tivesse proferido nada. 
Outro caminho seria ouvir o que o outro falou e entender aquilo como se não fosse novidade 
alguma, fosse algo  velho, e aí entraria  o preconceito em relação a alguém que nada tem a 
acrescentar no nosso “escutatório”, mesmo ponderando cuidadosamente o que a outra pessoa 
disse.  Além disso, diz Alberto Caeiro que “não é bastante não ser cego para ver as árvores e 
as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma“ e, portanto, preconceito algum. As 
letras  A,  B,  e  D  não  servem de  motivo  que  explique  satisfatoriamente  porque  escutar  é 
complicado e sutil, tendo como única resposta a assertiva B. Logo, o fundamento teórico para 
considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar 
a solicitação da candidata, devendo o gabarito ser mantido. 
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1080 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  1°  SGT  PM  EDSON 
CECÍLIO DA SILVA, 1° SGT PM FERNANDO LIMA OLIVERIA, 1° SGT PM HÉBERSON 
JOSÉ BRITO SILVEIRA, 2° SGT PM ANILTON FERREIRA DA SILVA, 2° SGT PM 
JOSÉ  FRANCISCO  PEREIRA,  2°  SGT  PM LUIZ  ANTÔNIO  CAMPOS,  2°  SGT  PM 
MARCO ANTÔNIO SANTOS SAID, 2° SGT PM WELLINGTON GERALDO CAMPOS E 
SILVA interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial 
da questão 11 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que a questão nº 11 trata do emprego de “cujo”. Na alternativa “A” a oração encontra-se 
incorreta, com o uso inadequado da preposição  “de”, o correto seria:  “Esta é a mulher 
nordestina cujo marido está doente.” Na opção “C” há o uso incorreto de “cujo”, a oração 
correta seria: “Os seres humanos, que têm dificuldade de ouvir, também não conseguem  
se expressar direito.” Na alternativa “D” também há uma incorreção quanto ao “cujo”, a 
oração correta seria: “Não se esqueça dos grandes homens, cujos saberes têm inspirado  
gerações”.  Logo,  tendo  em  vista  Cegalla  (2008:184-186;566-568),  a  única  resposta 
correta é a assertiva “B”, conforme gabarito oficial, mesmo o enunciado apresentando um 
erro  de  digitação  do  (a)  elaborador  (a)  da  prova,  pois,  na  verdade,  onde  se  lê 
“conjunção”, leia-se “pronome”. O erro material não prejudica o entendimento da questão 
nem o candidato. Portanto, o erro de digitação não invalida a questão nº 11 pelos motivos 
acima elencados, e o gabarito deverá ser mantido. 
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1081/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CHO/2012 – 2º SGT PM SANDRA DE 
OLIVEIRA RAMOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial  da  questão 13 da prova objetiva,  solicitando,  ao  final,  revisão/anulação  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o verbo haver quando empregado no sentido de existir é impessoal e, por isso, 
conjuga-se apenas na 3ª pessoa do singular. Na assertiva “A” há erro de concordância 
verbal, visto que o verbo haver que não teve seu emprego com o sentido de “ter”. 
Logo,  o  fundamento  teórico  para  considerar  o  pedido  não  serve  para  uma 
argumentação  válida,  sólida  e  consistente  para  acatar  a  solicitação  da  candidata 
devendo o gabarito ser mantido.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1082  /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM  WESLEY 
MARTINS  DE  BRITO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 13 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. 
Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É o termo que serve para 
chamar,  invocar  ou  interpelar  um  ouvinte  real  ou  hipotético.  Por  seu  caráter, 
geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Na questão 13, assertiva “B”, 
é claro o vocativo existente na frase, visto que é um termo destacado para indicar e 
nomear o interlocutor a que se está dirigindo a palavra. Logo, o fundamento teórico 
para  considerar  o  pedido  não  serve  para  uma  argumentação  válida,  sólida  e 
consistente para acatar a solicitação do candidato devendo o gabarito ser mantido.

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1083  /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM  WESLEY 
MARTINS  DE  BRITO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 09 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  a  cópia  da  fonte  de  pesquisa  anexa  ao  recurso  não  apresenta  fundamentos 
plausíveis para o pedido feito, logo, o fundamento teórico para considerar o pedido 
não  serve  para  uma  argumentação  válida,  sólida  e  consistente  para  acatar  a 
solicitação do candidato devendo o gabarito ser mantido. 

