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Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 

categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e 

constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar 

necessidades transitórias.   

                  

Prova de conhecimento 
 

ANTES DE RESPONDER, LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE: 
 
 INFORMAÇÕES 
 

  A prova tem a duração de 60 minutos. 

  O teste consta de 40 questões de escolha múltipla, cada uma valendo 0,5 valores.  

 Em cada uma delas só uma alternativa está correta. 

 A prova termina com a palavra FIM. 

 No cabeçalho das folhas de resposta, na parte destacável e apenas aí, deve inscrever: O seu 

nome completo, legível e não abreviado; o nº do Cartão de Cidadão e o local de emissão; 

assinatura, conforme o Cartão de Cidadão /Bilhete de Identidade; 

 NORMAS 
 

 Não se aceitam folhas de rascunho. 

  Está interdita a utilização de tinta corretora.  

 Qualquer resposta alterada deverá estar completamente escurecida ou riscada. 

 Não são permitidos quaisquer suportes escritos, nem quaisquer sistemas de comunicação 

móvel, tais como, computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, 

relógios com comunicação wireless (smartwatch) bips, etc..  

 

O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS NORMAS ACIMA REFERIDAS IMPLICA A ANULAÇÃO 

DA PROVA. 
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1. A carreira de Assistente Operacional é enquadrada no regime jurídico do trabalho em funções 

públicas como: 

A. Carreira geral de grau 2 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 

executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções 

gerais nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 

serviços, com graus de complexidade variáveis, contendo 9 posições remuneratórias. 

 B. Carreira geral de grau 1 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 

executiva, de caráter manual ou mecânico, com base em diretivas gerais bem definidas e com graus 

de complexidade variáveis, contendo 8 posições remuneratórias.  

 C. Carreira geral de grau 1 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 

executiva, de caráter manual ou mecânico, com base em diretivas gerais bem definidas e com graus 

de complexidade variáveis, contendo 9 posições remuneratórias.  

D. Carreira geral de grau 2 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 

executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções 

gerais de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários 

domínios de atuação dos órgãos e serviços, contendo 9 posições remuneratórias. 

 

 2. O vínculo de emprego público reveste as seguintes modalidades: 

A. Contrato de trabalho em funções públicas, nomeação, e comissão de serviço.  

B. Contrato de tarefa e contrato de avença. 

C. Contrato de trabalho em funções públicas, nomeação, comissão de serviço, contrato de tarefa e 

contrato de avença. 

D. Nenhuma das opções anteriores. 

 

3. A Lei geral do trabalho em funções públicas (LGTFP) estabelece um período 

experimental para verificar se o trabalhador possui as competências exigidas ao posto de 

trabalho. No contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para o 

trabalhador integrado na carreira de Assistente Operacional, este período é de: 
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A. 180 dias. 

B. 30 dias. 

C. 90 dias.  

D. 15 dias.  

 

4. A Lei geral do trabalho em funções públicas (LGTFP) estabelece os deveres do 

trabalhador, consistindo o dever de zelo em: 

 A. Conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos superiores 

hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e 

utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas.  

B. Acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e 

com a forma legal. 

C. Conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos superiores 

hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com a equidistância relativamente aos 

interesses com que seja confrontado.  

D. Nenhuma das opções anteriores. 

 

5. Na modalidade de horário rígido, qual dos seguintes horários de trabalho está correto, 

face à lei atual: 

A. 9:00 h às 12:30 h e 14:45 h às 18: 15 h.   

B. 9:00 h às 12:30 h  e das 13:00 h às 16:30 h. 

C. 9:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 18:00 h.  

D. Todos estão corretos. 

 

6. Um trabalhador em funções públicas que perfaça 15 anos de serviço, tem direito a um 

período de férias correspondente a: 

A. 22 dias úteis. 

B. 24 dias úteis. 

C. 23 dias úteis.  

D. 22 dias seguidos. 
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7. O trabalhador em funções públicas pode faltar por conta do período de férias, durante: 

A. 2 dias por mês. 

B. 2 dias por mês, até um máximo de 20 dias por ano. 

C. 2 dias por mês, até ao máximo de 13 dias por ano.  

D. 1 dia por mês, até um máximo de 10 dias por ano. 

 

8. No aviso de abertura de um concurso público é referido que os candidatos têm que ser 

detentores da escolaridade obrigatória. Pode concorrer: 

A. Uma pessoa com o 1º ciclo nascida em 1962.  

B. Uma pessoa com o 2º ciclo nascida em 1990.  

C. Uma pessoa nascida em 1999 com o 2º ciclo.  

D. Nenhuma das anteriores. 

 

9. Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores 

hierárquicos. O direito de instaurar o procedimento disciplinar prescreve no prazo de: 

A. 1 ano sobre o conhecimento da infração disciplinar por qualquer superior hierárquico.  

B. 6 meses sobre o conhecimento da infração disciplinar por qualquer superior hierárquico.  

C. 60 dias sobre o conhecimento da infração disciplinar por qualquer superior hierárquico.  

D. Não tem prazo de prescrição.  

 

10. São consideradas circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar:  

A. A coação física, a provocação, a confissão espontânea. 

B. A legítima defesa, própria ou alheia. 

C. O acatamento bem intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico, nos casos em 

que não fosse devida obediência, a provocação, a prestação de mais de 10 anos de serviço com 

exemplar comportamento e zelo.  

