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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 DOIS POSTOS DE TRABALHO NA 
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

 

 

Aviso (extrato) n.º 16342/2020, publicitado no Diário da República, 2.ª série, N.º 202, de 16 
de outubro 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. O dever de agir de boa-fé: 

☐ É um dever geral exclusivo do trabalhador, no cumprimento das respetivas obrigações, assim como 
no exercício dos correspondentes direitos. 

☐ É um dever geral exclusivo do empregador público, no cumprimento das respetivas obrigações, assim 
como no exercício dos correspondentes direitos. 

☒ É um dos deveres gerais do empregador público e do trabalhador, no cumprimento das respetivas 
obrigações, assim como no exercício dos correspondentes direitos. 

☐ Nenhuma das afirmações anteriores está correta. 

 

 

 

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

☐ Proporcionar boas condições de trabalho do ponto de vista cultural. 

☐ Proporcionar boas condições de trabalho do ponto de vista físico. 

☐ Proporcionar boas condições de trabalho do ponto de vista moral. 

☒ Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral. 
 

 

 

3. É proibido ao empregador público: 

☒ Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros 
estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho, para fornecimento de bens ou prestação 
de serviços aos trabalhadores. 

☐ Indemnizar o trabalhador dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho. 

☐ Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos trabalhadores. 

☐ Nenhuma das afirmações anteriores está correta. 
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4. Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento para o seu 
desenvolvimento profissional, incluindo as necessárias à renovação dos títulos profissionais 
obrigatórios para o desempenho das funções integradas no conteúdo funcional das respetivas 
carreiras. Neste caso, os trabalhadores têm direito:  

☐ Ao reembolso das despesas com formação obrigatória, sempre que esta não seja diretamente 
assegurada pelo empregador público. 

☐ Aos 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. 

☒ As duas afirmações anteriores estão corretas. 

☐ Nenhuma das afirmações anteriores está correta. 
 

 

 

5. Um dos deveres gerais dos trabalhadores é: 

☒ O dever de isenção.  

☐ O dever de parcialidade. 

☐ O dever de mobilidade. 

☐ O dever de requalificação. 
 

 

 

6. O trabalhador em funções públicas está sujeito ao dever de lealdade. Este dever:  

☐ Consiste na sua defesa do interesse público, no respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos 
e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

☐ Consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação que seja solicitada, com ressalva 
daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada.  

☐ Consiste em comparecer ao serviço regular e continuamente e nas horas que estejam designadas. 

☒ Consiste em desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou serviço. 
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7. O trabalhador em funções públicas está também sujeito ao dever de correção. Este dever: 

☐ Consiste em corrigir os erros e falhas cometidas durante o desempenho das suas funções, tendo em 
vista o cumprimento dos objetivos do órgão ou serviço. 

☒ Consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e 
superiores hierárquicos. 

☐ Consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de 
serviço e com a forma legal. 

☐ Consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares do órgão ou serviço onde exerce 
funções. 
 
 
 

8. O conteúdo funcional do assistente operacional contempla: 

☐ Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais 
bem definidas e com graus de complexidade variáveis. 

☐ A execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, 
podendo comportar esforço físico. 

☐ A responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

☒ Todas as afirmações anteriores estão corretas. 

 

 

 
9. A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de trabalho que devam ser ocupados por 
encarregados operacionais da carreira de assistente operacional depende: 

☐ Da necessidade de coordenar, pelo menos, 12 assistentes operacionais do respetivo setor de 
atividade. 

☒ Da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes operacionais do respetivo setor de 
atividade. 

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

☐ Da necessidade de coordenar, pelo menos, 6 assistentes operacionais do respetivo setor de 
atividade. 
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10. Integram o pessoal não docente auxiliar da Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima: 

☒  Os assistentes operacionais e o encarregado operacional.  

☐ Os assistentes operacionais. 

☐ Os assistentes operacionais, o encarregado operacional, os assistentes técnicos e o coordenador 
técnico. 

☐ Os assistentes operacionais, o encarregado operacional e os assistentes técnicos. 

 

 
11. Além de outras tarefas que lhe possam ser distribuídas nos termos legais, compete aos 
assistentes operacionais que desempenham funções na Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima: 

☐  Proceder ao serviço de reprografia da escola, atendimento ao público e atendimento telefónico 
interno e externo. 

☐  Controlar a entrega e receção das chaves. 