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1084/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 3° SGT PM DAVI MESSIAS 
DE ARAÚJO HILÁRIO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 09 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:39), as palavras monossílabas tônicas são as que têm 
autonomia fonética, sendo proferidas fortemente na frase em que aparecem. O caso do 
“não” átono, apresentado na assertiva “C”, não tem autonomia fonética. Como pode ser 
percebido, ele é proferido fracamente, não há ênfase na partícula negativa, o que a torna 
um monossílabo átono. Logo, o fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para uma argumentação válida, sólida e consistente para acatar a solicitação do candidato 
devendo o gabarito ser mantido.
 

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1085 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  3º  SGT  PM  DAVI 
MESSIAS DE ARAÚJO HILÁRIO interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  07  da  prova  objetiva,  solicitando,  ao  final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 embora o recurso impetrado contenha a transcrição 
do  trecho  contido  na  prova  de  conhecimentos,  o  candidato  não  anexou 
fotocópia da bibliografia pesquisada, desta forma, o recurso está em desacordo 
com o previsto no edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da 
bibliografia  pesquisada  e  apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "C".”

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1086/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM PATRÍCIA 
FRANCO  DE  FAUSTO  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 07 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2  a  candidata  não  anexou  fotocópia  da  bibliografia 
pesquisada, desta forma, o recurso está em desacordo com o previsto no edital que 
regula o certame, in verbis: 

“8.3 O recurso deverá ser digitado e conter fundamentação 
com  argumentação  lógica  e  consistente,  devendo  ser 
anexada fotocópia da bibliografia pesquisada e apresentado 
conforme modelo constante no anexo "C".”

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1087 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2°  SGT  PM  CHARLES 
FERNANDES  DA  SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 07 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que o trecho constante da assertiva “A” mostra que a fala do emissor serve apenas para 
transmitir  um  fato,  em  que  o  receptor  acredita  que  sua  fala  será  melhor  entre  os 
interlocutores. Na assertiva “B”, o receptor exalta a importância das ideias contidas na 
fala,  em  que  os  emissores  não  se  conscientizam  de  tal  fato,  desta  forma,  uma 
interpretação errônea das respostas das letras “A” e “B” conduz ao entendimento de que 
ambas tem o mesmo valor como resposta únicas. A leitura de uma questão com o uso dos 
sistemas  cognitivos  como:  a  percepção,  a  memória,  o  raciocínio,  a  atenção,  torna-se 
imprescindível  para  encontrar  a  resposta  correta.  Logo,  o  fundamento  teórico  para 
considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para 
acatar a solicitação do candidato devendo o gabarito ser mantido.
 

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1088/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2°  SGT  PM  RODRIGO 
LORENTZ SANTOS  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 07 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que o trecho constante da assertiva “A” mostra que a fala do emissor serve apenas para 
transmitir  um  fato,  em  que  o  receptor  acredita  que  sua  fala  será  melhor  entre  os 
interlocutores. Na assertiva “B”, o receptor exalta a importância das ideias contidas na 
fala,  em  que  os  emissores  não  se  conscientizam  de  tal  fato,  desta  forma,  uma 
interpretação errônea das respostas das letras “A” e “B” conduz ao entendimento de que 
ambas tem o mesmo valor como resposta únicas. A leitura de uma questão com o uso dos 
sistemas  cognitivos  como:  a  percepção,  a  memória,  o  raciocínio,  a  atenção,  torna-se 
imprescindível  para  encontrar  a  resposta  correta.  Logo,  o  fundamento  teórico  para 
considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente para 
acatar a solicitação do candidato devendo o gabarito ser mantido.
 

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1089/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM EDSON CECÍLIO 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 09 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:39), as palavras monossílabas tônicas são as que têm 
autonomia fonética, sendo proferidas fortemente na frase em que aparecem. O caso do 
“não” átono, apresentado na assertiva “C”, não tem autonomia fonética. Como pode ser 
percebido, ele é proferido fracamente, não há ênfase na partícula negativa, o que a torna 
um monossílabo átono. Logo, o fundamento teórico para considerar o pedido não serve 
para  uma  argumentação  válida,  sólida  e  consistente  para  acatar  a  solicitação  do 
candidato, devendo o gabarito ser mantido.
 

