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A PREENCHER PELO CANDIDATO 

Nome completo __________________________________________________________________ 

Documento de identificação cc n.º ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Assinatura do candidato ___________________________________________________________ 

         

                A PREENCHER PELA ESCOLA 

     N.º convencional _____________________ 

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

         Classificação ___________________      N.º convencional ___________________ 

 

  

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA 
CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

 

 

Aviso (extrato) n.º 12845/2020, publicitado no Diário da República, 2.ª série, N.º 171, de 2 de 
setembro de 2020 
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A prova é de realização individual, sem consulta. 

• A prova tem a duração de 60 minutos. 

• A cotação total da prova é de 20 valores. 

• A mesa deve estar limpa de qualquer objeto pessoal, nomeadamente dispositivos eletrónicos. 

• Apenas deve ser utilizada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. 

• Não é permitido o uso de lápis. 

• Não é permitido o uso de fita ou tinta corretora.  

• Deve apresentar apenas UMA resposta para cada item. 

• Deve assinalar a única resposta correta com um X. 

• Caso pretenda corrigir uma resposta assinalada, deve riscar a primeira resposta dada e assinalar 
a resposta correta com um X. 

• As respostas que não cumpram as regras enunciadas serão anuladas. 

• Em caso de necessidade, apresente as suas dúvidas ao elemento de vigilância presente na sala. 

 

Boa Sorte! 
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1. Cumprindo um dos principais deveres gerais do empregador público e do trabalhador, ambos 
devem: 

☐ Colaborar na obtenção da qualidade do serviço e da produtividade, assim como na promoção 

humana, profissional e social do trabalhador. 

☐ Colaborar na obtenção da qualidade e do lucro, na divulgação externa da imagem do serviço, bem 

como no aperfeiçoamento humano, profissional e social do trabalhador. 

☐ Colaborar na obtenção da excelência dos produtos finais da instituição, bem como na formação 

humana e profissional do trabalhador. 

☐ Colaborar na obtenção da qualidade, da produtividade e do lucro da instituição, assim como na 

excelência do trabalhador. 

 

2. Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador público deve: 

☐ Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e 

doença. 

☐ Adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para o órgão 

ou serviço ou para a atividade, da aplicação das prescrições legais e convencionais vigentes. 

☐ Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e saúde do 

trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho. 

☐ Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

 

3. Refira em que consiste o dever do empregador público de tratar com “urbanidade” e 
“probidade” o trabalhador. 

☐ O empregador público deve tratar o trabalhador com justiça e tolerância. 

☐ O empregador público deve tratar o trabalhador com cortesia e retidão. 

☐ O empregador público deve tratar o trabalhador com cortesia e igualdade. 

☐ O empregador público deve tratar o trabalhador com justiça e condescendência. 
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4. O empregador público deve manter permanentemente atualizado o registo do pessoal em cada 
um dos seus órgãos ou serviços, contendo a indicação de: 

☐ Nomes, datas de nascimento e de admissão, modalidades de vínculo, categorias, remunerações, 

carta de condução, datas de início e termo das férias. 

☐ Nomes, datas de nascimento e de admissão, modalidades de vínculo, categorias, promoções, 

remunerações, datas de início e termo das férias e faltas que impliquem perda da remuneração ou 
diminuição dos dias de férias. 

☐ Nomes, datas de nascimento, modalidades de vínculo, categorias, promoções, remunerações, carta 

de condução, datas de início e termo das férias e faltas que impliquem perda da remuneração ou 
diminuição dos dias de férias. 

☐ Nomes, datas de nascimento e de admissão, modalidades de vínculo, categorias, promoções, 

remunerações, carta de condução, licença de transporte coletivo de crianças, datas de início e termo 
das férias e faltas que impliquem perda da remuneração ou diminuição dos dias de férias. 
 

 

5. É proibido ao empregador público: 

☐ Sujeitar o trabalhador à mobilidade, salvo nos casos previstos na lei.  

☐ Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do trabalho. 

☐ Diminuir a remuneração do trabalhador, salvo nos casos previstos na lei. 

☐ Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

6. Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento para o seu 
desenvolvimento profissional. Considera-se incluído neste ponto: 

☐ O reembolso das despesas com formação facultativa, sempre que esta não seja assegurada pelo 

empregador público;  

☐ O reembolso das despesas com formação facultativa, sempre que esta seja diretamente assegurada 

pelo empregador público em sistema on-line;  

☐ Os encargos com a obtenção do título habilitante, quando posterior à constituição da relação jurídica 

de emprego público e suceda por interesse do trabalhador. 

