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Conselho Superior da Magistratura Judicial 
 
            Concurso de Ingresso para Oficial de Justiça 
 
 

Presidente do Júri ---------------------------------------------------------------------- 

Número ----------------------- Classificação final ------------------------------------ 

 

                                        O examinador, 

          --------------------------------------------------------------- 

O Supervisor________________________________ 

 

PROVA DE CONHECIMENTO -  A 

  

Duração: 2 horas                                                    Data: ________, aos  _______de Julho de 2018.                                                     

 

GRUPO I (12v) 

Leia atentamente as afirmações a seguir enumeradas e identifique-as como verdadeira 

(V) ou falsa (F): 

1. Cabo Vede é uma República soberana e unitária mas a democracia ainda não é uma 

realidade______; 

2. É proibido o trabalho de crianças em idade de escolaridade obrigatória_______; 

3. Os Tribunais são órgãos de administração da justiça eleitos pelo povo_______; 

4. Compete ao Presidente da República escolher de entre os juízes o Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura Judicial________; 

5. Os funcionários públicos no exercício das suas funções devem agir, na sua vida pública e 

privada, com probidade de modo a não desprestigiar a função que exerce _______; 

6. Os funcionários públicos no exercício das suas funções devem cumprir exata, imediata e 

lealmente as ordens ou instruções, apenas escritas, dos superiores hierárquicos em objeto de 

serviço, salvo se a ordem ou instrução implicar a prática de crime e sem prejuízo do direito de 

respeitosa representação______; 
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7. Os funcionários públicos no exercício das suas funções devem cumprir exata, imediata e 

lealmente as ordens ou instruções, apenas escritas, dos superiores hierárquicos em objeto de 

serviço, salvo se a ordem ou instrução implicar a prática de crime e sem prejuízo do direito de 

respeitosa representação______; 

8. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é composto por 4 magistrados judiciais, 

sendo 2 eleitos pelos seus pares e 2 eleitos pela Assembleia Nacional_____;  

9. Os indivíduos que tenham completado 35 anos de idade não podem em caso algum 

ingressar na função pública_______; 

10. Não podem continuar a exercer funções públicas os funcionários que completem 65 anos 

de idade, salvo se for um funcionário muito importante______; 

11. Ao pessoal oficial de justiça é aplicável a pena disciplinar expulsiva______; 

12. Na Administração Pública, a relação jurídica de emprego do funcionário público pode 

extinguir-se por despedimento com justa causa______; 

13. A reafectação de funcionários públicos é um instrumento de mobilidade geral______; 

14. A requisição de funcionários públicos é um instrumento de mobilidade geral_______; 

15. Os funcionários públicos têm o direito a não regressar ao serviço durante o período de 

férias, mesmo por conveniência de serviço_______; 

16. Os funcionários públicos durante as férias não devem desempenhar outra atividade 

profissional na administração pública, salvo se a mesma já vinha sendo legalmente 

exercida_____; 
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17. A função da Organização das Nações Unidas é unir as nações com o objetivo de manter 

a paz e a segurança mundial _____; 

18. O Oficial de Justiça durante as férias só tem direito ao vencimento base _____; 

19. As férias do pessoal oficial de justiça só devem ser gozadas durante o período de férias 

judiciais_____; 

20. O Pessoal oficial de justiça arguido em processo disciplinar pode ser suspenso 

preventivamente das suas funções pelo presidente do tribunal de comarca em cuja secretaria 

está a colocado_______; 

21.  A carreira do pessoal oficial de diligências desenvolve-se na horizontal em níveis I, II e 

III________;  

GRUPO II (8v) 

Bento e Maria, pais de Carlos, oficial de diligências na secretaria do Tribunal de Comarca 

do Porto Novo, encontraram-se, há uma semana, num café, no Plateau, com o João, juiz de 

direito e irmão de Bento, a quem a Maria informou que o seu filho Carlos fora transferido 

para o Tribunal de Comarca da Praia, com efeitos a partir do próximo ano judicial. O João 

disse-lhes: “ainda bem que vos encontro, há duas semanas que sou juiz no 3º Juízo Cível do 

Tribunal de Comarca da Praia”.  

No mapa de férias do Tribunal de Comarca do Porto Novo, está inscrito que Carlos não gozou 

as férias vencidas e prestou serviços de turno em 3 dias feriados, em dois sábados e em dois 

domingos. 

Na cidade da Praia, Carlos exerce a sua função no 3º Juízo Cível. Conclui, com distinção, a 

sua Licenciatura em Direito e, em fevereiro, começa a dar aulas na Universidade de Cabo 

Verde, aos sábados, auferindo 1.500$00 por cada aula, sem dar conhecimento ao órgão 

responsável pela gestão e disciplina dos recursos humanos das secretarias judicias. Durante 

cinco meses, Calos acumula a remuneração pelas aulas dadas, os seus suplementos 

remuneratórios e a remuneração base. 

 

1. Diga quais são os órgãos de soberania e a qual deles compete a administração da 

justiça?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Além do Tribunal de Comarca da Praia e do Tribunal de Comarca do Porto Novo 

referidos, indique as outras categorias de tribunais judiciais?   
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. É verdadeiro ou falso que o Tribunal de Comarca da Praia e o Tribunal de Comarca 

do Porto são do mesmo círculo Judicial. Justifique a sua resposta indicando o nome do 

tribunal imediatamente superior a esses tribunais de comarca. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Qual é o órgão responsável pela transferência de Carlos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. É verdadeiro ou falso que ao Carlos é vedado exercer qualquer outra função 

remunerada? Justifique, numa frase, a sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Indique a circunstância que poderá ser invocada como causa de impedimento de 

Carlos para exercer a sua função no Tribunal de Comarca da Praia; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Como é designado o traje profissional do Carlos? 

___________________________________________________________________________ 

8. Além do gozo das suas férias vencidas, qual é o direito reconhecido ao Carlos pelo 

exercício da sua função em dias feriados e de descanso semanal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Boa prova! 


