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Edital de Resultado de Recursos Face ao de Gabarito Preliminar da Avaliação da Etapa III do Curso de 
Formação 

 
A Prefeitura do Municipio da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana 

com a supervisão  da Comissão Organizadora do Curso de Formação da Guarda Civil , instituída pela Portaria  n° 
41.260/2019,no uso de suas atribuições em atendimento ao edital do Concurso Publico SMSU  n° 001/2016 TORNA 
PÚBLICO o resultado dos recursos face ao gabarito preliminar da Avaliação de Prova Objetiva do Curso de 
Formação referente a Etapa III, do concurso público em epígrafe, para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª 
Classe (Feminino e Masculino) conforme segue: 
 
 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269981.064.0000002253-71 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: a afirmação na alternativa esta incorreta "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido em DESACORDO com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 
dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do 
estabelecimento ou empresa", estaria correto se estivesse escrito da seguinte forma possuir ou manter sob sua 
guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em ACORDO com determinação legal ou 
regulamentar, no interior de sua dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou 
responsável legal do estabelecimento ou empresa 
Resposta:  
DEFERIDO. Questão anulada.  
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
  
A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja,  a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Sendo o que tínhamos para analisar, constatou-se que a questão não contém alternativa correta devendo ser 
anulada, ficando DEFERIDO o recurso do aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269981.064.0000002254-710 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
Recurso: a legislação vigente sobre armas de fogo no brasil está prevista na lei 10826/03, o decreto 9847/19 ele 
vem para complementar esta lei, portanto a questao esta incompleta e errada, na texto de lei diz que, "Ter idade 
Minima de 25 anos, exceto para cargos públicos específicos". Onde estes cargos públicos específicos podem sim 
adquirir o certificado registro de registro de arma de fogo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, está incompleta, pois a Lei n° 10.826/03, estabelece que pode 
ocorrer o descumprimento dos requisitos para determinados agentes públicos. 
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente e em estrita observância do texto legal, constata-se que há por parte do 
aluno uma má interpretação das legislações referidas pelo mesmo. 
Cabe-nos ainda ressaltar que o aluno em seu recurso nem mesmo indica qual artigo da Lei 10.826/03 contraria o 
assunto discutido na questão 10, porém afim de esclarecer ao aluno, dentro do que foi possível entender com seu 
recurso, temos o que segue: 
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A questão é clara e objetiva em seu enunciado, "para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de 
emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o interessado deverá: 
Como podemos ver o enunciado está se referindo aquisição e emissão de certificado e não a porte de arma de fogo. 
A ressalva que a Lei n° 10.826/03 traz é quanto ao porte de arma de fogo e o enunciado da questão se refere à 
aquisição estando em restrita conformidade com o Decreto n° 9.847/19, ou seja, não apresenta erros estando 
completa restando apenas o INDEFERIMENTO das alegações do aluno.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269888.064.0000002255-93 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
Recurso: Está questão não foi falado em aula e nem colocado em material impresso da aula ..  
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, deve ser anulada pois não foi objeto de aula e nem mesmo 
fornecido material impresso.  
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o objeto da questão não foi matéria de estudo? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do Edital de Regulamento, assim como 
pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269888.064.0000002256-92 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: A questão apresentada . Não foi objetiva . Ela da uma outra interpretação .. e por isso existia duas 
resposta .. certa ..  