2 RESOLVE: 

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

2.2  indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1090 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM  EDSON 
CECÍLIO DA SILVA, 1º SGT PM HÉBERSON JOSÉ BRITO SILVEIRA, 1º SGT PM 
JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS, 1º SGT PM MARCELO PINTO LACERDA, 1º SGT 
PM MARCOS JOSÉ AVELINO, 1º SGT PM PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 1º SGT 
PM PAULO SÉRGIO DA SILVA, 2º SGT PM ANILTON FERREIRA DA SILVA, 2º SGT 
PM ELIEL ELÓI DA COSTA, 2º SGT PM JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, 2º SGT PM 
JOSÉ IRYS RODRIGUES DA CRUZ, 2º SGT PM JÚLIO CÉSAR CORTEZ, 2º SGT PM 
LUIZ ANTÔNIO CAMPOS, 2º SGT PM MARCELO ROCHA FERNANDES, 2º SGT PM 
MARCO ANTÔNIO SANTOS SAID, 2º SGT PM MARCO ELIAS GOMES DE OLIVEIRA, 
2º SGT PM MARCOS JOSÉ FERREIRA, 2º SGT PM MARIA ALICE SALES PEREIRA 
DOS SANTOS,  2º  SGT  PM PATRÍCIA RODRIGUES LUIZ  DA SILVA,  2º  SGT  PM 
SANDRA DE OLIVEIRA RAMOS, 2º SGT PM SEBASTIÃO RIBEIRO DE ANDRADE, 2º 
SGT PM SIDNEY GOMES FERREIRA, 2º SGT PM WELLINGTON GERALDO CAMPOS E 
SILVA, 2º SGT PM WESLEY MARTINS DE BRITO, 3° SGT PM ALAOR GONÇALVES 
JÚNIOR e 3° SGT PM DAVI MESSIAS DE ARAÚJO HILÁRIO  interpuseram recursos 
administrativos  por  não  concordarem com o  gabarito  oficial  da  questão  10  da  prova 
objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise, verificou 
que de acordo com Cegalla (2008:96-97), a derivação regressiva consiste em formar uma 
palavra, substituindo-se a terminação de um verbo pelas desinências “-a”, “-e” e “-o”. Os 
substantivos que derivam dos verbos chamam-se  pós-verbais ou  deverbais. Na oração 
“Terminada a  fala, novo silêncio”, verifica-se o processo de derivação regressiva, o que 
não ocorre na oração “Aí a gente que não é cego abre os olhos”. O substantivo deverbal 
que advém de uma derivação regressiva, transmite o nome de uma ação, por ser gerado a 
partir de um verbo, como é o caso de  “fala”. Dessa forma, o substantivo deverbal se 
transforma em substantivo abstrato (Cegalla: 2008: 130-131), conforme a assertiva “B”. 
Levando isso em consideração, percebe-se que  “fala”, na oração “B”, é um substantivo 
abstrato originado a partir de uma derivação regressiva, ao passo que “olhos”, na oração 
“A”, é um substantivo concreto e não deverbal. Logo, a única opção correta é a assertiva 
“B”, alterando o gabarito da alternativa “A” para “B”. Portanto, o pedido será deferido, 
alterando-se o gabarito oficial.

2 RESOLVE: 

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



2.2 deferir os pedidos, devendo o gabarito oficial ser alterado, 
passando a constar como correta a assertiva “B”, e não a letra “A”;

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1092/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM VALDECI DIAS 
DA CONCEIÇÃO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 25 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a conduta do militar inserta na questão recorrida amolda-se ao delito previsto no 
artigo 160 do CPM que define o crime desrespeito a superior. A alternativa C da questão 
recorrida é considerada correta por estar em perfeita consonância com o enunciado da 
questão, razão pela qual não tem procedência as razões do recorrente.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1093/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 1º SGT PM DEJAIR LUIZ 
SILVA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o  gabarito  oficial  da 
questão 25 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a conduta do militar inserta na questão recorrida amolda-se ao delito previsto no 
artigo 160 do CPM que define o crime desrespeito a superior. A alternativa C da questão 
recorrida é considerada correta por estar em perfeita consonância com o enunciado da 
questão, razão pela qual não tem procedência as razões do recorrente.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1094 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 1º SGT PM FÁBIO VALENZI 
interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 25 da 
prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a conduta do militar inserta na questão recorrida amolda-se ao delito previsto no 
artigo 160 do CPM que define o crime desrespeito a superior. A alternativa C da questão 
recorrida é considerada correta por estar em perfeita consonância com o enunciado da 
questão, razão pela qual não tem procedência as razões do recorrente.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1095 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM  LUIZA 
MARILAQUE DE AZEVEDO ROCHA  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  17  da  prova  objetiva,  solicitando,  ao  final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a Instrução de Corregedoria n. 02/09 estabelece que: 