D. Nenhuma das opções anteriores. 
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11. As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas pelas 

infrações que cometem têm vários graus. A sanção de suspensão varia entre: 

A. 20 e 90 dias por cada infração num máximo de 240 dias por ano.  

B. 10 e 60 dias por cada infração num máximo de 90 dias por ano. 

C. 20 e 90 dias por cada infração num máximo de 120 dias por ano. 

D. 10 e 60 dias por cada infração num máximo de 240 dias por ano. 

 

12. Um assistente operacional, estabeleceu um contrato de trabalho em funções públicas 

atermo resolutivo certo, a tempo parcial com início no dia 20 de fevereiro de 2019 e com término 

a 14 de junho do mesmo ano. Tem direito a: 

A. 4 dias de férias. 

B. 8 dias de férias. 

C. 6 dias de férias.  

D. não tem direito a férias, porque não tem um ano de contrato. 

 

13. O sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública 

(SIADAP) aplica-se ao desempenho: 

A. Dos trabalhadores da Administração Pública, independentemente da modalidade de constituição 

jurídica de emprego público, dos Serviços e dos dirigentes.  

B. Dos trabalhadores da Administração Pública, com vínculo definitivo, dos Serviços e dos 

dirigentes. 

C. Dos trabalhadores da Administração Pública, independentemente da modalidade de constituição 

jurídica de emprego público e dos dirigentes. 

D. Dos trabalhadores da Administração Pública, independentemente da modalidade de constituição 

jurídica de emprego público. 

 

14. A periodicidade da avaliação do desempenho dos trabalhadores é: 

A. Anual e reporta ao ano letivo anterior. 

B. Anual e reporta ao ano civil anterior. 

C. Bienal e reporta aos dois anos civis anteriores.  

D. Bienal e reporta aos dois anos letivos anteriores. 
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15. A avaliação do desempenho dos trabalhadores incide sobre os seguintes parâmetros: 

A. Resultados e Objetivos. 

B. Resultados e Competências.  

C. Objetivos e Competências.  

D. Resultados e experiência profissional. 

 

16. A avaliação final de cada trabalhador é o resultado de uma média ponderada das 

pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação e traduz-se nas seguintes menções: 

A. Desempenho Muito Bom, Bom e Medíocre. 

B. Desempenho Muito Bom, Bom e Suficiente. 

C. Desempenho Excelente, Adequado e Inadequado. 

D. Desempenho Relevante, Adequado e Inadequado.  

 

17. Ao Conselho Coordenador da avaliação compete, entre outras o seguinte: 

A. Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública e proceder à avaliação dos trabalhadores. 

B. Proceder à avaliação dos trabalhadores. 

C. Garantir o rigor e a diferenciação de desempenho do sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública.  

D. Apreciar propostas de avaliação dadas a conhecer aos avaliados, antes da homologação. 

 

18. A Comissão Paritária é constituída por: 

A. 2 representantes da Administração, sendo um deles o dirigente máximo do serviço e 2 

representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 

B. 2 representantes da Administração, sendo um deles membro do Conselho Coordenador da 

avaliação e 2 representantes dos trabalhadores por estes eleitos.  

C. 4 representantes da Administração, sendo um deles o dirigente máximo do serviço e 4 

representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 

D. Nenhuma das constituições anteriores. 
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19. O trabalhador avaliado, após tomar conhecimento da proposta de avaliação, pode 

requerer, ao dirigente máximo do serviço, que o seu processo seja submetido à apreciação da 

Comissão Paritária. O prazo para o efeito é de: 

A. 5 dias úteis. 

B. 10 dias. 

C. 5 dias. 

D. Nenhum dos prazos anteriores.  

 

20. Após homologação da avaliação de desempenho, pelo dirigente máximo do serviço, o 

trabalhador pode apresentar reclamação, no prazo de: 

A. 10 dias. 

B. 5 dias úteis.  

C. 10 dias úteis. 

D. 5 dias. 

 

21. A oferta educativa da escola para a qual está a concorrer é: 

A. pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário 

B. 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário. 

C. 2º e 2º ciclo do ensino básico 

D. 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário.  

 

22. No projeto Educativo da Escola para a qual está a concorrer, é dado grande ênfase à 

promoção do desenvolvimento cívico. Uma das metas inscritas é: 

A. Diminuir em 5% a percentagem de alunos com ordem de saída da sala de aula. 

B. Diminuir em 10% a percentagem de alunos com ordem de saída da sala de aula. 

C. Diminuir em 15% a percentagem de alunos do 7.º e 10.º anos de escolaridade com ordem de 

saída da sala de aula. 