Resposta:  
INDEFERIDO. A interpretação do aluno para realizar a prova e dever do aluno. Sem muitas delongas, há na questão 
11, como demonstrado pelo gabarito divulgado, somente uma alternativa incorreta a ser assinalada, pois todas as 
demais são embasadas na legislação vigente. Então vejamos:  
B - art. 6° ; C - art. 26°; - D - art. 15; E - art. 13 da Lei referida no enunciado da questão, ou seja, Lei n° 10.826/19. A 
única incorreta é alternativa A, como apontado pelo gabarito, por estar em desacordo com o que determina o art. 10 
da mesma Lei.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269839.064.0000002257-15 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
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Recurso: Tendo em vista o item 6.1.5. do edital de regulamentação do curso de formação do concurso público 
SMSU n°1/2016 onde diz : 6.1.5.O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital 
e ocorrerá conforme a apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. Entendo 
que a resolução ou conteúdo encontrado na questão 10 da avaliação objetiva da etapa III , realizada no dia 11/09/19 , 
não constava na apostila impressa para estudo fornecida pela escola , sendo assim , não tive como responder com 
certeza e clareza essa questão ,sendo prejudicado , e para conseguir a resposta desta , eu teria que por conta 
própria sem ajuda de material fornecido impresso buscar o estudo e ainda sim , não o fiz por Orientação do instrutor 
da matéria que disse que ler a legislação na íntegra não ajudaria para a avaliação e ainda atrapalharia os estudos . 
Ressalto que referente ao decreto (9.847/19) presente na questão 10 não tive acesso ao mesmo de forma impressa 
para estudo como diz no item 6.2.4 do edital de regulamentação do curso de formação , sendo assim não fez parte 
do conteúdo trabalhado me impossibilitando de responder corretamente esta questão. 6.2.4. O conteúdo 
programático da etapa 03 está contido no Anexo II, deste Edital e ocorrerá conforme a apostila do Curso de 
Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, deve ser anulada pois não foi objeto de aula e nem mesmo 
fornecido material impresso.  
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ainda, com base no Edital de Regulamento, o mesmo apresenta apostila, e em nenhum momento determina que a 
mesma será entregue unicamente de forma impressa, sendo que foi disponibilizado aos alunos apostila impressa, 
simulado impresso, legislação de forma digital.  
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o objeto da questão não foi matéria de estudo? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do Edital de Regulamento, assim como 
pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269844.064.0000002258-45 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: Senhores, bom dia! Venho recorrer esta questão 19-c, pois a maneira como foi colocada para apontar a 
alternativa correta, na letra C faltou a informação que completa e complementa essa afirmação. Faltou na alternativa 
c informar: RESPONDE POR CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. Conforme está por completo 
na lei 10.826/03. Por falta dessa informação vi que a letra C também não estava correta. Confesso que escolhi 
qualquer outra, para posteriormente abrir recurso. Assim como esta incompleta a resposta da letra C, solicito que 
essa questão 19 seja anulada. 
Resposta:  
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INDEFERIDO. Embora indeferido o recurso pelos motivos apresentado pelo aluno, a questão foi anulada, por força 
de outro recurso, conforme segue: 
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
  
A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja,  a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Sendo assim, questão 19 anulada. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269846.064.0000002259-82 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: A pergunta da questão 19 não fala o que quer da resposta ,e a resposta que seria a certa ela estar 
incompleta. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Embora indeferido o recurso pelos motivos apresentado pelo aluno, a questão foi anulada, por força 
de outro recurso, conforme segue: 
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
  
A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja, a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Sendo assim, questão 19 anulada. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269872.064.0000002260-71 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: Prezados, venho por meio deste solicitar a não anulação da questão 19. Nota-se que a grande parte dos 
alunos, mais de 50% acertaram esta questão, comprovando que não há motivos para anulação, uma vez que a 
maioria compreendeu o enunciado optando pela alternativa correta. Dúvidas gerada na correção das questões 11 e 
19, relacionadas aos significados das expressões “Deixar de observar as cautelas” e “Permitir” e possível anulação 
das questões. Estamos na reta final do curso, onde as etapas estão se encaminhando para uma conclusão, e por 
não sabermos se serão nomeados 88 ou 44, acredito que serei prejudicado com a anulação da questão 11 e 19. 
