
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 772 /13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e 
de acordo com o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público 
para Admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFSd  QPE/2014  –  MG-11.664.971 
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  02  da  categoria  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

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

1.2.1  a  questão  em  discussão  solicita  que  se  marque  a 
alternativa correta em relação às contraindicações para pacientes com FAV (fístula 
arteriovenosa).  Segundo  o  gabarito  oficial  a  resposta  correta  é  a  alternativa  “B”: 
“Dormir com a cabeça sobre o braço onde se localiza o sítio de acesso”. No entanto,  a 
candidata afirma que a alternativa “A” também seria uma contraindicação correta: 
“Realizar venopunção no braço da FAV, exceto se a punção for abaixo da fístula”. 
Justifica  sua  contestação  com  base  no  artigo  “O  paciente  em  hemodiálise: 
autocuidado  com a  fístula  arteriovenosa” da  Revista  da  Rede  de  Enfermagem do 
Nordeste.  Este  descreve  os  seguintes  cuidados  adotados  para  a  manutenção  da 
fístula: 

“vigiar  o  funcionamento  do  acesso  através  da 
palpação e percepção do frêmito; observar sinais e  
sintomas  de  infecção;  realizar  a  higiene;  evitar  
punções venosas e verificação da pressão arterial no  
braço  da  fístula;  evitar  dormir  sobre  o  braço  do 
acesso e qualquer compressão.”

1.2.2  se  a  alternativa  “A”  fosse  correta,  indicaria  que 
somente é permitido realizar venopunção no braço da FAV se for abaixo da fístula. 
Entretanto,  a  bibliografia  apresentada  pelo  candidato  não  corrobora  com  essa 
interpretação;  a  mesma refere  que se  deve  evitar  punções  venosas  no  braço  da 
fístula, não abrindo exceção quanto à punção ser permitida abaixo da fístula. Ou seja, 
a referência bibliográfica citada não sustenta as alegações da candidata;

1.2.3  em  análise  à  bibliografia  citada  no  Edital  como 
referência, podemos verificar que em nenhum deles há exceções para venopunção em 
braço de FAV. No Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, de Brunner & Suddarth, 
no Capítulo sobre “Tratamento de pacientes com disfunção urinária e renal” é dito que 



“A enfermeira avalia o acesso vascular quanto à patência e empreende as precauções 
no sentido de garantir que o membro com o acesso vascular não seja utilizado para as 
mensurações  da  pressão  arterial  ou  para  a  obtenção  de  amostras  sanguíneas; 
curativos apertados, contenções ou jóias sobre o acesso vascular também devem ser 
evitados”. Em cuidados críticos de enfermagem, de Morton, no capítulo “Cuidado ao 
paciente: Sistema Renal”, é descrito como cuidado com a fístula arteriovenosa: “não 
usar um manguito de aparelho de pressão ou coletar sangue no braço onde se localiza 
o sítio de acesso”. Donde se infere que a alternativa “A” não é correta e “B” é a única 
alternativa correta possível.

 
2 RESOLVE: 

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

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

Belo Horizonte-MG, 29 de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  773/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e 
de acordo com o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público 
para Admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 a  candidata  ao  CFSd QPE/2014 – MG-11.664.9 71 
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  03  da  categoria  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

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

1.2.1 a bibliografia utilizada pela candidata é o Protocolo de 
Atendimento Pré Hospitalar do CBMMG. Embora bem conceituado, trata-se de uma 
apostila, ou seja, um compilado de outros textos que podem ter sido editados para 
servir de propósito para um treinamento específico, não sendo citadas as fontes dos 
livros e/ou artigos utilizados para a confecção do referido Protocolo e que portanto, 
não  poder  ser  considerado  como  texto  válido  para   contestação  da  questão.  A 
candidata justifica o uso dessa bibliografia, alegando “que o edital de referência não 
cita bibliografia para referência de queimaduras”. No entanto, consultando o edital, 
vemos que este cita os seguintes livros onde constam referências para o tema em 
questão, relacionados abaixo:

- BRUNNER, Lilian Sholts; SUDDARTH, Doris Smith. Tratado de Enfermagem Medico-
Cirurgica.10ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

-  MORTON,  Patricia  Gonce,  et  al.  CUIDADOS  CRITICOS  DE  ENFRMAGEM:  Uma 
Abordagem Holística. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007;

