
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1482/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-10.181.218 
RAFAEL DE FREITAS MELO interpôs recurso administrativo por não concordar com 
a resposta da questão 40 da prova objetiva, sob a alegação de que as respostas da 
questão estariam incompletas, solicitando, ao final, a anulação da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que o art. 14, § 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), 
diz que “Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países”. Assim, verificou-se que a proposição da letra “D” da questão 
40 está de acordo com o estabelecido no Diploma Legal Internacional mencionado. O 
argumento de que o § 2º do art. 14 da DUDH deveria completar a proposta da prova 
e que o mesmo traz restrições ao contido no § 1º do artigo, considerando que a 
resposta ficou incompleta, não está de acordo com o proposto no Edital 11/2008, 
especificamente no seu item 5.2, onde diz que a 1ª fase do concurso será composta 
de “Prova Objetiva” com 40 questões e não subjetiva, conforme propõe o candidato 
interpretação diferente do que está exposto na questão nº 40, letra “D” da referida 
prova;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1483/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.967, de 
18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008 
e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao  CTSP/09 – RMBH  –  MG-12.733.439 
MATEUS  JOSÉ  RODRIGUES  ALVES  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a resposta da questão 40 da prova objetiva, sob a alegação de que 
não houve alternativa correta para a questão, solicitando, ao final, a anulação da 
questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que o art. 14, § 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), 
diz que “Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países”. Assim, verificou-se que a proposição da letra “D” da questão 
40 está de acordo com o estabelecido no Diploma Legal Internacional mencionado. O 
argumento de que o § 2º do art. 14 da DUDH deveria completar a proposta da prova 
e que o mesmo traz restrições ao contido no § 1º do artigo, considerando que a 
resposta ficou incompleta, não está de acordo com o proposto no Edital 11/2008, 
especificamente no seu item 5.2, onde diz que a 1ª fase do concurso será composta 
de “Prova Objetiva” com 40 questões e não subjetiva, conforme propõe o candidato 
interpretação diferente do que está exposto na questão nº 40, letra “D” da referida 
prova;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1484/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.798.575 
DOUGLAS RIBEIRO SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a resposta da questão 14 da prova objetiva, sob a alegação de que houve 
erro de digitação na questão, solicitando, ao final, a anulação da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que o erro de digitação mencionado não comprometeu a compreensão 
da questão. Portanto, a questão não será anulada;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1485/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.798.575 
DOUGLAS RIBEIRO SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a resposta  da  questão  39 da  prova objetiva,  sob  a  alegação  de  que  a 
resposta correta também seria a letra “C”, solicitando, ao final, a anulação da 
questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que o art. 6º da Lei 4898/65 possui cinco parágrafos. O caput do artigo 
diz que “o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil 
e penal”. O § 1º refere-se a sanção administrativa, ou seja:  “§ 1º - A sanção 
administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e 
consistirá em:
 
a) advertência; 

b) repreensão; 

c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta  
dias, com perda de vencimentos e vantagens; 

d) destituição de função; 

e) demissão; 

f) demissão, a bem do serviço público. 

O § 2º refere-se a sanção civil, ou seja:  “§ 2º - A sanção civil, caso não seja 
possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de  
quinhentos a dez mil cruzeiros.” 



O § 3º refere-se a sanção penal, ou seja: “§ 3º - A sanção penal será aplicada  
de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: 

a) multa de cem a cinco mil cruzeiros; 

b) detenção por dez dias a seis meses; 

c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função 
pública por prazo até três anos. 