D. Diminuir em 10% a percentagem de alunos do 7.º e 10.º anos de escolaridade com ordem de 

saída da sala de aula.  
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23. Um dos objetivos que consta do Projeto Educativo da Escola para a qual está a 

concorrer é: “ Desenvolver competências e conhecimentos sólidos, enfatizando as disciplinas 

de….”  

A. Português, Matemática e Inglês. 

B. Português, Matemática e Ciências Físico-químicas. 

C. Português, Matemática, Ciências Experimentais e Inglês.  

D. Matemática, Ciências Experimentais e Inglês. 

 

24. A Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho fica situada: 

A. Na zona sul da cidade da Figueira da Foz e pertence à freguesia de Tavarede. 

B. Na zona norte da cidade da Figueira da Foz e pertence à freguesia de Tavarede.  

C. Na zona sul da cidade da Figueira da Foz e pertence à freguesia de Buarcos e S. Julião. 

D. Na zona norte da cidade da Figueira da Foz e pertence à freguesia de Buarcos e S. Julião. 

 

25. O “Liceu Novo” atual Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho foi inaugurado a: 

A. Dezanove de abril de 1969, pelo Chefe de Estado Américo Tomás e pelos ministros da Educação 

Nacional, José Hermano Saraiva e das Obras Públicas, Silva Sanches. 

B. Dezassete de abril de 1968, pelo Chefe de Estado Américo Tomás e pelos ministros da Educação 

Nacional, José Hermano Saraiva e das Obras Públicas, Silva Sanches. 

C. Dezassete de abril de 1969, pelo Chefe de Estado Américo Tomás e pelos ministros da Educação 

Nacional, José Hermano Saraiva e das Obras Públicas, Silva Sanches.  

D. Dezassete de abril de 1969, pelo Chefe de Estado Américo Tomás e pelos ministros da Educação 

Nacional, Silva Sanches e das Obras Públicas, José Hermano Saraiva. 

 

26. Em 1979, a designação oficial da Escola passou a ser: 

A. Escola Secundária nº 1 da Figueira da Foz. 

B. Escola Secundária nº 2 da Figueira da Foz.  

C. Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico Dr. Joaquim de Carvalho. 

D. Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz. 
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27. O Patrono da Escola é: 

A. Joaquim de Carvalho, nascido na Figueira da Foz, universitário em Coimbra onde foi bacharel em 

Direito e em Filosofia.  

B. Joaquim de Carvalho, nascido na Figueira da Foz, universitário em Coimbra onde foi bacharel em 

Letras e em Filosofia. 

C. Joaquim de Carvalho, nascido na Figueira da Foz, universitário em lisboa onde foi bacharel em 

Direito e em Filosofia. 

D. Joaquim de Carvalho, nascido na Figueira da Foz, universitário em Coimbra onde se foi bacharel 

em Direito e em Letras. 

 

28. A Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho foi requalificada: 

A. Entre 2009 e 2011, em consequência da assinatura do contrato de autonomia, no programa de 

modernização do Parque Escolar – 1ªfase. 

B. Entre 2008 e 2010, em consequência da assinatura do contrato de autonomia, no programa de 

modernização do Parque Escolar – 2ªfase. 

C. Entre 2009 e 2011, em consequência da assinatura do contrato de autonomia, no programa de 

modernização do Parque Escolar – 2ªfase.  

D. Entre 2010 e 2011, em consequência da assinatura do contrato de autonomia, no programa de 

modernização do Parque Escolar – 2ªfase. 

 

29. Atualmente, são ministrados, na Escola, os seguintes cursos de nível secundário: 

A. Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Técnico de 

Programação de Sistemas Informáticos. 

B. Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Técnico de 

Informática de Sistemas.  

C. Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Técnico de 

Eletrónica Automação e Comando. 

D. Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Técnico de 

Multimédia. 
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30. A Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho dinamiza alguns projetos educativos e 

clubes. Os que têm funcionado com mais regularidade são: 

A. O de Jornalismo, Acrobacias com palavras, Matemática, Desporto Escolar, Educação para a saúde 

e educação sexual, Escolas Piloto de Alemão e Teatro. 

B. O de Jornalismo, Acrobacias com palavras, Matemática, Desporto Escolar, Educação para a saúde 

e educação sexual, Parlamento dos Jovens, Escolas Piloto de Alemão e Teatro.  

C. O de Jornalismo, Acrobacias com palavras, Matemática, Desporto Escolar, Educação para a saúde 

e educação sexual, Parlamento dos Jovens e Teatro. 

