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Aviso n.º 2426/2022, publicitado no Diário da República, 2ª série, N.º 26, de 7 de fevereiro de 2022 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 

categoria de assistente técnico 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

 
NOME DO CANDIDATO(A): __________________________________________________________________ 

 
Nº CARTÃO DE CIDADÃO: ___________________________________________________________________ 

 
Assinatura do vigilante: ______________________________________ 

 

Data da realização: 4 de abril de 2022 

 
Classificação: __________________________ 

 
Assinatura do Júri: _______________________________ 

 

 
 

ANTES DE RESPONDER, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO APRESENTADAS 
 

a) A prova tem a duração de 60 minutos, com 15 minutos de tolerância. 

b) A prova é valorada de 0 a 20 valores e com expressão até às centésimas. 

c) Apenas pode usar-se, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul 

ou preta. 

d) As respostas são registadas no enunciado da prova. 

e) Não é permitido o uso de corretor. 

f) Para realizar a consulta, só podem utilizar-se documentos em suporte de papel. 

g) O(a) candidato(a) deve permanecer na sala em que realiza a prova até perfazer, pelo menos, os 

60 minutos. 

h) O não cumprimento de quaisquer das normas acima referidas implica a anulação total ou parcial 

da prova de conhecimentos. 
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I. CONTEÚDOS DE NATUREZA GENÉRICA 
 

Selecione, com um X, a opção que completa da forma mais correta cada uma das afirmações 

abaixo apresentadas. 

 

1. Diga o que entende por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado rodeando a alínea da opção correta. 

 Tipo de contrato de trabalho caraterizado por não ter qualquer tipo de duração 
prevista, ou seja, é válido até que haja cessação do mesmo através de qualquer 
forma que seja prevista por lei. 

 Tipo de contrato de trabalho válido pelo período estritamente necessário à 
satisfação dessas mesmas necessidades (Art. 140.º do Código do Trabalho). 

 Tipo de contrato de trabalho caraterizado por um acordo, cujo período normal de 
trabalho semanal é inferior ao praticado a tempo completo. 

 
2. O pessoal não docente integra, entre outros: 

 … os alunos, os professores e o diretor da escola. 

 … os professores, os assistentes operacionais e o diretor da escola. 

 … o pessoal administrativo, os psicólogos e os assistentes operacionais. 

 … o pessoal administrativo, os professores e os assistentes operacionais. 

  

 

3. É competência do assistente técnico: 

 … Exercer funções de aplicação de métodos e processos inerentes à gestão de 
recursos humanos e alunos. 

 … Exercer funções de secretaria, arquivo e expediente. 

 … Exercer funções de aplicação de métodos e processos inerentes à gestão do 
orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento. 

 … Todas as respostas estão corretas. 

 
 

4. Segundo a Constituição da República Portuguesa, a liberdade de consciência, … 

 … de religião e de culto deve ser combatida. 

 … de religião e de culto é inviolável. 

 … de religião e de culto não é aceitável em certos casos. 

 … de religião e de culto é aceitável em certos casos. 
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5. Segundo a Constituição da República Portuguesa, é proibido o acesso a dados pessoais de 
terceiros, … 

 … salvo em casos definidos pelos trabalhadores. 

 … salvo em casos definidos pelas entidades empregadoras. 

 … salvo em casos excecionais previstos na lei. 

 … em qualquer situação. 

 

6. Segundo a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm o direito de acesso 
à função pública, em condições de igualdade e liberdade, … 

 … em regra por via de nomeação. 

 … em regra por via de concurso. 

 … sempre por via de concurso. 

 … sempre por via de um amigo. 

 

7. Segundo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o dever de … consiste em 
desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses com que seja 
confrontado, sem discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do 
respeito pela igualdade dos cidadãos. 

 … imparcialidade … 

 … assiduidade … 

 … zelo … 

 … lealdade … 

 

8. Segundo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o dever de … consiste em 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. 

 … imparcialidade . 

 … assiduidade . 

 … zelo . 

 … lealdade . 

 

9. Segundo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o dever de … consiste em 
desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou serviço. 

 … imparcialidade… 

 … zelo… 

 … assiduidade… 

 … lealdade … 
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II. CONTEÚDOS DE NATUREZA ESPECÍFICA 
Selecione, com um X, a opção que completa da forma mais correta cada uma das afirmações 

abaixo apresentadas. 