1.2.2  na  questão  referida,  o  enunciado  pede  que  seja 
assinalada a alternativa correta em relação às queimaduras. A candidata discorda da 
alternativa “A” (correta segundo o gabarito oficial)  que diz que  “As bolhas que se 
apresentam após 24 horas do contato com a fonte de calor caracteriza a queimadura  
de primeiro grau”.  A bibliografia utilizada pela candidata diz que a queimadura de 
“primeiro grau atinge apenas a primeira camada da pele e caracteriza-se por ser uma  
queimadura dolorosa,  mas que regride em poucos dias,  a pele fica avermelhada”. 
Quanto à queimadura de  “segundo grau, é uma queimadura mais profunda, causa  
bolhas,  eritemas  e  manchas  e  é  muito  dolorosa”.  Desse  modo  sugerindo  que  a 
queimadura descrita, onde ocorre bolhas, refere-se à queimadura de segundo grau, 
não à queimadura de primeiro grau e por isso afirmando estar incorreta a alternativa;



1.2.3  a  candidata  refere  que  a  afirmativa  correta  seria  a 
alternativa  “B”:  “As  queimaduras  térmicas  por  vapor  são  por  fontes  de  calor,  
enquanto as queimaduras químicas e elétricas são por fontes frias”. No entanto, não 
anexa bibliografia alguma para corroborar com esta parte do raciocínio;

1.2.4 analisando a bibliografia citada no Edital, vemos que no 
Tratado  de  Enfermagem  Médico-Cirúgica,  de  Brunner  &  Suddarth,  no  Capítulo  “ 
Tratamento de Pacientes com Lesão por Queimadura”, a queimadura superficial ou de 
primeiro grau têm o seguinte aspecto: “Ruborizado; esmaece com a pressão; seca; 
edema mínimo ou ausente; possíveis bolhas.” Neste mesmo capítulo, na subseção 
referente  à  fisiopatologia  das  queimaduras,  é  dito  que  “as  queimaduras  são 
categorizadas  como  térmicas  (que  incluem as  queimaduras  por  eletricidade),  por 
radiação e químicas.”;

1.2.5 já em Cuidados Críticos de Enfermagem, de Morton, no 
capítulo  “Queimaduras”  é  dito  que  a  queimadura  de  primeiro  grau  têm  como 
características: “seca; bolhas depois de 24h; rosa-avermelhado; empalidece com a 
pressão”. Neste capítulo, as queimaduras são classificadas quanto ao agente etiológico 
em três tipos DISTINTOS, a saber: “térmicas, químicas e elétricas”;

1.2.6 dessa forma, a bibliografia  citada no edital  confirma 
estar correta a opção “A” e ainda confirma estar incorreta a opção “B”.

 
2 RESOLVE: 

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

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

Belo Horizonte-MG, 29 de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 774/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas 
no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com o EDITAL DRH/CRS 
n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de 
Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano 
de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao  CFSd QPE/2014 – MG-16.621.340 KEVIN 
SEBASTIAN DE OLIVEIRA NETO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 18 da categoria MÚSICO, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão;

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

1.2.1 o candidato alegou que  na opção “B” há uma divergência 
entre os autores adotados no Edital  no que diz respeito ao prefixo “super”, pois na língua 
portuguesa o prefixo super induz ao entendimento de superioridade, ou seja, acima de algo. 
Alegou ainda que somente o autor Bohumil Med utiliza a palavra “super” para se referir ao 
diminuto e “sub” também para se referir ao diminuto e, que a outra obra utiliza somente o 
prefixo “sub” para se referir ao diminuto;

1.2.2  o  candidato  se  equivoca  ao  usar  os  conceitos  da  língua 
portuguesa na música, porque esses conceitos às vezes não correspondem à realidade musical. 
No português “super” significa acima, mas quando se trata de intervalo a palavra super não 
expressa um intervalo maior, apenas qualifica o substantivo “diminuto”  dizendo que este se 
torna mais diminuto. Portanto, na linguagem musical “super diminuto” e “subdiminuto” têm o 
mesmo sentido;

1.2.3 o candidato alegou que há divergência entre os autores, pois 
somente a obra do Bohumil Med adota a palavra “super” para qualificar a palavra “diminuto”, 
significando que o “diminuto” se tornou mais “diminuto”, contudo o fato de somente um autor 
mencionar a palavra “super” não contradiz o outro nem diverge em entendimento sobre o 
significado da palavra. Pelo contrário, o fato de um falar algo e outro se calar significa que 
prevalece o que se manifestou.  Todos que estudarem a matéria saberão que o sentido de 
“super  diminuto”  e  “subdiminuto”  são  o  mesmo  e  esse  entendimento  é  bastante  claro. 
Portanto, as alegações não procedem. 