☐ Os encargos com a obtenção do título habilitante, quando posterior à constituição da relação jurídica 

de emprego público e suceda por causa ou no interesse da mesma. 
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7. O trabalhador em funções públicas está sujeito a um dos seguintes deveres gerais: 

☐ O dever de correção que consiste em desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do 

órgão ou serviço. 

☐ O dever de isenção, que 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. 

☐ O dever de lealdade que consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores 

hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal. 

☐ O dever de zelo que 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. 
 
 
 
8. O regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores da função pública rege-se por um dos 
seguintes princípios: 

☐ Transparência e imparcialidade, assentando em critérios objetivos, regras claras e amplamente 

divulgadas. 

☐ Universalidade, uma vez que garante a diferenciação de desempenhos e promove uma gestão 

baseada na valorização das competências e do mérito; 

☐ Reconhecimento e motivação, já que se assume como um instrumento de orientação, avaliação e 

desenvolvimento dos trabalhadores;  

☐ Orientação para resultados, porque promove um sistema transversal a todos os serviços, organismos 

e trabalhadores da Administração Pública. 

 

9. Com vista a possibilitar o pleno conhecimento do seu Regulamento Interno, a todo o tempo, 
pelos trabalhadores, a Escola deve dar publicidade ao conteúdo do documento, designadamente: 

☐ Afixando-o na sede do estabelecimento e publicitando-o na sua página eletrónica e no diário da 

república, por extrato. 

☐ Afixando-o na sede do estabelecimento, publicitando-o na sua página eletrónica, assim como num 

dos jornais de tiragem nacional, por extrato. 

☐ Afixando-o na sede do estabelecimento e nos locais de trabalho, e publicitando-o na sua página 

eletrónica. 

☐ Afixando-o na sede do estabelecimento e nos locais de trabalho e publicitando-o na sua página 

eletrónica e no diário da república, por extrato. 
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10. São órgãos de direção, administração e gestão da Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima os seguintes: 

☐ O Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e o Conselho de 

Curso. 

☐ O Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

☐ O Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Administrativo e o Conselho de Curso. 

☐ O Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e o Conselho de 

Curso. 

 

11. Os representantes do pessoal não docente no Conselho Geral: 

☐  São propostos conjuntamente pelos dois corpos (assistentes técnicos e assistentes operacionais). 

☐  São eleitos conjuntamente pelos dois corpos (assistentes técnicos e assistentes operacionais). 

☐ São eleitos separadamente pelos respetivos corpos (assistentes técnicos e assistentes operacionais). 

☐  Nenhuma das afirmações anteriores está correta.  

 

12. Integram o pessoal administrativo da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de Ponte de Lima: 

☐ O Coordenador Técnico e os Assistentes Técnicos (um dos quais exerce função de Tesoureiro). 

☐ O Coordenador Técnico, os Assistentes Técnicos e o Tesoureiro. 

☐ O Chefe dos Serviços de Administração, o Coordenador Técnico, os Assistentes Técnicos e o 

Tesoureiro. 

☐ O Chefe dos Serviços de Administração e os Assistentes Técnicos (um dos quais exerce função de 

Tesoureiro). 
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13. A previsão, nos mapas de pessoal da Escola, de postos de trabalho que devam ser ocupados 
por coordenadores técnicos da carreira de assistente técnico depende: 

☐ Da necessidade de coordenar, pelo menos, 8 assistentes técnicos do respetivo setor de atividade. 

☐ Da existência de unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção ou da necessidade de coordenar, 

pelo menos, 10 assistentes técnicos do respetivo setor de atividade. 

☐ Da existência de unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção e, simultaneamente, da 

necessidade de coordenar, pelo menos, 5 assistentes técnicos do respetivo setor de atividade. 

☐ Da existência de unidades orgânicas com necessidade de coordenar, pelo menos, 6 assistentes 

técnicos do respetivo setor de atividade. 
 

 

14. A competência de dirigir superiormente os Serviços Administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos pertence: 

☐ Ao Diretor e ao Conselho Administrativo. 

☐ Ao Diretor, ao Subdiretor e ao Conselho Administrativo. 

☐ Ao Diretor e ao Subdiretor. 

☐ Ao Diretor. 

 

 

15. Compete a todo o pessoal não docente administrativo da Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima: 

☐ Prestar assistência administrativa aos alunos, ao pessoal docente e não docente e encarregados de 

educação. 