 

10. Segundo o seu Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas de Azeitão deve preparar os 
seus alunos para… 

 … conservar todos os valores tradicionais das gentes da sua terra. 

 … acompanhar as transformações que caracterizam a sociedade atual. 

 … combater as transformações que caracterizam a sociedade atual. 

 … combater todos os valores tradicionais das gentes da sua terra. 

 

11. Segundo o seu Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas de Azeitão tem como domínio 
de intervenção prioritário: 

 … educar em cidadania, ligando 5@bERES. 

 … educar com cidadãos, ligando saberes. 

 … educar para a cidadania, ligando 5@bERES. 

 … cidadania para educar, ligando seres. 

 

12. Segundo o seu Regulamento Interno, no Agrupamento de Escolas de Azeitão, o aluno tem 
direito a ser… 

 … discriminado quando pertence a uma minoria económica, cultural ou social. 

 … tratado com menos correção quando bate nos colegas. 

 … tratado com respeito quando não respeita os outros. 

 … tratado com respeito quando só respeita os outros. 

 

13. Segundo o seu Regulamento Interno, no Agrupamento de Escolas de Azeitão, o aluno tem 
direito a ver garantida … 

 …, quando solicitada, a partilha dos elementos e informações de natureza pessoal. 

 … a confidencialidade dos elementos e informações de natureza pessoal. 

 …, quando solicitada, a confidencialidade dos elementos e informações de natureza 

pessoal. 

 … a partilha dos elementos e informações de natureza pessoal. 

 

14. Segundo o seu Regulamento Interno, no Agrupamento de Escolas de Azeitão, o aluno deve … 

 … respeitar quase sempre a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal 

não docente. 

 … respeitar a autoridade e as instruções dos adultos simpáticos. 

 … ignorar a autoridade e as instruções dos adultos antipáticos. 

 … respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não 
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docente. 

 

15. Segundo o seu Regulamento Interno, no Agrupamento de Escolas de Azeitão, o assistente 
técnico deve … 

 … ser tratado com lealdade e respeito apenas pelos colegas da mesma categoria. 

 … ser tratado com lealdade e respeito quando é simpático. 

 … ser tratado com lealdade e respeito apenas pelos alunos. 

 … ser tratado com lealdade e respeito por todos. 

 

16. Segundo o seu Regulamento Interno, no Agrupamento de Escolas de Azeitão, a assembleia 
de pessoal não docente reúne … 

 … sempre que seja marcada pelo responsável pelo pessoal não docente, com vinte e 

quatro horas de antecedência. 

 … sempre que seja marcada pelo diretor, com vinte e quatro horas de antecedência. 

 … sempre que seja marcada pelo diretor, com quarenta e oito horas de 

antecedência. 

 … sempre que for necessário, a qualquer hora do expediente. 

 

17. De acordo com a Lei nº7/2009, de 12 de fevereiro, Artigos 237º e 257º (férias e faltas) na 

redação que lhes foi dada pela Lei nº23/2012, de 25 de junho – Código do Trabalho, O 

trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias retribuídas… 

 … que se vence em 1 de janeiro. 

 … que se vence em 1 de julho. 

 … que se vence em 1 de setembro. 

 … que se vence em 1 de dezembro. 

 

18. De acordo com a Lei n.º 66-B/2007, que estabelece o sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública, o SIADAP visa… 

 … contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Segurança Social, 

para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para 

a promoção da sua preocupação profissional e desenvolvimento de ações sociais. 

 … contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Administração 

Pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais 

trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento de 

competências. 

 … contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Assistência Técnica, 

para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais assistentes técnicos. 

 … contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Função Pública, para 

a coerência e harmonia da ação de todos os serviços e para a promoção da sua motivação 

profissional e desenvolvimento de ações sociais. 
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COTAÇÃO DAS QUESTÕES 

Nº Cotação 

1 1,50  

2 1,00  

3 1,00  

4 1,00  

5 1,00  

6 1,00  

7 1,00  

8 1,00  

9 1,00  

10 1,00  

11 1,00  

12 1,00  

13 1,00  

14 1,00  

15 1,00  

16 1,50 

17 1,50 

18 1,50 

TOTAL 20,00 valores 

 

FIM 
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