
 

EDITAL 01/2015 
ANÁLISE E DECISÃO DOS RECURSOS 

 
A CONSULPLAN torna públicas as fundamentações do julgamento dos recursos interpostos contra  as 

questões e o gabarito preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 
001/2015, da Seleção Interna para promoção dos servidores efetivos integrantes do plano de carreira da Guarda 
Municipal ao posto hierárquico de Guarda Municipal de Classe Especial. 
 
 

Questão: 02 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é prejudicado tendo em vista que o recorrente pugna como correto o gabarito preliminar divulgado 
para a questão. 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa apresentada como correta para a questão amolda-se perfeitamente ao art. 3º do Plano de Carreira 
(Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012). Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); art. 3º. 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa I encontra-se equivocada, na medida em que cita a conclusão de curso de especialização, no 
singular, o que faria jus ao servidor um nível de vencimento-base. 

A afirmativa III, a seu turno, traz a expressão “conjunto de cursos”, o que torna válida a ideia de somatória 
informada. Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); art. 9º. 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa apresentada como correta para a questão amolda-se perfeitamente ao art. 4º do Plano de Carreira 
(Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012). Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); art. 4º. 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme art. 11 do Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012): “Art. 11 - O cargo 
público comissionado de Inspetor da Guarda Municipal de Belo Horizonte de que trata o art. 227 da Lei nº 
9.319/07 passa a ser designado Subinspetor, tendo como atribuições aquelas previstas nos incisos do caput do 



 

referido art. 227 da Lei nº 9.319/07, além de outras a serem previstas no regulamento desta lei, e será extinto 
após o provimento de todas as vagas do posto hierárquico de Subinspetor II”. Ratifica-se, portanto, o gabarito 
preliminar divulgado. 

Fonte: Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); art. 11º. 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado é claro ao dispor que o esquema apresentado na questão contempla desde seu ato originário até o 
efetivo desempenho de suas atribuições, este último conceituado como o exercício, nos termos do art. 23 da Lei 
Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007. Tal instituto não pode ser confundido com o da lotação, que se 
constitui no ato que determina o órgão ou a unidade de exercício do servidor. Ratifica-se, portanto, o gabarito 
preliminar apresentado para a questão. 

Fonte: Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), Capítulo II, Seções II, 
III e IV. 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Lei nº 10.178, de 13/5/2011, não revogou a recompensa denominada elogio do Estatuto da GMBH. Ademais, 
cumpre anotar que por meio da ADIN nº 1.0000.11.031191-7/000, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais – houve procedência do pedido, sendo a Lei nº 10.178 declarada inconstitucional. Ratifica-se, portanto, o 
gabarito preliminar apresentado para a questão. 

Fonte: Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), art. 221. 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme art.155 do Estatuto da GMBH: 

“Art. 155 - As penalidades previstas nos incisos I a IV do art. 147 desta Lei terão seu registro cancelado na ficha 
individual de registro do Guarda Municipal após o decurso de 5 (cinco) anos de exercício, se o mesmo não 
houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

(...) § 2º - O integrante da GMBH não será considerado reincidente, para quaisquer efeitos disciplinares, após o 
decurso do prazo previsto no caput deste artigo.”. 

Logo, a última assertiva apresentada na questão é falsa, corroborando e ratificando o gabarito apresentado para a 
questão. 

Fonte: Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), arts. 153, 154, 155 e 
167. 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme art.137 do Estatuto da GMBH: 



 

“Art. 137 - Constituem infrações à disciplina, entre outras hipóteses, sem prejuízo das sanções cíveis e penais 
aplicáveis à espécie:  

[...] 11) atuar como procurador ou intermediário, junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios 
previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, de cônjuge ou companheiro;” 

Portanto, ao servidor é proibido patrocinar (defender/pleitear) direta ou indiretamente, direito alheio perante a 
Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Excepcionaram-se os casos em que promova o 
acompanhamento de procedimentos que tratam de benefícios assistenciais ou previdenciários de parente até o 
segundo grau, cônjuge ou companheiro. Portanto a alternativa “D” NÃO se configura como uma conduta 
passível de sanção disciplinar, traduzindo-se na resposta correta para o solicitado na questão. 