“Art.  21.  O  Ato  de  Solução  do  RIP,  pelo  
arquivamento, é a única peça do procedimento  que 
deverá  ser,  necessariamente,  publicada.   Parágrafo 
único. Após a publicação do ato de solução, deverá 
ser  procedida  a   cientificação  formal  do  militar  
investigado  no  caso  em  que  o  procedimento  for  
arquivado em sua  pasta funcional. Caso contrário, os  
autos serão arquivados em pasta própria da Unidade,  
sem  referida cientificação.”

Desse modo, não há procedência nas alegações da recorrente 
haja vista que a questão encontra-se dentro das normas editalícias e em consonância com 
a referida Instrução, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1096 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  2º  SGT  PM  PAULO 
HENRIQUE  SANTANA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 19 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  nos  termos  do  §  2º  do  artigo  245  do  Código  de  Processo  Penal  Militar  fica 
clarividente  que  para  lavratura  do  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  a  ausência  de 
testemunha do fato não constitui fator impeditivo para lavratura do APF, o que não 
deve ser confundido com testemunha de apresentação do preso.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1097 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 1º SGT PM ROGÉRIO 
ALVES  DA  NÓBREGA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 16 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que ao se analisar a Diretriz  DSSP 3.01.02 infere-se que não há procedência nas 
alegações do recorrente, haja vista que a questão encontra-se dentro das normas 
editalícias  e  em  consonância  com  a  referida  Diretriz,  não  merecendo,  portanto, 
qualquer reparo, pois, o diagrama constitui mecanismo para o resumo das fases não 
detalhando os procedimentos a serem adotados, ficando estes a cargo do texto da 
Diretriz que assim o fez no item 7.2.9.2.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1098 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM  HERBERT 
HERMAN FERNANDES PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o gabarito oficial da questão 25 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a conduta do militar inserta na questão recorrida amolda-se ao delito previsto no 
artigo 160 do CPM que define o crime desrespeito a superior. A alternativa C da questão 
recorrida é considerada correta por estar em perfeita consonância com o enunciado da 
questão, razão pela qual não tem procedência as razões do recorrente.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1099 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para 
admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em 
Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas 
Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM VILSON JOSÉ 
CRUZ interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
17 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a Instrução de Corregedoria n. 02/09 estabelece que: 

“Art.  21.  O  Ato  de  Solução  do  RIP,  pelo  
arquivamento, é a única peça do procedimento  que 
deverá  ser,  necessariamente,  publicada.   Parágrafo 
único. Após a publicação do ato de solução, deverá 
ser  procedida  a   cientificação  formal  do  militar  
investigado  no  caso  em  que  o  procedimento  for  
arquivado em sua  pasta funcional. Caso contrário, os  
autos serão arquivados em pasta própria da Unidade,  
sem  referida cientificação.”

Desse modo, não há procedência nas alegações do recorrente 
haja vista que a questão encontra-se dentro das normas editalícias e em consonância com 
a referida Instrução, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1100/11-DRH/CRS

