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CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2017.
PROVA ORAL
QUESTÃO
Nos termos do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cite os cinco fundamentos da
República Federativa do Brasil.
Cite quais são as causas que excluem a imputabilidade penal de acordo com o Código Penal Brasileiro.
Nos termos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, cite e conceitue as modalidades de licitação.
A “Audiência de Custódia” instituída nos termos da Resolução n. 213/2015-CNJ e regulamentada no âmbito da Justiça
Militar Estadual por intermédio da Resolução n. 168/2016 – TJMG, impõe que o militar preso seja apresentado ao juízo
competente. Nesse sentido, responda: a) tendo por referência o momento da voz de prisão em flagrante, qual o prazo
máximo (em horas) para que o militar preso seja apresentado à autoridade judicial competente? b) finda a audiência, o
juiz deverá, fundamentadamente, decidir dentro de um espectro legal. Cite as possibilidades legais em relação às quais
o juiz, conforme o caso concreto, deve pautar a sua decisão.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2016.
PROVA ORAL
QUESTÃO
Observados os Direitos e Garantias Fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, quais são os tipos de pena
vedadas para aplicação no Brasil?
Em relação ao erro de tipo e erro de proibição, apresente os conceitos, espécies, consequências jurídicas e cite um
exemplo de cada.
Cite e conceitue os ELEMENTOS do Ato Administrativo.
A confissão é o reconhecimento, pelo indiciado ou acusado, da imputação que lhe é feita. Como tal, está inserida no
contexto dos atos probatórios e pode ocorrer tanto na fase administrativa quanto em juízo, observados os postulados do
contraditório e da ampla defesa. A respeito do tema, o Código de Processo Penal Militar aponta cinco requisitos para que
a confissão tenha valor de prova, cite-os.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2015.
PROVA ORAL
QUESTÃO
A constituição da República de 1988 traz, em seu bojo, a possibilidade de reforma e revisão de seu conteúdo. A Emenda
Constitucional é o instrumento apto a levar a efeito possíveis reformas e revisões constitucionais, mas a própria
Constituição veda, de forma expressa, algumas propostas de emenda. Cite quais são as propostas de emendas que não
serão objeto de deliberação.
A legislação e a doutrina adotam alguns critérios para conceituar crime militar. Cite e explique quais são os critérios
utilizados.
Cite e conceitue os poderes administrativos.
Cite e conceitue 05 (cinco) princípios da jurisdição no processo penal.
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CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2014.
PROVA ORAL
QUESTÃO
De acordo com a Constituição Federal, fale sobre a competência da Justiça Militar Estadual.
Cite os cinco elementos do crime culposo.
Defina a teoria do risco administrativo e cite as causas excludentes e atenuante da responsabilidade do Estado.
Independente de flagrante delito, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que o indiciado poderá ficar detido,
durante as investigações. Considerando as disposições legais pertinentes, discorra sobre o tema abordando os
seguintes pontos:
1) (In)aplicabilidade da medida na apuração de todos os delitos penais militares;
2) Prazo da detenção do indiciado;
3) Prorrogação de Prazo da detenção do indiciado e prazo, se possível;
4) Além dos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, cite dois requisitos para a motivação para a
decretação da prisão preventiva originada na detenção do indiciado;
5) Pelo menos, uma distinção da detenção do indiciado coma prisão temporária prevista na lei nº 7.960/89.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2013.
PROVA ORAL
QUESTÃO
O Estado exerce a segurança pública através de quais órgãos? Fale sobre a função de cada um deles.
Diferencie crime militar próprio de crime militar impróprio, apresentando um exemplo de cada um.
Defina o conceito típico de ato administrativo e cite quais são os seus elementos/requisitos de validade.
Fale sobre a prisão preventiva à luz do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e apresente uma distinção em relação
ao processo penal comum.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CFO/PMMG, PARA O ANO DE 2012.
PROVA ORAL
QUESTÃO
No âmbito dos Direitos Fundamentais previstos na constituição de 1988, faça uma análise comparativa entre o Direito
à Intimidade e a sua relativização, destacando os Princípios Constitucionais pertinentes.
Discorrer sobre o tratamento jurídico do excesso nas causas de justificação da ilicitude.
Explique qual é a teoria adotada pelo Código Penal Militar em relação ao estado de necessidade, e se é a mesma
adotada pelo Código Penal Comum.
Considerando as mudanças introduzidas no Código de Processo Penal pela lei 12.403/2012, quais são os requisitos
processuais da prisão preventiva?
Aponte e explique as espécies de prisão em flagrante da Justiça Militar.