Ratifica-se, pois, o gabarito preliminar apresentado. 

Fonte: Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), art. 137. 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo “deste” se refere ao processo administrativo disciplinar, estando em consonância com o previsto no 
Estatuto da GMBH, in verbis: “Art. 174 - A sindicância precederá o processo administrativo disciplinar somente 
no caso de não haver elemento de convicção suficiente para a imediata instauração do segundo procedimento”. 
Ratifica-se, pois, o gabarito preliminar apresentado (“B”). 

Fonte: Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), art. 174 e 178. 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme o Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, aprovado pela Portaria 
SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010, páginas 161 e 162, há 
registros da ocorrência de pegas dentro do perímetro das necrópoles, contrariando a ideia de impossibilidade de 
tal situação mencionada na alternativa “B”. Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar apresentado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604, páginas 161 e 162.   

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não prosperam as razões recursais, tendo em vista que as assertivas I, III e IV encontram-se em consonância 
com o Memento de Rotinas Operacionais da GMBH, a saber: 

- Afirmativa I: “O emprego de algemas contra alguém é a manifestação mais inequívoca da perda do seu ‘status 

libertatis’.” (página 134). 

- Afirmativa III: “A necessidade dessa ação deve ser avaliada, pelo GM, com cautela e sabedoria, haja vista a 
inexistência de regulamento legal.” (página 138). 



 

- Afirmativa IV: “Persuadir o infrator a não esboçar nenhum tipo de reação à ordem de prisão em flagrante 
delito, evitando de usar dos meios necessários para a manutenção de sua prisão até a chegada da Polícia Militar;” 
(página 139). 

Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar apresentado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O quadro apresentado é transcrição fiel do quadro de desenvolvimento apresentado no tópico 5.7.13 do Memento 
de Rotinas Operacionais, não prosperando as razões recursais e ratificando-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. Página 120. 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Está correto afirmar que, no estilo de competição, a pessoa abandona o intuito de manter o “status quo” ou uma 
situação de normalidade no seu meio. Os recorrentes buscam sustentar as razões recursais unicamente no fato de 
que o texto do Memento não foi transcrito de forma idêntica na questão, o que por óbvio não merece prosperar. 
Mantém-se o gabarito originalmente divulgado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. Páginas 126 e 127. 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O ponto chave da questão reside no fato de que, conforme expresso na parte final de seu enunciado, deve-se 
CONSIDERAR A SEQUÊNCIA em que as alternativas foram relacionadas para a resolução do que é pedido. 
Logo, explora-se o raciocínio do candidato, que ao identificar que a primeira alternativa encontra-se em ordem 
de prioridade equivocada em relação à segunda, deveria considerar este como o gabarito correto para a questão. 
Assim, descabem as alegações de que a alternativa “B” também deveria ser considerada como correta para a 
questão, pois, repita-se, na sequência apresentada, a alternativa “A” se mostra equivocada. Ademais, na 
sequência em que são apresentadas (frise-se novamente), a alternativa “B” está em ordem de prioridade correta 
com relação às alternativas “C” e “D”. Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. Páginas 8 e 9. 

Questão: 21 



 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é prejudicado por apresentar argumentação incoerente com a questão objeto do recurso. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão é expresso ao solicitar o conhecimento com relação ao previsto no Memento de Rotinas 
Operacionais da GMBH. O gabarito apresentado está de acordo com o disposto no item 5.3.1 do referido 
documento, motivo pelo qual ratifica-se o gabarito apresentado para a questão. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604.  

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recorrente apoia-se no texto literal do Memento, sendo que a utilização do termo “coercitivas” para completar 
a última lacuna da questão não invalida a questão. Ratifica-se o gabarito divulgado. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604.  