OMISSÃO DE CAUTELA Art. 13. “Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou 
que seja de sua propriedade” A conduta prevista no caput do art. 13 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) 
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está evidente no titulo do texto “OMISSÃO DE CAUTELA” onde se entende no decorrer da leitura que ao “deixar de 
observar as cautelas necessárias” o delito é formal, ou seja, a conduta recriminada é da omissão, posto que por si só 
gera o perigo de apoderamento por inimputável. Se a criança, adolescente ou pessoa com deficiência tiver acesso à 
arma por falta de cuidado do responsável, este incorrerá na prática do crime de omissão de cautela do art. 13 da Lei 
nº 10.826/2003, com até dois anos de prisão. PERMITIR “Permitir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade” Significado de “PERMITIR” Verbo transitivo direto e bitransitivo dar o poder para dizer ou fazer; dar o 
consentimento ou a liberdade para; consentir: o estabelecimento não permite animais; o pai permitiu-lhe o 
casamento. verbo transitivo direto autorizar; dar autorização para: o juiz não permite atrasos. Possibilitar; tornar 
possível: seu esforço permitiu o sucesso. verbo pronominal assumir a responsabilidade por; tomar a liberdade: hoje é 
dia de festa, vamos nos permitir! Etimologia (origem da palavra permitir). Do latim permittere. Sinônimos de Permitir 
Permitir é sinônimo de: admitir, comportar, consentir, autorizar Antônimos de Permitir Permitir é o contrário de: proibir, 
impedir, vetar, inibir, obstar, coibir, prevenir, impugnar. Permitir, é dar o poder para dizer ou fazer; dar o 
consentimento ou liberdade para; consentir: o estabelecimento não permite animais; o pai permitiu-lhe o (...) 
autorizar; dar autorização para: o juiz não permite atrasos. De acordo com o site Dicio.com (2019). Nota-se que as 
definições são diferentes, cabendo ao aluno fazer o discernimento de tais alternativas, não havendo motivo para 
anulação das questões 19 e 11. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Embora o recurso do aluno é consistente, houve a anulação da questão pelos motivos apresentado 
em outro recurso, conforme segue: 
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
  
A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja,  a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Cabe-nos esclarecer que encontramos motivo em um dos recursos apresentados para a anulação da questão 
19, Sendo assim, questão 19 anulada. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269872.064.0000002261-710 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: Prezados, venho por meio deste solicitar a não anulação da questão 11. Nota-se que a grande parte dos 
alunos, mais de 50% acertaram esta questão, comprovando que não há motivos para anulação, uma vez que a 
maioria compreendeu o enunciado optando pela alternativa correta. Dúvidas gerada na correção das questões 11 e 
19, relacionadas aos significados das expressões “Deixar de observar as cautelas” e “Permitir” e possível anulação 
das questões. Estamos na reta final do curso, onde as etapas estão se encaminhando para uma conclusão, e por 
não sabermos se serão nomeados 88 ou 44, acredito que serei prejudicado com a anulação da questão 11 e 19. 
OMISSÃO DE CAUTELA Art. 13. “Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou 
que seja de sua propriedade” A conduta prevista no caput do art. 13 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) 
está evidente no titulo do texto “OMISSÃO DE CAUTELA” onde se entende no decorrer da leitura que ao “deixar de 
observar as cautelas necessárias” o delito é formal, ou seja, a conduta recriminada é da omissão, posto que por si só 
gera o perigo de apoderamento por inimputável. Se a criança, adolescente ou pessoa com deficiência tiver acesso à 
arma por falta de cuidado do responsável, este incorrerá na prática do crime de omissão de cautela do art. 13 da Lei 
nº 10.826/2003, com até dois anos de prisão. PERMITIR “Permitir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade” Significado de “PERMITIR” Verbo transitivo direto e bitransitivo dar o poder para dizer ou fazer; dar o 
consentimento ou a liberdade para; consentir: o estabelecimento não permite animais; o pai permitiu-lhe o 
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casamento. verbo transitivo direto autorizar; dar autorização para: o juiz não permite atrasos. Possibilitar; tornar 
possível: seu esforço permitiu o sucesso. verbo pronominal assumir a responsabilidade por; tomar a liberdade: hoje é 
dia de festa, vamos nos permitir! Etimologia (origem da palavra permitir). Do latim permittere. Sinônimos de Permitir 
Permitir é sinônimo de: admitir, comportar, consentir, autorizar Antônimos de Permitir Permitir é o contrário de: proibir, 
impedir, vetar, inibir, obstar, coibir, prevenir, impugnar. Permitir, é dar o poder para dizer ou fazer; dar o 
consentimento ou liberdade para; consentir: o estabelecimento não permite animais; o pai permitiu-lhe o (...) 
autorizar; dar autorização para: o juiz não permite atrasos. De acordo com o site Dicio.com (2019). Nota-se que as 
definições são diferentes, cabendo ao aluno fazer o discernimento de tais alternativas, não havendo motivo para 
anulação das questões 19 e 11. 