O enunciado  da  questão  nº  39  da  prova  CTSP/09  –  RMBH –  sob  Edital  nº 
11/2008 é claro em referir-se ao disposto no § 3º do art. 6º da Lei 4898/65, ou 
seja, “sanção penal”. Assim, verifica-se que a proposta do gabarito oficial, letra D 
“... detenção por dez dias a seis meses” está de acordo com o contido no art. 6º, 
§ 3º, b, da Lei 4898/65. O argumento do candidato de que a proposta da letra 
“C” também estaria correta não procede, pois, a referida proposta está de acordo 
com o contido no art. 6º, § 1º, c, da Lei 4898/65, ou seja, refere-se a uma das 
sanções administrativas, mas não penal, conforme enunciado da questão;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº1486/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 os candidatos ao CTSP/09 – RMBH – 41.229.621-4 
ALBERTO THIAGO BORDIN MEIRA E MG-9.235.15 PATRICO TARCIANO 
GUIMARÃES  MEIRA  interpuseram  recursos  administrativos  por  não 
concordarem com a resposta da questão 06 da prova objetiva, sob a alegação de 
que há erro quanto à formulação da questão, solicitando, ao final, a anulação da 
questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que no trecho II da questão 06, a palavra analisada foi “álcool”, que é 
proparoxítona e não “diminuídos” como informam os candidatos. No trecho IV 
existem  duas  palavras  proparoxítonas  “código  e  trânsito”,  portanto  a  única 
alternativa correta é a letra “D”;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  devendo  o  gabarito  ser 
mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1487/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09 –  RMBH  –  12.906.737 
CLÁUDIO HENRIQUE SILVA CORRÊA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a resposta da questão 13 da prova objetiva, sob a alegação de 
que  há  erro  quanto  à  regência  do  verbo  “escapar”,  solicitando,  ao  final,  a 
anulação da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que na frase II da questão 13, a regência o verbo “escapar” pede a 
preposição a. Como a frase já possui o artigo a da palavra “sanção”, a crase será 
obrigatória. II - “(...) para que escapem à sanção”;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1488/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-
12.163.133   ADRIANO  AUGUSTO  SALES  GOMES,  MG-12.418.229 
DANIELA  SIQUEIRA  FREITAS,  MG-15.362.107  FERNANDA  PATRÍCIA 
CAMPOS  RIBEIRO,  MG-10.569.139  FERNANDO  DIAS  FIGUERÔA,  MG-
11.988.260 GLAUBER ASSAF DE REZENDE,  MG-11.457.084 GIL ROBERTO 
RODRIGUES  JÚNIOR,  MG-16.180.693  ISIS  OLIVEIRA  SILVA,  MG-
13.631.528  JEFERSON  MAGNO  AMORIM  MANINI,  MG-10.330.383 
MARCÉLIO DE PAULO ROSA, MG-15.141319 MARDONE ALVES HELENO, 
MG-9.235.151 PATRICO TARCIANO GUIMARÃES MEIRA, MG-12.955.042 
PEDRO  HENRIQUE  MARQUES,  MG-12.992.578  RAFAEL  VIEIRA 
GONÇALVES,  MG-15.657.758  RAYANE  STEPHANIE  MARINHO PEREIRA, 
MT-494.160.105  ROMEU  BARBOSA   DE  AMORIM,  MG-10.319.394 
SANDERSON  GONÇALVES  DIAS,  MG-13.532.657  THIAGO  LÚCIO 
ALBICEM,  MG-10.998.997  TIAGO  LUCIANO  DE  CARVALHO,  MG-
12.118.259  VAGNER  BARBOSA  BATISTA,  MG-8.905.704  VAGNER 
PEREIRA  DA  ROCHA  E  MG-11.759.340  WARLEY  BATISTA  DE  SOUZA 
interpuseram recursos administrativos por não concordarem com a resposta da 
questão 27 da prova objetiva, sob a alegação de que a questão está errada em 
razão da Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008, que oficialmente coloca para o 
Brasil a existência de apenas 3 (três) fusos horários a partir de 24 de junho de 
2008, solicitando, ao final, anulação da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que os pedidos dos recorrentes se prendem ao fato de ter ocorrido a 
alteração da lei sancionada pelo o Sr. Exmo. Presidente da República Luiz Inácio 
da Lula da Silva que altera as alíneas “b” e “c” e revoga o Art. 2º do Decreto nº. 
2.784 de 18 de junho de 1913, a fim de modificar os fusos horários do Estado do 
Acre e de parte do Estado do Amazonas do fuso horário Greenwich “menos cinco 
horas” para o fuso horário Greenwich “menos quatro horas”, e da parte ocidental 
do Estado do Pará do fuso horário Greenwich “menos quatro horas” para o fuso 
horário Greenwich “menos três horas”.  Nos livros didáticos e nos mapas do IBGE 
não  constam  tais  dados.  No  entanto  por  se  tratar  de  uma  lei  sancionada 



necessário se faz a anulação da questão, ainda que na bibliografia indicada para 
o concurso constem-se 4 fusos horários para o Brasil;