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente tendo em vista que o gabarito apresentado amolda-se perfeitamente ao conceito 
previsto no item 4.28 do Memento de Rotinas Operacionais. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. Página 24. 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com os Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de 
Belo Horizonte, aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 
de junho de 2010. Ano XVI, Edição 3604), o auxílio à parturiente é considerado do grupo INTERVENÇÕES 
REFERENTES À APOIO COMUNITÁRIO (página 27). 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O crime de estupro, conforme disposto na página 36 do Memento, poderá ser de ação pública condicionada, o 



 

que torna a primeira alternativa errada, por afirmar que em qualquer caso será de ação penal pública 
incondicionada. Ratifica-se o gabarito preliminar. 

Fonte: Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, 
aprovado pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. 
Ano XVI, Edição 3604. Páginas 35 e 36. 

Questão: 30  

Recurso procedente. Questão anulada. 

Considerando que existe uma versão modificada do Memento de Rotinas Operacionais de conhecimento interno 
dos servidores da GMBH, podendo levar o candidato a erro na resolução da questão, decide-se pela sua 
anulação.  

Questão: 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recorrentes buscam fazer crer que a alternativa “D” também deveria ser considerada correta para a questão, 
utilizando para isso argumentos que extrapolam as informações contidas no item, o que não pode ser admitido; 
essa linha de raciocínio somente seria válida caso tal alternativa mencionasse que o Poder Público teria tomado 
medidas acerca da calamidade vivenciada, sem conseguir eficácia para conter a situação. O texto da alternativa 
“D” amolda-se perfeitamente ao art. 136, caput, da CRFB/88, afastando por completo a possibilidade de se tratar 
de hipótese de estado de sítio. Ratifica-se, pois, o gabarito preliminar apresentado para a questão. 

Fonte: Constituição República Federativa do Brasil de 1988, Título V.  

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais não procedem. A questão cobra conteúdo da Constituição República Federativa do Brasil de 
1988, analisado de forma conjugada com o previsto no Estatuto da GMBH, legislação também presente no 
conteúdo programático do edital normatizador do certame. Não há, pois, irregularidade na abordagem proposta.  

Ademais, é cediço que os fundamentos da República são elencados no artigo inaugural da Carta Magna, bem 
como os princípios norteadores da GMBH estão também no artigo inaugural de seu Estatuto. Deve o candidato, 
portanto, se ater a tais dispositivos legais para solucionar a questão. Descabem, nesse sentido, as alegações de 
que os elementos apresentados nas demais alternativas podem ser encontrados em artigos esparsos do texto 
constitucional ou do Estatuto da Guarda. 

Fonte: 

• Constituição República Federativa do Brasil de 1988, art. 1º. 

• Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007), art. 1º. 
 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo programático do edital elenca os assuntos a serem estudados pelos candidatos interessados, 



 

possuindo a Banca autonomia para explorá-los além da mera literalidade dos diplomas legais. Não há óbice, 
portanto, quanto à abordagem dos entendimentos doutrinários existentes. 

Ademais, da leitura do enunciado da questão percebe-se que o entendimento doutrinário nele transcrito em nada 
influi a resolução da questão, vez que esta versa exclusivamente sobre o conteúdo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Fica afastada por completo, assim, a alegada ausência de conteúdo programático. 

Questão: 34 

Recurso procedente. Questão Anulada. 

Houve erro de linguagem no trecho “de encontro com” da alternativa “D”, prejudicando o entendimento da 
questão e fazendo com que sejam possíveis duas respostas para o solicitado. Diante da situação, decide-se pela 
anulação da questão. 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não há procedência nas razões recursais. As infrações descritas e suas respectivas previsões legais no CTB são a 
seguir especificadas: 

 

DESCRIÇÃO PREVISÃO LEGAL 

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 252, VI 

Estacionar em desacordo com a regulamentação - 
estacionamento rotativo 

181, XVII 

Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga 
de carga/descarga 

181, XVII 

Estacionar em local/horário proibido especificamente 
pela sinalização 

181, XVIII 

Avançar o sinal vermelho do semáforo 208 

 

Imperioso distinguir que estacionar em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (art. 181, 
XVIII) não se confunde com a infração de estacionar em locais e horários de estacionamento e parada proibidos 
pela sinalização. Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar publicado. 