Resposta:  
DEFERIDO. Preliminarmente cabe-nos esclarecer que está banca analisa todos os recursos e possuindo veracidade 
as alegações e/ou demonstrado erro em qualquer questão a mesma é anulada.  
Cabe-nos esclarecer que não encontramos motivo em nenhum dos recursos apresentados para a anulação da 
questão 11, sendo assim a mesma mantém -se com seu gabarito vigente, conforme divulgado através de edital. 
Sendo assim DEFIRO o pedido do aluno, pela não anulação da questão 11. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269850.064.0000002262-55 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
Recurso: Venho por meio deste recurso, pedir a anulação da questão de número 10, da avaliação da etapa lll do 
concurso público SMSU 001/2016, pois não foi fornecido material impresso para o estudo da determinada questão, 
sendo assim os candidatos do concurso prejudicados, já que para ter conhecimento da devida matéria deveriam por 
meios próprios, buscar estudo paralelo ao da apostila fornecida para estudos.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, deve ser anulada pois não foi objeto de aula e nem mesmo 
fornecido material impresso.  
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ainda, com base no Edital de Regulamento, o mesmo apresenta apostila, e em nenhum momento determina que a 
mesma será entregue unicamente de forma impressa, sendo que foi disponibilizado aos alunos apostila impressa, 
simulado impresso, legislação de forma digital.  
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o objeto da questão não foi matéria de estudo? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso á todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital. mas 
também com aula presencial.  
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269815.064.0000002263-47 
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Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE POÁ-
SP VILSON GONÇALVES BELUTTI VIEIRA, devidamente inscrito neste curso de formação sob o nº 00018, vem, 
respeitosamente, perante Vossas Senhorias, não se conformando com o gabarito preliminar da avaliação do Curso 
de Formação referente à Etapa III, opor recurso pelas seguintes razões: Com a devida vênia, o gabarito preliminar da 
avaliação do Curso de Formação referente a Etapa III merece reforma na questão 19 (dezenove), pelas razões a 
seguir articuladas. Preliminarmente, com supedâneo no Direito constitucional a ampla defesa, que deve ser 
observado no presente caso, conforme a teoria da horinzontalização dos direitos fundamentais, requeiro que eventual 
aditamento, inclusive a juntada de documentos, seja recebido por essa egrégia Comissão, desde que atendidos os 
requisitos legais. Eis o enunciado na questão 19: “Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com a Lei 10826/03:” 
Conforme se depreende do gabarito da avaliação supracitada, consta que a resposta correta é a opção “C”, qual 
seja, “Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, e desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu trabalho, 
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”. Sendo certo que a opção “B” 
“Permitir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que 
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade”, também está correta, explico: Segundo o dicionário Aurélio, a 
palavra acordo significa: conformidade, conciliação, convenção, etc. A Lei 10.826/03 em seu art.13 prevê o seguinte 
“Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de 
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade”. Em outra 
leitura, PERMITIR que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que 
esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, por nao observar as cautelas necessárias. Ora, resta claro 
como o sol meridional que a opção “B”, da avaliação mencionada, está em conformidade (de acordo, concilia, se 
ajusta) com o art. 13 da Lei 10.826/03. Nesta alheita, temos que na questão em comento, não fora solicitada uma 
cópia textual ipsis litteris da Lei, e sim qual alternativa estava de acordo, o que, como provado, é o caso da opção “B”. 