2 RESOLVE:

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

2.2 deferir os pedidos, 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, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1489/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  os  candidatos  ao  CTSP/09  –  RMBH  –  MG-
12.163.133  ADRIANO AUGUSTO SALES  GOMES,  MG-10.500.069  CÉLIO 
EUSTÁQUIO  DO  NASCIMENTO,  MG-12.418.229  DANIELA  SIQUEIRA 
FREITAS,  MG-11.798.575  DOUGLAS  RIBEIRO  SOARES,  MG-15.362.107 
FERNANDA  PATRÍCIA  CAMPOS  RIBEIRO,  MG-14.364.653  GETÚLIO 
BONIFÁCIO  DA  SILVA,  MG-11.457.084  GIL  ROBERTO  RODRIGUES 
JÚNIOR, MG-11.988.260 GLAUBER ASSAF DE REZENDE, MG-13.631.528 
JEFERSON  MAGNO  AMORIM  MANINI,  MG-10.330.383  MARCÉLIO  DE 
PAULO ROSA, MG-15.141.319 MARDONE ALVES HELENO, MG-9.235.151 
PATRICO  TARCIANO  GUIMARÃES  MEIRA,  MG-12.955.042  PEDRO 
HENRIQUE  MARQUES,  MG-12.605.939  RAFAEL  GONZAGA  TEIXEIRA 
BARBOSA, MG-15.657.758 RAYANE STEPHANIE MARINHO PEREIRA, MT-
494160105  ROMEU  BARBOSA  DE  AMORIM,  MG-10.998.997  TIAGO 
LUCIANO DE CARVALHO, MG-12.118.259 VAGNER BARBOSA BATISTA E 
MG-8.905.704  VAGNER  PEREIRA  DA  ROCHA  interpuseram  recursos 
administrativos por não concordarem com a resposta da questão 35 da prova 
objetiva,  sob  a  alegação  de que  a  questão  possui  duas  respostas  corretas, 
solicitando, ao final, anulação da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que as alegações dos candidatos diferem das informações contidas no 
material de referência (CAPRON e JOHNSON, 2004, p. 96), que de maneira clara 
apresenta o termo memória principal, referindo-se ao termo usado pelo pessoal 
da área de informática, fazendo referência a memória RAM. Memória RAM, ROM, 
REGISTRADORES  e  CACHE  são  memórias  PRIMÁRIAS,  também chamadas  de 
memória real. A memória RAM, utilizada para armazenar os programas e dados 
no momento da execução, é uma popularização do nome da memória principal 
dos computadores;

2 RESOLVE:



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

2.2  indeferir  os  pedidos,  devendo  o  gabarito  ser 
mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1490/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – MG-11.798.575 
DOUGLAS RIBEIRO SOARES interpôs recurso administrativo por não concordar 
com a resposta  da  questão  38 da  prova objetiva,  sob  a  alegação  de que  a 
questão possui mais de uma resposta correta, solicitando, ao final, anulação da 
questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que as alegações dos candidatos diferem das informações contidas no 
material  de referência  (CAPRON e JOHNSON, 2004, p. 201),  que de maneira 
clara esclarece que a transmissão por satélite é uma forma de transmissão por 
microonda, na qual um satélite funciona como a estação de retransmissão. Não 
existe, no texto, a transmissão por infravermelho como exemplos de meio de 
comunicação;

