CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA
CONCURSO DE ADMISSÃO AO XVIII CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O
INGRESSO ÀS MAGISTRATURAS JUDICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROV A DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
PROV A DE CONHECIMENTOS

TÉCNICO-JURIDICOS
GERAIS

I

Sistemas Económicos de Moçambique
Com base nas Constituições de 1975 e de 2004, conclui-se que no país foram implementados dois sistemas
económicos distintos.
Identifique, com precisão, os preceitos constitucionais que justificam aquela afirmação.
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Estatutos das Magistraturas
Identifique os traços caracterizadores da função de juiz e de magistrado do Ministério Público nas
seguintes alíneas:
a) No exercício das suas funções são independentes e apenas devem obediência à lei.
b) Magistratura hierarquicamente organizada.
c) Cooperação em matéria penal.
d) Têm garantias de imparcialidade e irresponsabilidade.
e) Estatuto próprio e autonomia.
f) São inamovíveis, não podendo ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos
casos previstos na lei.
g) Sujeitos aos critérios de legalidade, objectividade, isenção e exclusiva sujeição às directivas e ordens
previstas na lei.
h) Titularidade do processo e livre apreciação da prova
i) Funções de representação, curadoria e defesa de interesses que a lei determina,
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Integração Regional
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) foi criada em 1992, a partir da
transformação da SADCC (Southern Africa Development Co-ordination Conference).
1. A sede da SADC situa-se em ( marque com X o local que considera certo ):
a) Johannesburg__
b) Gaborone
c) Lusaka__
d) Windhoek__

e) Luanda __

2. Assinale com X as línguas oficiais da SAOC:
a) o Português __
b) o Swahili__
1

c) o Inglês__
d) o Francês __
e) o Afrikaans __
3. A região da SADC é detentora das maiores populações de elefantes e rinocerontes, remanescentes em
todo o planeta. Marque com X o país com maior população de elefantes de todo o planeta:
a) África do Sul__
b) Moçambique __
c) Zimbabwe __
d) Botswana __
e) Tanzânia __
4. Marque com X país com maior população de rinocerontes em todo o planeta:
a) África do Sul__
b) Namíbia __
c) Zimbabwe __
d) Botswana __
e) Swazilândia __
5. A Monarquia é a mais antiga forma de govemação ainda em vigor. Nela o chefe de Estado, o Rei,
mantém-se no cargo até à sua morte ou abdicação, sendo normalmente um regime hereditário.
Indique
os
Estados
Monárquicos
no
seio
dos
Estados-Membros
da
SADC.

6. Criminalidade Organizada Transnacional.
Cientes dos desafios emergentes da livre circulação dos seus cidadãos no espaço comum da região
Austral de África, os Estados-Membros da SADC adoptaram instrumentos jurídicos para cooperação
mútua na prevenção e combate à criminalidade organizada transnacional. Marque com X:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Protocolo Sobre o Transporte, Comunicações e Meteorologia.
_
Protocolo Sobre Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal.
_
Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento.
_
Protocolo da SADC sobre Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança.
Pacto de Defesa Mútua.
_
Protocolo Contra a Corrupção ..
_
Protocolo da SADC sobre Assuntos Jurídicos.
_
Protocolo da SADC sobre a Extradição.
_
Protocolo Relativo à Conservação da Fauna e Aplicação da Lei na SADC.__
Protocolo da SADC sobre as Pescas.
_
Protocolo Sobre Sistemas Hidrográficos Comuns na Região da SADC.
_
Protocolo da SADC Sobre o Combate às Drogas Ilícitas.
_

_
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IV
Meio Ambiente
1. Direito ao meio ambiente:
Marque com X a(s) afirmação(çães) contrária(s) à Constituição:
a) Todo o cidadão tem o direito de viver num ambiente equilibrado e o dever de o defender.

_

b) Todo o cidadão tem o direito de viver num ambiente equilibrado e incumbe ao Estado e às autarquias
locais o dever de manutenção do equilíbrio ambiental.
_
c) Incumbe ao Estado e às autarquias locais o dever de adopção de políticas de defesa do ambiente e
zelam pela utilização racional de todos os recursos naturais.
_
2. Mudanças Climáticas
,
O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi negociado por 195 países e foi aprovado na cimeira
climática da ONU, realizada em Paris. Marque com X a(s) afirmação(ães) contrária(s) ao(s) objectivos deste
Acordo:
a) Prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius em relação aos
níveis pré-industriais.
_
b) Reduzir globalmente o uso de energias renováveis.
_
c) Desenvolver a capacidade de resiliência às mudanças climáticas.
_

Marque com X a informação correcta:
A Assembleia da República de Moçambique ratificou o Acordo de Paris em:
a) 12 de Dezembro de 2015

_

b) 15 de Novembro de 2016

_

c) 8 de Novembro de 2017

_

Marque com X a afirmação correcta:
Moçambique é vulnerável às Mudanças Climáticas devido à:
a)
b)
c)
d)
e)

localização geográfica na zona de convergência inter-tropical.
_
convergência das bacias hidrográficas partilhadas.
_
longa costa.
_
existência de extensas áreas com altitude abaixo do actual nível das águas do mar.
território maioritariamente insular.
_

_

Águas interiores:
Marque com X as bacias hidrográficas internacionais de que Moçambique é Estado ribeirinho:
a) Rio Chire
e) Rio Limpopo
_
b) Rio Zambeze
f) Rio dos Elefantes,
_
c) Rio Luenha
g) Rio Incomati
d) Rio Save
h) Rio Umbeluzi
_
j,

__
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v
Técnicas de expressão
Complete as seguintes afirmações:
1. Se A cede a B o gozo temporário do seu imóvel e B se por tal direito de fruição se compromete a pagar
um certo valor em dinheiro,
diz-se
que
A e B celebraram
um contrato
de
_________________
na modalidade de
2. O brocardo latino que corresponde à regra estabelecida no n? 1, do artigo 406°, do Código Civil, é
o
que
signuica
_
3. Num contrato sinalagmático, quando um dos contraentes pretende recusar a sua prestação, porque a
contra parte não cumpriu com a sua parte na obrigação, pode invocar a figura de
4. Uma pessoa detida durante a instrução preparatória de um processos-crime pode aguardar a realização
do
julgamento
em
liberdade
medmnte
_
5. Atento ao sistema acusatório que caracteriza o nosso processo penal, o juiz que legaliza a prisão e toma
outras medidas de coacção durante a fase instrutória do processo designa-se juiz __
instrução
criminal.
6. Conduzir

uma pessoa às instalações da polícia para fins exclusivos

de prosseguir

com a sua

identificação:
a) É uma detenção.
b) Não é urna privação de liberdade.
c) Não é uma prisão, mas é urna privação de liberdade nos termos da Constituição da República.
d) Não é permitido no sistema jurídico moçambicano.
V

Direitos Humanos
Nos termos do disposto no art.v 42 da CRM os direitos fundamentais consagrados na Constituição não
excluem quaisquer outros constantes das leis. Em menos de 10 linhas analise criticamente a questão da
justiciabilidade dos direitos sociais e económicos no âmbito do sistema jurídico moçambicano.
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