De mais a mais, temos que negar que a opção “B” da referida avaliação está correta, incorre em dizer que a resposta 
“C” também está, visto que a Lei 10.826/03 prevê como crime a conduta descrita nessa opção. Tanto assim que no 
simulado (preparatório para a avaliação em comento) aplicado dias antes, houve questão quase idêntica, alterando 
apenas a penalidade, que, por si, altera o sentido da frase. Por derradeiro, é imperioso mencionar o fato de que, 
horas após a prova, houve anulação da questão e, posteriormente, por indagações referentes a outra questão, tal 
anulação foi revogada. Pergunto: se não há sombra de dúvida sobre a questão em apreço, por qual motivo foi 
anulada? Ainda, necessário mencionar que, como sabido, dentre outros, os atos da administração pública devem ser 
regidos pelo o princípio da razoabilidade, que em seu significado sintético, possibilita que as leis e seus efeitos sejam 
aplicados com base no bom senso, de modo adequado, que, no caso em tela, seria a anulação da questão 19 
(dezenove), já especificada acima. Pelo exposto, requer a anulação da questão 19 (dezenove) da avaliação do Curso 
de Formação referente à Etapa III, do concurso público em epígrafe Termos em que pede deferimento. São Paulo, 12 
de setembro de 2019. VILSON GONÇALVES BELUTTI VIEIRA.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Embora indeferido o recurso pelos motivos apresentado pelo aluno, a questão foi anulada, por força 
de outro recurso, conforme segue: 
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
  
A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja,  a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Sendo assim, questão 19 anulada. 
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Número do Protocolo: 20190402.011.269935.064.0000002264-91 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
Recurso: Solicito a anulação da Questão numero 10 da avaliação da Etapa III devido o conteúdo cobrado na mesma 
não fazer parte do conteúdo das Apostilas do Curso de Formação entregue aos alunos. Segundo o item 6.1.5 e 6.2.4, 
do Edital de Regulamento do Curso de Formação, o conteúdo programático das provas objetivas ocorrerá conforme a 
apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. Seguem em anexo a apostila 
entregue pela EPL e o Simulado aplicado em sala referente a Avaliação acima sitada, onde não é possível localizar a 
conteúdo da questão referida. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, deve ser anulada pois não foi  objeto de aula e nem mesmo 
fornecido material impresso.  
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o objeto da questão não foi matéria de estudo? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do Edital de Regulamento, assim como 
pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269925.064.0000002265-102 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: Tendo em vista o item 6.1.5. do edital de regulamentação do curso de formação do concurso público 
SMSU n°1/2016 onde diz : 6.1.5.O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital 
e ocorrerá conforme a apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. A 
questão número 11 da prova aplicada no dia 11/09/2019 tinha como tema a lei 10.826/03 e durante a aula destinada 
ao estudo da temática, fomos orientados pelo instrutor da disciplina a não ler a referida lei na íntegra, com intuito de 
não causar confusão no momento da prova. Portanto o contato prévio que tivemos com a lei em questão, foi apenas 
através do simulado realizado em aula e em dupla, com a possibilidade de consulta, porém somente consultamos as 
afirmações contidas no simulado, que eram diferentes das apresentadas na questão 11 da prova. Sendo assim a 
questão foi respondida sem o embasamento teórico prévio necessário para uma resposta de forma conceitual, 
tornando a questão basicamente de interpretação textual e lógica. Seguindo esse pressuposto a alternativa E da 
questão 11 " Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoas 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade." , se torna claramente incorreta do ponto de vista lógico e interpretativo. Portanto a questão 11 passa a 
ter duas alternativas incorretas. 
Resposta:  
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INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 11, está incorreta pois possui duas alternativas incorretas, alegando 
ter contato com a legislação cobrada na questão apenas através do simulado que foi por consulta, sendo assim 
respondeu a questão sem o devido conhecimento. 
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19, assim como dito pela própria aluna. 