Fonte: Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Inicialmente, necessário estabelecer que as ilustrações trazidas na questão, como afirmam seu enunciado, se 
referem a infrações de estacionamento (art. 181 do CTB), descabendo as alegações recursais que questionam a 
impossibilidade de se concluir se os veículos ilustrados estavam ou não em movimento. 



 

As ilustrações claramente caracterizam as seguintes infrações de trânsito: 

“Art. 181. Estacionar o veículo: 

        I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal (1ª ilustração): 

        Infração - média; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - remoção do veículo; 

(...) IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste Código (2ª ilustração): 

        Infração - média; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - remoção do veículo; 

(...) XII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres (3ª ilustração): 

        Infração - grave; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - remoção do veículo;” 

Com relação à infração da segunda ilustração, importante esclarecer que esta ocorre quando o condutor estaciona 
o veículo em ângulo em relação à guia da calçada (meio-fio). O estacionamento em ângulo só é permitido nos 
locais em que houver sinalização específica, não havendo tal indicação na figura apresentada. O artigo 48 do 
CTB determina que “nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser 
posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio)”. 

Torna-se possível distinguir de forma clara que os veículos estão estacionados em posições distintas, o que leva 
ao candidato enquadrar a infração no art. 181, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.  

Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar publicado. 

Fonte: Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conhecimento cobrado na questão encontra-se previsto no “CAPÍTULO VI - DA EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO”, contemplado no conteúdo programático do edital, a saber: Legislação de Trânsito (Lei Federal n.º 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Capítulos III, IV, V, VI, VII, XV, XVI e XIX). 

Portanto, os candidatos dispunham de todas as informações necessárias para a resolução da questão, de acordo 
com o capítulo citado do CTB. Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar apresentado para a questão.  

Fonte: Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Capítulo VI). 

Questão: 38 



 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não se confunde, em hipótese alguma, penalidades com medidas administrativas. O legislador claramente as 
distinguiu em diferentes categorias quando da edição do Código de Trânsito Brasileiro.  

Ratifica-se, portanto, o gabarito preliminar apresentado para a questão.  

Fonte: Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Capítulos XVI e XVII). 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo programático do edital elenca os assuntos a serem estudados pelos candidatos interessados, 
possuindo a Banca autonomia para explorá-los além da mera literalidade dos diplomas legais. Não há óbice, 
portanto, quanto à abordagem dos entendimentos doutrinários existentes. 

Fonte: GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal I -14. ed. Rio de Janeiro: lmpetus, 2012. Pag. 299 e 300. 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A assertiva I encontra-se em perfeita consonância com o art. 284 do Código de Processo Penal. Não prospera a 
alegação recursal no sentido de que não cabe o emprego da força; a lição de TOURINHO FILHO nos ensina 
que: “Em qualquer dessas hipóteses, admite-se o emprego da força, dentro nos limites indispensáveis para vencer 
a oposição. Não se concebe, por exemplo, que, em caso de resistência passiva, o soldado faça uso do cassetete. O 
que passar do indispensável sujeitará o executor às penas da lei. Na hipótese de resistência passiva, pode o 
executor carregar o capturando. Já no caso de resistência ativa, o executor pode, inclusive, usar da força. Não se 
pode estabelecer a priori qual a força a ser usada. Tudo depende do caso concreto”. Ratifica-se, portanto, o 
gabarito preliminar apresentado para a questão. 

Fonte: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 22. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2000. pp. 412-413.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 