  O  CORONEL  PM DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo interno para admissão ao 
Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social,  da Polícia Militar  de Minas Gerais,  vagas para os 
quadros  de  Oficiais  Complementares  e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização, 
Comunicações, Saúde, Músico e Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM  ANDERSON 
ANTUNES, 1º SGT PM ANTÔNIO MARCOS ALVES, 1º SGT PM DEJAIR LUIZ SILVA,  1º 
SGT PM EDSON CECÍLIO DA SILVA,  1º SGT PM ELISEU MOREIRA DOS ANJOS, 1º SGT 
PM FÁBIO VALENZI, 1º SGT PM FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA, 1º SGT PM  HERBERT 
HERMAN FERNANDES PEREIRA, 1º SGT PM JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS, 1º SGT 
PM MARCELO PINTO LACERDA, 1º SGT PM MARCELO SAMARINO DE OLIVEIRA, 1º 
SGT PM MARCOS JOSÉ AVELINO, 1º SGT PM PAULO SÉRGIO DA SILVA, 1° SGT PM 
PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 1º SGT PM ROSELI COELHO ALVES, 1º SGT PM 
UEBER CHARLES DA SILVA, 1º SGT PM WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, 1º SGT PM 
WIDSON GOMES DOS SANTOS,  1º  SGT  PM VILSON JOSÉ DA CRUZ E  1º  SGT PM 
VALDECI DIAS DA CONCEIÇÃO interpuseram recursos administrativos por não concordarem 
com o gabarito oficial da questão 26 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
uma das formas que se configura o crime de concussão previsto no Código Penal Militar é 
quando a exigência da vantagem indevida feita pelo policial militar, ocorre de maneira velada, 
forma implícita de se executar o crime de concussão. Desse modo, agindo veladamente, os 
militares impõem indiretamente ao sujeito passivo, uma condição para liberar o veículo, qual 
seja, o recebimento da propina. 

Nesse sentido, assim decidiu o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais na 
apelação n. 1.973/96: 

“Comprovado que os militares acusados,  valendo-se de sua  
situação  de  patrulheiros  de  trânsito,  veladamente  
manifestaram sua intenção de receber propina para liberar o  
vitimado, motorista sem habilitação, configura-se o crime de  
concussão.”

 
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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1101 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  3º  SGT  PM  JOSÉ 
CARLOS LOPES, 3º SGT PM RÔMULO ALBERTO AQUINO, 3º SGT PM RONEI 
SILVEIRA  DE  ALCÂNTARA  E  3º  SGT  PM  WILTON  MAURÍCIO  ROMUALDO 
interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da 
questão 26 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que uma das formas que se configura o crime de concussão previsto no Código Penal  
Militar é quando a exigência da vantagem indevida feita pelo policial militar, ocorre de 
maneira velada, forma implícita de se executar o crime de concussão. Desse modo, 
agindo  veladamente,  os  militares  impõem indiretamente  ao  sujeito  passivo,  uma 
condição para liberar o veículo, qual seja, o recebimento da propina. 

Nesse  sentido,  assim  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  Minas 
Gerais na apelação n. 1.973/96: 

“Comprovado que os militares acusados, valendo-se de 
sua situação  de  patrulheiros  de  trânsito,  veladamente  
manifestaram  sua  intenção  de  receber  propina  para  
liberar o vitimado, motorista sem habilitação, configura-
se o crime de concussão.”

 
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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1102 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM ADEMIR 
JOSÉ DAS CHAGAS, 2º SGT PM ALEX ALVES BAHIA, 2º SGT PM ALEXSANDRO 
WASHINGTON DOS SANTOS, 2º SGT PM ANILTON FERREIRA DA SILVA, 2º 
SGT  PM  CARLOS  GIOVANI  GOMES,  2º  SGT  PM  CHARLES  FERNANDES  DA 
SILVA, 2º SGT PM CLÁUDIO MARCOS SANTOS OLIVEIRA, 2º SGT PM DELVI 
PEREIRA DE MESQUITA, 2º SGT PM EDIMAR MENDES SOBRINHO, 2º SGT PM 
EDINALDO DE ALMEIDA NEVES, 2º SGT PM FLÁVIO KEILER DOS SANTOS, 2º 
SGT PM GILMAR MACIEL CAMPOS, 2º SGT PM GIOVANI ALEXANDER SILVA, 2º 
SGT  PM  EDUARDO  PEREIRA  DA  SILVA,   2º  SGT  PM  JOSÉ  FRANCISCO 
PEREIRA,  2º SGT PM JOSÉ IRYS RODRIGUES DA CRUZ, 2º SGT PM JÚLIO 
CÉSAR  CORTEZ,  2º  SGT  PM  LÚCIO  GOMES  DE  SOUZA,  2º  SGT  PM  LUIZ 
ANTÔNIO CAMPOS, 2º SGT PM LUIZA MARILAQUE DE AZEVEDO ROCHA, 2º 
SGT PM MARCELO FELIPE PIMENTA, 2º SGT PM MARCO ANTÔNIO SANTOS 
SAID,  2º SGT PM MARCO ELIAS GOMES DE OLIVEIRA,  2º SGT PM MARIA 
ALICE SALES PEREIRA SANTOS, 2º SGT PM MARLOS ANTÔNIO RODRIGUES 
DE ALMEIDA, 2º SGT PM PATRÍCIA RODRIGUES LUIZ DA SILVA, 2º SGT PM 
PAULO GONÇALVES DELFINO, 2º SGT PM RODRIGO LORENTZ SANTOS, 2º SGT 
PM  RONALDO  GONÇALVES  DE  MACEDO,   2º  SGT  PM   SIDNEY  GOMES 
FERREIRA, 2º SGT PM WAGNER DE PAULO NASCIMENTO, 2º SGT PM WALTER 
DOS SANTOS JÚNIOR, 2º SGT PM WESLEY MARTINS DE BRITO E 2º SGT PM 
VANDERLEI  LINO  DA  SILVA  interpuseram  recursos  administrativos  por  não 
concordarem com o gabarito oficial da questão 26 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que uma das formas que se configura o crime de concussão previsto no Código Penal  
Militar é quando a exigência da vantagem indevida feita pelo policial militar, ocorre de 
maneira velada, forma implícita de se executar o crime de concussão. Desse modo, 
agindo  veladamente,  os  militares  impõem indiretamente  ao  sujeito  passivo,  uma 
condição para liberar o veículo, qual seja, o recebimento da propina. 