Ainda como afirma a aluna, o simulado foi realizado em dupla, através de consulta (consulta essa às legislações 
indicadas), onde a aluna apenas consultou os artigos referente às questões do simulado. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pela aluna, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode a 
candidata alegar que o item 6.2.4 não foi cumprido pela banca? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Aliás, se a aluna tivesse prestado atenção no simulado teria respondido a questão 11 sem qualquer dúvida, pois a 
única alternativa incorreta indicada na questão foi objeto do simulado, respondido através de consulta pela candidata, 
como a mesma confirma. 
Todas as demais alternativas constam no texto legal, sendo impossível qualquer uma ser confundida por quem 
realmente estudou o conteúdo todo da matéria. 
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269895.064.0000002266-51 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 1 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Sem análise de mérito por ausência de recurso 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269919.064.0000002267-81 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 19 
Recurso: Texto não redigido na forma integral referente a Lei 10.826/03, que gerou conflitos em relação à análise 
das alternativas apresentadas. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Embora indeferido o recurso pelos motivos apresentado pelo aluno, a questão foi anulada, por força 
de outro recurso, conforme segue: 
O enunciado pede para assinalar o que está de acordo com a Lei n° 10.826/03, dessa forma, entende-se que deve 
ser assinalado a alternativa que corresponde ao texto legal. 
Em analise a questão por força de recurso, nota-se que, a questão não pede cópia fiel ao texto legal, mas sim aquilo 
que está de ACORDO ou seja, aquilo que a lei prevê, aprova. Nesse sentido observa-se que não há na questão 
alternativa a ser assinalada, visto que: 
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A- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
B- Está incorreta, pois “permitir” significa que a pessoa sabe o que está acontecendo e permite, sendo que o artigo 
de lei traz: Deixar de observar cautelas (ou seja,  a pessoa não sabe o que está acontecendo, por ser descuidado, 
omisso, algo acontece, no artigo de lei temos uma omissão e não uma ação como está na alternativa. Art. 13. 
C- Embora quando da elaboração de questões que tratam de legislação não seja obrigatório a cópia fiel do texto 
legal, apenas estar de acordo, neste caso, a ausência da pena, contida na integra do art. 12, fez com que a 
alternativa se tornasse incorreta, pelo fato de que, o art. 12 penaliza quando um indivíduo realiza as ações descrita 
na alternativa C, o enunciado pede para que o aluno assinale aqui o que está de acordo com a Lei, ou seja, se a 
alternativa C for considerada correta, estamos falando que não há pena para àquelas ações descritas. 
D- Está incorreta pois o certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federa-art. 5º § 1°. 
E- Está incorreta, pois, tem validade em todo território nacional. Caput do art. 5°. 
Sendo assim, questão 19 anulada. 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.270009.064.0000002268-28 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: Tendo em vista o item 6.1.5. do edital de regulamentação do curso de formação do concurso público 
SMSU n°1/2016 onde diz : 6.1.5.O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital 
e ocorrerá conforme a apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. 
Entretanto a questão número 11 da prova aplicada no dia 11/09/2019 tinha como tema a lei 10.826/03 que não foi 
disponibilizada em apostila durante a aula destinada ao estudo da temática, além disso fomos orientados pelo 
instrutor da disciplina a não ler a referida lei na íntegra, com intuito de não causar confusão no momento da prova. 
Portanto o contato prévio que tivemos com a lei em questão, foi apenas através do simulado realizado em aula e em 
dupla, com a possibilidade de consulta, porém somente consultamos as afirmações contidas no simulado, que eram 
diferentes das apresentadas na questão 11 da prova. Sendo assim a questão foi respondida sem o embasamento 
teórico prévio necessário para uma resposta de forma conceitual, tornando a questão basicamente de interpretação 
textual e lógica. Seguindo esse pressuposto a alternativa E da questão 11 " Deixar de observar as cautelas 
necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoas portadora de deficiência mental se apodere de 
arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade." , se torna claramente incorreta do ponto de 
vista lógico e interpretativo. Portanto a questão 11 passa a ter duas alternativas incorretas o que a torna ambígua e 
inválida.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 11, está incorreta pois possui duas alternativas incorretas, alegando 
ter contato com a legislação cobrada na questão apenas através do simulado que foi por consulta, sendo assim 
respondeu a questão sem o devido conhecimento. 