 
2 RESOLVE: 

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

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

Belo Horizonte-MG, 29 de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 775/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA  MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com o 
EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão ao 
Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar 
de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

   1.1 após análise pela Comissão de Recursos, decidiu-se  pela 
anulação  da  questão  n°  20  da  prova  objetiva  para  o  CFSd  QPE/2014,  Categoria 
MÚSICO,  por considerar a questão eivada de vício material;

2 RESOLVE:

2.1  anular  a  questão  n°  20 da  prova  objetiva  para  o  CFSd 
QPE/2014, Categoria MÚSICO;

2.2 reconhecer a  perda de objeto dos recursos interpostos 
pelos  candidatos  listados  abaixo,  na  questão  n°  20  da  prova  objetiva  para  o  CFSd 
QPE/2014, Categoria MÚSICO:

IDENTIDADE NOME QUESTÃO

MG-14.241.225 DIEGO SILVA PINTO 20

MG-16.344.857 FELIPE SILVA PINTO 20

MG-12.366.279 TIAGO FLORÊNCIO 20

2.3 os pontos referentes às questões anuladas serão revertidos 
a todos os candidatos participantes do certame, conforme disposto no subitem 5.2.1.4 do 
edital, in verbis: “Havendo anulação de questão da prova I do concurso, os pontos a ela  
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos.”

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

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

Belo Horizonte-MG, 29  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 776 /13-DRH/CRS

 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA  MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com o 
EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão ao 
Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar 
de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

   1.1 após análise pela Comissão de Recursos, decidiu-se  pela 
anulação  da  questão  n°  15  da  prova  objetiva  para  o  CFSd  QPE/2014,  Categoria 
MÚSICO,  por considerar a questão eivada de vício material;

2 RESOLVE:

2.1  anular  a  questão  n°  15 da  prova  objetiva  para  o  CFSd 
QPE/2014, Categoria MÚSICO;

2.2 reconhecer a  perda de objeto dos recursos interpostos 
pelos  candidatos  listados  abaixo,  na  questão  n°  15  da  prova  objetiva  para  o  CFSd 
QPE/2014, Categoria MÚSICO:

IDENTIDADE NOME QUESTÃO

MG-14.241.225 DIEGO SILVA PINTO 15

MG-16.344.857 FELIPE SILVA PINTO 15

MG-16.621.340 KEVIN SEBASTIAN DE OLIVEIRA NETO 15

2.3 os pontos referentes às questões anuladas serão revertidos 
a todos os candidatos participantes do certame, conforme disposto no subitem 5.2.1.4 do 
edital, in verbis: “Havendo anulação de questão da prova I do concurso, os pontos a ela  
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos.”

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

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

Belo Horizonte-MG, 29  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 777 /13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com 
o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão 
ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

   1.1  após  análise  pela  Comissão  de  Recursos,  decidiu-se 
pela anulação da questão n° 38 da matéria de Direitos Humanos da prova ao CFSd 
QPE/2014,  por considerar a questão eivada de vício material;

2 RESOLVE:

2.1 anular a questão n° 38 da matéria de Diretos Humanos 
da prova ao CFSd QPE/2014;

2.2 reconhecer a  perda de objeto dos recursos interpostos 
pelos candidatos listados abaixo, na questão n° 38 da matéria de Direitos Humanos da 
prova ao CFSd QPE/2014: 

IDENTIDADE NOME QUESTÃO

MG-11.664.971 PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA 38

MG-12.366.279 TIAGO FLORÊNCIO 38

2.3  os  pontos  referentes  às  questões  anuladas  serão 
revertidos  a  todos  os  candidatos  participantes  do  certame,  conforme  disposto  no 
subitem 5.2.1.4 do edital,  in verbis:  “Havendo anulação de questão da prova I do 
concurso, os pontos a ela atribuídos serão revertidos para todos os candidatos.”

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

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

Belo Horizonte-MG, 29  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 778/2013 - DRH/CRS

           O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com 
o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão 
ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  previsão  contida  nos  subitens  8.3  e  8.11  do  edital 
regulador do concurso para o CFSd QPE/2014  aduz que, in verbis: 

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

8.11 Não serão conhecidos os recursos protocolados 
fora dos prazos estabelecidos ou que descumpram o 
disposto nos itens 8.1 a 8.7.”