Nesse  sentido,  assim  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  Minas 
Gerais na apelação n. 1.973/96: 



“Comprovado que os militares acusados, valendo-se de 
sua situação  de  patrulheiros  de  trânsito,  veladamente  
manifestaram  sua  intenção  de  receber  propina  para  
liberar o vitimado, motorista sem habilitação, configura-
se o crime de concussão.”

 
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, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   1103/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CHO/2012 – 1º SGT PM HÉBERSON 
JOSÉ BRITO SILVEIRA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 09 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação 
da questão;

1.2  o  recurso  está  em desacordo  com o  previsto  no 
edital que regula o certame, in verbis: 

“8.3  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da 
bibliografia  pesquisada  e  apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "C".”

2 RESOLVE: 

2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1104 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CHO/2012 – 2º SGT PM ALEX ALVES 
BAHIA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 37 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o gabarito oficial  está correto (letra “c”).  A alegação do recorrente de que a 
alternativa “b” (os Dst PM e Sdst PM têm uma responsabilidade territorial  básica, 
principalmente na  repressão  contra  o  avanço  da  criminalidade  para  o  interior  do 
Estado)  também  estaria  correta,  não  procede,  pois  na  letra  b)  do  item  1 
(INTRODUÇÃO) da Instrução n. 3.03.05/2010-CG, consta que os “Dst PM e Sdst PM 
têm uma responsabilidade territorial básica na prevenção e reação contra o avanço da 
criminalidade para o interior do Estado”. Logo, referidas frações devem preocupar-se 
igualmente com a prevenção e a repressão, e não com prioridade de uma em relação 
a outra.
 

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,  07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1105/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CHO/2012 – 1º SGT PM HERBERT 
HERMAN FERNANDES PEREIRA, 1º SGT PM SÉRGIO ANTÔNIO ESTEVES, 1º 
SGT  PM  WELLINGTON  NUNES  DOS  SANTOS,  2º  SGT  PM  CEZAR  MARTINS 
DIAS, 2º SGT PM MARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE ALMEIDA E 2º SGT PM 
PAULO  GONÇALVES  DELFINO  interpuseram  recursos  administrativos  por  não 
concordarem com o gabarito oficial da questão 32 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  o  gabarito  oficial  está  correto  (letra  “d”).  Isto  porque  apenas  a  providência 
elencada na alternativa “d”, de acordo com o Memorando n. 30.668.6/09-EMPM, atine 
à Polícia Militar. As providências contidas nas alternativas a, b e c são de competência 
da Polícia Civil, conforme inserto no item 10 do susomencionado Memorando, na parte 
que trata das providências de competência da Polícia Civil.