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19, assim como dito pelo próprio aluno. 
Ainda como afirma o aluno, o simulado foi realizado em dupla, através de consulta (consulta essa às legislações 
indicadas), onde o aluno apenas consultou os artigos referente às questões do simulado. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
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Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o item 6.2.4 não foi cumprido pela banca? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Aliás, se o aluno realizasse com atenção o simulado teria respondido a questão 11 sem qualquer dúvida, pois a única 
alternativa incorreta indicada na questão, foi objeto do simulado, respondido através de consulta pelo candidato, 
como o mesmo confirma. 
Todas as demais alternativas constam no texto legal, sendo impossível qualquer uma ser confundida por quem 
realmente estudou o conteúdo todo da matéria. 
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269874.064.0000002269-1010 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: Tendo em vista o item 6.1.5. do edital de regulamentação do curso de formação do concurso público 
SMSU n°1/2016 onde diz : 6.1.5.O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital 
e ocorrerá conforme a apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. A 
questão número 11 da prova aplicada no dia 11/09/2019 tinha como tema a lei 10.826/03 e durante a aula destinada 
ao estudo da temática, fomos orientados pelo instrutor da disciplina a não ler a referida lei na íntegra, com intuito de 
não causar confusão no momento da prova. Portanto o contato prévio que tivemos com a lei em questão, foi apenas 
através do simulado realizado em aula e em dupla, com a possibilidade de consulta, porém somente consultamos as 
afirmações contidas no simulado, que eram diferentes das apresentadas na questão 11 da prova. Sendo assim a 
questão foi respondida sem o embasamento teórico prévio necessário para uma resposta de forma conceitual, 
tornando a questão basicamente de interpretação textual e lógica. Seguindo esse pressuposto a alternativa E da 
questão 11 " Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoas 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade." , se torna claramente incorreta do ponto de vista lógico e interpretativo. Portanto a questão 11 passa a 
ter duas alternativas incorretas. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 11, está incorreta pois possui duas alternativas incorretas, alegando 
ter contato com a legislação cobrada na questão apenas através do simulado que foi por consulta, sendo assim 
respondeu a questão sem o devido conhecimento. 
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19, assim como dito pelo próprio aluno. 
Ainda como afirma o aluno, o simulado foi realizado em dupla, através de consulta (consulta essa às legislações 
indicadas), onde o aluno apenas consultou os artigos referente às questões do simulado. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o item 6.2.4 não foi cumprido pela banca? 
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Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Aliás, se o aluno realizasse com atenção o simulado teria respondido a questão 11 sem qualquer dúvida, pois a única 
alternativa incorreta indicada na questão, foi objeto do simulado, respondido através de consulta pelo candidato, 
como o mesmo confirma. 
Todas as demais alternativas constam no texto legal, sendo impossível qualquer uma ser confundida por quem 
realmente estudou o conteúdo todo da matéria. 
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.270010.064.0000002270-85 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 11 
Recurso: Tendo em vista o item 6.1.5. do edital de regulamentação do curso de formação do concurso público 
SMSU n°1/2016 onde diz : 6.1.5.O conteúdo programático das provas objetivas está contido no Anexo I, deste Edital 
e ocorrerá conforme a apostila do Curso de Formação, entregue aos Alunos durante a realização do evento. A 
questão número 11 da prova aplicada no dia 11/09/2019 tinha como tema a lei 10.826/03 e durante a aula destinada 
ao estudo da temática, fomos orientados pelo instrutor da disciplina a não ler a referida lei na íntegra, com intuito de 
não causar confusão no momento da prova. Portanto o contato prévio que tivemos com a lei em questão, foi apenas 
através do simulado realizado em aula e em dupla, com a possibilidade de consulta, porém somente consultamos as 
afirmações contidas no simulado, que eram diferentes das apresentadas na questão 11 da prova. Sendo assim a 
questão foi respondida sem o embasamento teórico prévio necessário para uma resposta de forma conceitual, 
tornando a questão basicamente de interpretação textual e lógica. Seguindo esse pressuposto a alternativa E da 
questão 11 " Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoas 
portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade." , se torna claramente incorreta do ponto de vista lógico e interpretativo. Portanto a questão 11 passa a 
ter duas alternativas incorretas. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 11, está incorreta pois possui duas alternativas incorretas, alegando 
ter contato com a legislação cobrada na questão apenas através do simulado que foi por consulta, sendo assim 
respondeu a questão sem o devido conhecimento. 