☐ Colaborar na elaboração dos balancetes e de outros indicadores de gestão financeira, a pedido do 

Conselho Administrativo. 

☐ Prestar apoio aos Diretores de Turma e reuniões. 

☐ Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
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16. Além das normas previstas na legislação vigente, o pessoal não docente dos Serviços 
Administrativos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima 
está obrigado:  

☐ Ao dever de reflexão, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e 

coletivamente, tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos e 
para a boa imagem da escola. 

☐ Ao dever de isenção quando procede à requisição de produtos para o bar e demais serviços, quando 

recebe e confere os produtos requisitados, de modo a contribuir para a eficácia e eficiência dos 
serviços da Escola. 

☐ Ao dever de sigilo sobre todos os assuntos administrativos, financeiros e dados pessoais dos docentes, 

não docentes e alunos, de forma a assegurar o direito à privacidade dos utentes e o bom nome da 
escola. 

☐ Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

17. Têm direito a receber a Bolsa de Mérito do ensino secundário os alunos: 

☐ Que, independentemente de pertencerem a agregados familiares com carências económicas, 

revelem mérito escolar (tenham obtido, no ano letivo anterior, aprovação em todas as disciplinas ou 
módulos do plano curricular e tenham concluído com classificação igual ou superior a nível 4 no 9.º 
ano; ou classificação igual ou superior a 16 valores no secundário). 

☐ Que, independentemente de pertencerem a agregados familiares com carências económicas, 

revelem mérito escolar (tenham obtido, no ano letivo anterior, aprovação em todas as disciplinas ou 
módulos do plano curricular e tenham concluído com classificação igual a nível 5 no 9.º ano; ou 
classificação igual a 18 valores no secundário). 

☐ Que pertençam a agregados familiares com carências económicas (1.º e 2.º escalões de rendimentos 

para efeitos de atribuição do abono de família) e que revelem mérito escolar (tenham obtido, no ano 
letivo anterior, aprovação em todas as disciplinas ou módulos do plano curricular e tenham concluído 
com classificação igual a nível 5 no 9.º ano; ou classificação igual a 18 valores no secundário). 

☐ Que pertençam a agregados familiares com carências económicas (1.º e 2.º escalões de rendimentos 

para efeitos de atribuição do abono de família) e que revelem mérito escolar (tenham obtido, no ano 
letivo anterior, aprovação em todas as disciplinas ou módulos do plano curricular e tenham concluído 
com classificação igual ou superior a nível 4 no 9.º ano; ou classificação igual ou superior a 14 valores 
no secundário). 
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18. A Bolsa de Mérito:  

☐ É acumulável exclusivamente com a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino secundário 

através do Ministério do Trabalho e Segurança Social. 

☐ É acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos carenciados do 

ensino secundário e com a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino secundário através do 
Ministério do Trabalho e Segurança Social. 

☐ Não é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos carenciados do 

ensino secundário nem com a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino secundário através do 
Ministério do Trabalho e Segurança Social. 

☐ Não é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos carenciados do 

ensino secundário, nem com a bolsa de estudo atribuída aos alunos do ensino secundário através do 
Ministério do Trabalho e Segurança Social, nem ainda com a atribuição de subsídios aos alunos dos 
Cursos Profissionais. 

 

19. Para os alunos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima 
que não se encontram alojados, a ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas ofertas 
formativas constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade, tendo as 
consequências estabelecidas na regulamentação específica da oferta formativa em causa, bem 
como uma das seguintes:  

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem quatro horas 

(cinco tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem três horas 

(quatro tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem duas horas 

(três tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem cinco horas 

(seis tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço. 
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20. Para os alunos da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima 
que se encontram alojados, a ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas ofertas formativas 
constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade, tendo as consequências 
estabelecidas na regulamentação específica da oferta formativa em causa, bem como uma das 
seguintes:  

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem quatro horas 

(cinco tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço, de subsídio de jantar, bem como de subsídio de alojamento correspondente ao dia em causa. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem duas horas 

(três tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço, de subsídio de jantar, bem como de subsídio de alojamento correspondente ao dia em causa. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem três horas 

(quatro tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço, de subsídio de jantar, bem como de subsídio de alojamento correspondente ao dia em causa. 

☐ Independentemente de se tratar de faltas justificadas ou injustificadas, se não tiverem cinco horas 

(seis tempos) de assistência às aulas por dia, serão penalizados a nível de atribuição de subsídio de 
almoço, de subsídio de jantar, bem como de subsídio de alojamento correspondente ao dia em causa. 

 