2 RESOLVE:

2.1  não  conhecer  dos  recursos  interpostos  pelos  candidatos 
listado abaixo, por falta de amparo legal, uma vez que deixaram de cumprir o item 8.3 do 
Edital DRH/CRS nº 15/2012:

 IDENTIDADE NOME CANDIDATO ESPECIALIDADE N° 
QUESTÃO

MG-16.590.402 GABRIELA DO AMARAL VAZ AUXILIAR DE 
COMUNICAÇÕES

28

MG-18.111.236 LAWRENCE DE AGUIAR FERREIRA MÚSICO 31

MG-11.664.971 PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM

33

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

Belo Horizonte-MG,  29  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
   DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 779/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e 
de acordo com o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público 
para Admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFSd  QPE/2014  –  MG-11.664.971 
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  19  da  categoria  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

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

1.2.1 a candidata argumentou que a questão “B” não pode 
ser a correta pois contraria a bibliografia apresentada, pois embasa que “estimular a 
tosse” é contra indicado nos casos de acidente vascular cerebral, portanto esta opção 
seria  incorreta  e  não  poderia  ser  dada  como  certa.  No  entanto  as  alegações  da 
candidata não procedem pois,  em toda referência bibliográfica, há fase aguda e a 
crônica  de  Acidentes  Vasculares  Cerebrais.  Nessa  patologia,  estimular  a  tosse  é 
indicada  como  intervenções  de  enfermagem,  principalmente  em  pacientes  com 
sequelas  e  após  estabilização  da  fase  aguda,  sendo  portanto  este  procedimento 
(estimular a tosse) correto para intervenções de enfermagem.

 
2 RESOLVE: 

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

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

Belo Horizonte-MG, 29 de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 780/13-DRH/CRS
 

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e 
de acordo com o EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público 
para Admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas 
(QPE) da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  a  candidata  ao  CFSd  QPE/2014  –  MG-11.664.971 
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar 
com  o  gabarito  oficial  da  questão  08  da  categoria  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

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

1.2.1  a  bibliografia  apresentada  pela  candidata  reforça  a 
bibliografia indicada para o certame ou seja, a opção “A” não pode estar correta, 
baseando-se nas duas literaturas. O que ocorre é que a candidata não observou que a 
alternativa “A” traz no enunciado o termo falsamente baixas,  quando na verdade as 
literaturas em questão trazem que realmente a vasoconstrição periférica existe nesta 
situação e a leitura de oximetria é realmente prejudicada e não falsamente baixa, 
inclusive,  algumas  destas  alterações  promovem  aumento  da  saturação  periférica 
devido à baixa circulação e consequente baixo metabolismo. O baixo metabolismo, 
como  no  caso  de  hipotermia,  promove  oferta  maior  de  Oxigênio  não  utilizado 
perifericamente o que pode inclusive promover um leitura alta de oxigênio. Por isso 
esta alternativa não pode ser considerada correta. 

 
2 RESOLVE: 

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

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

 
Belo Horizonte-MG, 29 de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 781/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA  MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso  de  suas  atribuições  regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e de acordo com o 
EDITAL DRH/CRS n° 15, de 11dez12, que regula o Concurso Público para Admissão ao 
Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas (QPE) da Polícia Militar 
de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPE/2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

   1.1 após análise pela Comissão de Recursos, decidiu-se  pela 
anulação  da  questão  n°  18  da  prova  objetiva  para  o  CFSd  QPE/2014,  Categoria 
PATOLOGIA CLÍNICA,  por considerar a questão eivada de vício material;

2 RESOLVE:

2.1  anular  a  questão  n°  18  da  prova objetiva  para  o  CFSd 
QPE/2014, Categoria PATOLOGIA CLÍNICA;

2.2 reconhecer a  perda de objeto do recurso interposto pelo 
candidato listado abaixo, na questão n° 18 da prova objetiva para o  CFSd QPE/2014, 
Categoria PATOLOGIA CLÍNICA :

IDENTIDADE NOME QUESTÃO

MG-11.538.758
AURELIANO MACHADO DE 

CARVALHO 18

2.3 os pontos referentes às questões anuladas serão revertidos 
a todos os candidatos participantes do certame, conforme disposto no subitem 5.2.1.4 do 
edital, in verbis: “Havendo anulação de questão da prova I do concurso, os pontos a ela  
atribuídos serão revertidos para todos os candidatos.”

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

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

Belo Horizonte-MG, 29  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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