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
  
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19, assim como dito pela própria aluna. 
Ainda como afirma a aluna, o simulado foi realizado em dupla, através de consulta (consulta essa às legislações 
indicadas), onde a aluna apenas consultou os artigos referente às questões do simulado. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pela aluna, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode a 
candidata alegar que o item 6.2.4 não foi cumprido pela banca? 
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Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Aliás, se a aluna tivesse prestado atenção no simulado teria respondido a questão 11 sem qualquer dúvida, pois a 
única alternativa incorreta indicada na questão foi objeto do simulado, respondido através de consulta pela candidata, 
como a mesma confirma. 
Todas as demais alternativas constam no texto legal, sendo impossível qualquer uma ser confundida por quem 
realmente estudou o conteúdo todo da matéria. 
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido da Aluna. 
   
Número do Protocolo: 20190402.011.270015.064.0000002271-39 
Cargo: ALUNO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Questão: 10 
Recurso: Solicito o anulamento da questão de número 10, baseando se no item 6.1.5 do Edital. O assunto abordado 
na questão, não constava na apostila e nem no simulado. Desde ja agradeço a atenção  
Resposta:  
INDEFERIDO. Alega o aluno (a) que a questão 10, deve ser anulada pois não objeto de aula e nem mesmo fornecido 
material impresso.  
CONSIDERAÇÕES 
Considerando as informações do recorrente, assim como as determinações do Edital de Regulamento, as provas 
deverão ocorrer conforme o conteúdo programático da etapa 03, contida no Anexo II do referido regulamento e 
conforme apostila do Curso de Formação entregue aos alunos durante a realização do evento. 
Em análise à apostila entregue aos alunos, de forma impressa, constatamos já na página 1 do material a seguinte 
informação: 
EMPREGO DE EQUIPAMENTOS LETAIS 
Objetivo: proporcionar ao profissional da Guarda Municipal o adequado conhecimento e utilização do equipamento 
letal, ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no ordenamento jurídico vigente e dos tratados 
internacionais. (grifo nosso) 
  
INTRODUÇÃO AO USO DA ARMA DE FOGO 
Parte teórica: 
A evolução Histórica das armas e a legislação aplicada; (grifo nosso) 
  
Ainda em análise ao material entregue aos alunos, o simulado realizado que busca testar o conhecimento e fixação 
de conteúdo, foi elaborado com base na apostila e abordou a legislação vigente indicando as legislações: Lei Federal 
n° 10.826/03 e Decreto n° 9.847/19. 
Como previsto no Edital de Regulamento citado pelo aluno, as provas seguiriam conforme o Anexo II, assim como 
apostila entregue durante o evento. 
Ora, se foi entregue apostila impressa, simulado com coletâneas de questões impresso e enviado de forma digital as 
duas legislações para consulta, para assim ser possível estudar e responder também o simulado, como pode o aluno 
alegar que o objeto da questão não foi matéria de estudo? 
Apostila foi fornecida de forma impressa, sendo as legislações de forma digital, ou seja, não física, onde os alunos 
tiveram acesso à todo material ao qual foi cobrado na prova, não somente com material impresso e digital mas 
também com aula presencial.  
Era dever do aluno estudar para prova, dentro conteúdo elencado no Anexo II do  Edital de Regulamento, assim 
como pela apostila e aulas ministradas em sala. 
Diante de todo o exposto não há que se falar em anulação da questão, sendo assim INDEFIRO o pedido do Aluno. 
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