☒ Semear, plantar árvores e executar outros trabalhos que respeitam à cultura de prados, fruteiras, 
produtos hortícolas e outros. 

☐  Todas as afirmações anteriores estão corretas.  

 

12. Indique o que faria se, durante o intervalo das aulas, algum aluno se magoasse nas instalações 
da Escola:  

☐ Prestava apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, se necessário, acompanhava o 
aluno à unidade de cuidados de saúde. 

☐ Prestava apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, se necessário, contactava o 
encarregado de educação do aluno e, depois da sua autorização, acompanhava o aluno à unidade de 
cuidados de saúde. 

☒ Prestava apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, se necessário, depois da 
autorização do diretor, e sob coordenação do encarregado operacional, acompanhava o aluno à 
unidade de cuidados de saúde. 

☐ Chamava o encarregado operacional, já que a resolução desta situação é da sua competência.  
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13. No hipermercado, ouviu um assistente operacional de uma Escola do seu concelho afirmar que 
um aluno que frequenta aquele estabelecimento de ensino “É muito conflituoso, porque tem 
muitos problemas familiares.” Com este comportamento, o assistente operacional: 

☒ Violou um dos deveres específicos do pessoal não docente, isto é, o dever de sigilo profissional, 
desrespeitando a natureza confidencial da informação relativa às crianças, alunos e respetivos 
familiares e encarregados de educação. 

☐ Violou o dever de informação a que os trabalhadores em funções públicas estão vinculados. 

☐ Violou todos os deveres de lealdade. 

☐ Não violou qualquer dever, nem específico do pessoal não docente, nem geral do trabalhador em 
funções públicas. 

 

14. De acordo com o Regulamento Interno da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de Ponte de Lima, os assistentes operacionais: 

☐ Devem realizar obrigatoriamente formação em gestão de comportamentos. 

☐ Devem realizar formação em gestão de comportamentos, se os alunos tiverem muitas participações 
disciplinares. 

☒ Devem realizar formação em gestão de comportamentos, se tal for considerado útil para a melhoria 
do ambiente escolar. 

☐ Não precisam de realizar formação em gestão de comportamentos, porque esta é uma necessidade 
exclusiva dos professores. 

 

15. O sistema de avaliação do desempenho do pessoal não docente designa-se: 

☐ SIGRHE. 

☒ SIADAP. 

☐ DGAE. 

☐ EPADRPL. 
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16. A Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, aprova o: 

☒ Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

☐ Estatuto do Aluno e dos Professores. 

☐ Estatuto do Aluno, dos Professores e do Pessoal Não Docente. 

☐ Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

 

17. São direitos dos alunos: 

☐ Desconsiderar o que esteja relacionado com preservação, conservação e asseio das instalações, 
material didático, mobiliário e espaços verdes da escola. 

☒ Ver respeitada a sua integridade física e moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção 
consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar.   

☐ Apropriar-se dos bens da comunidade educativa, já que estes pertencem a todos os seus membros. 

☐ Utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, 
programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram atividades formativas. 
 

 

 

18. São deveres dos alunos: 

☐ Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente. 

☐ Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 
circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos. 

☒ As duas afirmações anteriores estão corretas. 

☐ Nenhuma das afirmações anteriores está correta. 
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19. Se, nas instalações da Escola, um aluno estiver a filmar, com o telemóvel, uma conversa entre 
colegas, a reação adequada de um assistente operacional consiste em: 

☐ Deixar o aluno à vontade, já que este o pode fazer sem qualquer problema. 

☐ Informar o aluno de que só pode captar sons ou imagens de qualquer membro da comunidade escolar 
ou educativa, desde que as pessoas visadas não se importem. 

☐ Informar o aluno de que não pode captar sons ou imagens de qualquer membro da comunidade 
escolar ou educativa, porque está a desrespeitar a ordem do Diretor. 

☒ Informar o aluno de que não pode captar sons ou imagens de qualquer membro da comunidade 
escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada. 

 

 

20. Se, na Escola, houver a presença de alunos de diferentes culturas, enquanto assistente 
operacional deve tratar tais alunos: 

☐ Com disciplina, já que são alunos que normalmente causam conflitos. 

☐ Com tolerância e benevolência de modo a evitar qualquer tipo de conflitos. 

☒ Com respeito e correção, já que nenhum aluno pode ser discriminado em razão da condição 
económica, cultural ou social. 

☐ Com indiferença, de modo a não haver comprometimento com situações que possam surgir. 

 