2 RESOLVE:

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

2.2  indeferir  os  pedidos,  devendo  o  gabarito  ser 
mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1491/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 a candidata ao CTSP/09 – RMBH – MG-10.832.371 
CAMILA  CRISTINA  DE  SOUZA  interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com a resposta da questão 19 da prova objetiva, sob a alegação de 
que a resposta da questão está incorreta,  solicitando, ao final, a alteração da 
resposta correta do gabarito oficial da alternativa “C” para “D”;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que a definição do conjunto formado pelos números racionais absolutos 

(representado  por  frações  do  tipo 
a
b

 com b   0  e  a  e  b inteiros  de  sinais 

contrários) é chamado conjunto dos números racionais e é representado com a 

letras Q, sendo Q =  {ab∣a∈ ,bΖ ∈ ,bΖ ≠0} .  É importante lembrar que o mesmo 

número racional tem sempre uma representação exata ou periódica, exemplo: 0,6 

= 
6

10
 e 0,666...=

6
9

. Por tanto, a resposta desta questão é um número racional;

2,333...+ 4 {23
−[25:0,53.9−25  ]} =       

2 3
9
2 {8−[5027−32  ] }=

2
3
9
2 {8−[50−5  ] }  =                

21
9

2 {8−[45 ]} =

7
3
2 {−37}=                           

7
3
−74=



7
3
−74=7−222

3
=
−215

3
=-71,666...= -71

6
9

= - 
645

9
. Portanto, este número é 

racional;

2 RESOLVE:

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

2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

                                    DÂMOCLES FREIRE JÚNIOR, CORONEL PM
                                          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1492/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09 –  RMBH  –  12.906.737 
CLÁUDIO HENRIQUE SILVA CORRÊA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a resposta da questão 22 da prova objetiva, sob a alegação de 
que a resposta da questão está incorreta,  solicitando, ao final, a alteração da 
resposta correta do gabarito oficial da alternativa “D” para “B”;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que a alegação do candidato está incorreta em relação à independência 
dos  eventos,  pois:  Evento  1  –  cartão  amarelo-vermelho,  Evento  2  –  face 
vermelha voltada para o juiz. Para resolver este tipo de problema utiliza-se a 
fórmula ( ) ( ) ( )BPAPBAP .=∩ ;

1.2.1 a probabilidade de acontecer o Evento 1 é de 
3

1
 

(1 em 3).

1.2.2 a probabilidade de acontecer o Evento 2 é de 
2

1
 

(1 em 2).

1.2.3 a solução é ( )BAP ∩ =
2

1
.

3

1
=

6

1

1.2.4  a  tentativa  de  explanação  do  candidato  com 
relação  à  opção ¼ é falha,  pois  têm-se  3  cartões  e  6  eventos.  Com isso  a 
resposta correta é a letra “d”;

2 RESOLVE:

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



2.2 indeferir o pedido devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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



Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1493/08-DRH/CRS

      O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas 
nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado 
pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15/04/77  (R-100),  nos  termos  da  Resolução  nº 
3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 20/06/2008, que regula 
o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às 
unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Minas Gerais” 
nº 121, de 04/07/2008 e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1  o  candidato  ao  CTSP/09 –  RMBH  –  12.906.737 
CLÁUDIO HENRIQUE SILVA CORRÊA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com a resposta da questão 15 da prova objetiva, sob a alegação de 
que a questão possui duas alternativas corretas,  solicitando, ao final, anulação 
da questão;  

 
1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 

verificou que o candidato ao julgar correto a questão “a” não percebeu que o 
número de vinte alunos por fila não supera em 08 (oito) o número de filas, pois 
20 (vinte) – 08 (oito) = 12 (doze), ou seja, supera em 12 (doze). A questão “c” 
é a única certa, pois 18 (dezoito) alunos em cada fila superam em 08 (oito) o 
número de filas, 18 (dezoito) – 10 (dez) = 08 (oito);

x ( x – 8) – 180
x² + 8x – 180 = 0
∆ = 64 + 720
∆ = 784
x = - 8    ∓  784

   2
x = - 8    28∓  
   2
x' = 10
x'' = - 18 (não convém)
Números de alunos por fila é igual a 10+8=18

2 RESOLVE:

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



2.2 indeferir o pedido devendo o gabarito ser mantido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2008. 

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