 
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,   07   de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1106/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM ALCINO 
LINO DE OLIEIRA, 2º SGT PM EDVALDO ALVES DA SILVA, 2º SGT PM FÁBIO 
CAIRES  ALVES  E  2º  SGT  PM  MÁRCIO  PEREIRA  DOS  SANTOS  interpuseram 
recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 36 da 
prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a resposta do gabarito está correta (letra ‘b’). A questão exigiu dos candidatos 
interpretação sistêmica, ou seja, a junção do contido no parágrafo único do art. 3º da 
Resolução n. 4.085/10, com o disposto no § 6º do art. 4º da citada resolução.

 
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,  07   de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1107/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os  candidatos  ao  CHO/2012  –  1º  SGT  PM FÁBIO 
VALENZI,  1º SGT PM HERBERT HERMAN FERNANDES PEREIRA, 2º SGT PM 
EDIMAR MENDES SOBRINHO, 2º SGT PM MARCELO OLIVEIRA MARTINS, 2º 
SGT PM PAULO GONÇALVES DELFINO E 3º SGT PM RÔMULO ALBERTO DE 
AQUINO interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito 
oficial  da  questão 40 da prova objetiva,  solicitando,  ao  final,  revisão/anulação  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão determina a marcação da única resposta correta atinente à pergunta: É 
um  direito  previsto  no  art.  7º  da  Constituição  Federal  de  1988,  outorgado  aos 
militares estaduais. A resposta correta é mesmo a letra “a”: salário-família pago em 
razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. A mencionada 
resposta encontra-se embasada através da combinação do inciso XII do art. 7º da CR 
88, com o § 1º do art. 42 da CR 88 e inciso VIII do § 3º do art. 142 da CR 88. A  
alternativa  “d”,  diferentemente  da  alternativa  “a”,  não  encontra  guarida  nos 
dispositivos legais susomencionados (inciso XII do art. 7º da CR 88, com o § 1º do 
art. 42 da CR 88 e inciso VIII do § 3º do art. 142 da CR 88).
 

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,  07  de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1108/11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 os candidatos  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM  EDSON 
LUÍS DE SÁ, 2º SGT PM EDUARDO PEREIRA DA SILVA, 2º SGT PM RODRIGO 
LORENTZ  SANTOS,  2º  SGT  PM  VÍTOR  VICENTE  DO  PRADO  E  3º  SGT  PM 
RÔMULO ALBERTO DE AQUINO  interpuseram recursos administrativos  por  não 
concordarem com o gabarito oficial da questão 31 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o gabarito  oficial  está  correto  (letra “c”).  As  alegações de que não há como 
apontar  uma resposta correta não procedem. Diz a alternativa “c”:  “Quando tiver 
conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá ‘apreender os 
objetivos que tiverem relações com o fato’ (art. 6º do Código de Processo Penal), e 
que neste conceito incluem-se aparelhos de som domésticos e automotivos, buzinas, 
sirenes e outros equipamentos semelhantes utilizados como instrumentos do delito.” 
Na verdade, é certo que a palavra objetivos encontra-se grafada incorretamente, não 
só na alternativa como também no bojo do Memorando n. 32.276/09; a expressão 
correta  é  objetos.  Todavia,  esta  situação  não  é  capaz  de  elidir  a  escorreita 
interpretação da questão pelo candidato.

  
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,  07   de outubro de 2011.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  1109 /11-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o Edital nº 07, de 04 de julho de 2011, que regula o processo seletivo 
interno  para  admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais/Curso  Superior  de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, 
da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares 
e  Especialistas  (categorias  de  Motomecanização,  Comunicações,  Saúde,  Músico  e 
Armamento) para o ano de 2012, e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o  candidato  ao  CHO/2012 – 2º SGT PM CLÁUDIO 
RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 40 da prova objetiva, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o gabarito oficial está correto. A questão determina a marcação da única resposta 
correta atinente à pergunta: É um direito previsto no art. 7º da Constituição Federal 
de 1988, outorgado aos militares estaduais. A resposta correta é mesmo a letra a: 
salário-família  pago  em razão  do  dependente  do  trabalhador  de  baixa  renda  nos 
termos da lei. Mencionada resposta encontra-se embasada através da combinação do 
inciso XII do art. 7º da CR 88, com o § 1º do art. 42 da CR 88 e inciso VIII do § 3º do 
art. 142 da CR 88.
 

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, 07  de outubro de 2011.

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