D. O de Jornalismo, Acrobacias com palavras, Matemática, Desporto Escolar, Educação para a saúde 

e educação sexual, Parlamento dos Jovens, Escolas Piloto de Alemão e Robótica. 

 

31. Os órgãos de direção, administração e gestão da escola são: 

A. O conselho geral, o diretor e o conselho administrativo. 

B. O conselho geral, a direção, o conselho pedagógico e o conselho administrativo. 

C. O diretor, o conselho pedagógico e o conselho administrativo. 

D. O conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho administrativo.  

 

32. O conselho geral da escola é constituído por: 

A. Pessoal docente, pessoal não docente, encarregados de educação, alunos, representantes do 

município e representantes da comunidade local.  

B. Pessoal docente, pessoal não docente, representantes do município e representantes da 

comunidade local. 

C. Pessoal docente, pessoal não docente, alunos, representantes do município e representantes da 

comunidade local. 

D. Pessoal docente, pessoal não docente, encarregados de educação, alunos e representantes do 

município. 
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33. As listas do pessoal não docente, candidatas ao Conselho Geral, deverão ser entregues, 

aos Serviços Administrativos: 

A. Até 10 dias úteis antes do início da assembleia eleitoral, subscritas por 8 funcionários em 

exercício de funções na escola.  

B. Até 10 dias consecutivos antes do início da assembleia eleitoral, subscritas por 10 funcionários 

em exercício de funções na escola. 

C. Até 10 dias consecutivos antes do início da assembleia eleitoral, subscritas por 8 funcionários em 

exercício de funções na escola. 

D. Até 8 dias consecutivos antes do início da assembleia eleitoral, subscritas por 8 funcionários em 

exercício de funções na escola. 

 

34. Em caso de situação de incêndio na escola, ouve-se o seguinte sinal acústico: 

A. Toque intermitente da campainha durante 30 segundos. 

B. Toque contínuo de campainha durante 40 segundos. 

C. Toque contínuo de campainha durante 30 segundos. 

D. Toque intermitente da campainha durante 40 segundos. 

 

35. O horário de funcionamento da escola é: 

A. Das 8:25 h às 18:00 h. 

B. Das 8:25 h às 18:30 h.   

C. Das 8:30 h às 18:30 h. 

D. Das 8:25 h às 19:00 h. 

 

36. Um dos deveres dos Assistentes Operacionais é zelar pelo bom funcionamento dos 

equipamentos. Qualquer avaria / anomalia deve ser de imediato: 

A. Reportada ao diretor. 

B. Reportada ao membro da direção responsável pelos equipamentos 

C. Reportada ao Coordenador Técnico. 

D. Reportada ao Encarregado de Coordenação.  
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37. Um assistente Operacional, observa um comportamento de um aluno suscetível de 

infração disciplinar, no pátio exterior da escola, deve de imediato: 

A. Participar, oralmente, ao respetivo diretor de turma. 

B. Participar, por escrito, ao respetivo diretor de turma. 

C. Participar, por escrito, ao diretor.  

D. Participar, oralmente, ao diretor. 

 

38. O horário de funcionamento do bufete da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, 

funciona: 

A. Em horário contínuo das 8:10 h até às 16: 50 h. 

B. Das 8:00 h às 12:45 h e das 14:00 h às 16:30 h. 

C. Em horário contínuo das 8:00 h às 16:30 h.  

D. Em horário contínuo das 8:25 h até às 16:30 h. 

 

39. A equipa do plano tecnológico de educação PTE é constituída pelos seguintes 

elementos: 

A. O professor bibliotecário, um responsável pela componente pedagógica, um responsável pela 

componente técnica, o chefe dos serviços de administração escolar, um assistente operacional, 

docentes com competências TIC.  

B. O professor bibliotecário, um responsável pela componente técnica, o chefe dos serviços de 

administração escolar, um assistente operacional, docentes com competências TIC. 

C. O diretor, o professor bibliotecário, um responsável pela componente pedagógica, um 

responsável pela componente técnica, o chefe dos serviços de administração escolar, um assistente 

operacional, docentes com competências TIC. 

D. O diretor, um responsável pela componente pedagógica, um responsável pela componente 

técnica, o chefe dos serviços de administração escolar, um assistente operacional, docentes com 

competências TIC. 
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40. O acesso à escola é controlado por meios eletrónicos e o acesso para a comunidade 

escolar é feita: 

A. Pelo portão da Rua Joaquim Sotto Mayor, quando se desloquem a pé. 

B. Pelo portão da rua Dr.ª Cristina Torres, quando se desloquem em veículo motorizado. 

C. Pelo portão da Rua Joaquim Sotto Mayor, quando se desloquem em veículo motorizado.  

D. Por qualquer um dos acessos. 

 

 

FIM 


