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ANEXO 2 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE 

TRABALHO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, 

ÁREA DE ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

Aviso publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 83 — 30 de abril de 2019, n.º 7474/2019 

 

 

Nome _____________________________________________________________ 

 

C.C. _______________________ NIF ____________________ 

 

N.º de candidato na lista concursal ______ 

 

Esposende, ___ de ___________________de 2019 

 

 

 

Prova de Conhecimentos 
 

- Conhecimento ao nível das habilitações exigidas para o ingresso na carreira;  

- LTFT - Lei n.º 35/2014, de 20/06;  

- Regime estatutário específico do pessoal não docente - Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29//07, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 262/2007, de 19/07;  

- Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Direitos e deveres do aluno fixados na Lei n.º 51/2012, de 5/09.  

- RI do Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira. 

- SIADAP - Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro 

 

 

 

Júri das Provas 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

Classificação 
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 A prova tem a duração máxima de 90 minutos; 

 Não é permitido ter em cima da mesa dispositivos eletrónicos 

 A cotação total da prova é de 20 valores; 

 Cada resposta correta vale 0,625 valores, num total de 20 valores; 

 Deve assinalar a resposta correta com um X; 

 Apenas é permitida a consulta de legislação em suporte de papel; 

 Caso pretenda corrigir uma resposta assinalada, terá de riscar a primeira resposta dada 

preenchendo a tinta a respetiva quadrícula e assinalar a correta com um X; 

 As respostas que não cumpram as regras enunciadas serão anuladas. 
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-1- 

Esposende foi elevada à categoria de Vila, por foral do rei D. Sebastião, em 19 de agosto de: 

a) 1472  

b) 1572  

c) 1672  

d) 1772  

 

 

-2- 

Após a recente e discricionária reunião de freguesias, contestada por quase todas as freguesias 

originais, o concelho de Esposende ficou dividido em: 

a) 3 freguesias e 6 Uniões de Freguesias  

b) 6 freguesias e 3 Uniões de Freguesias  

c) 5 freguesias e 4 Uniões de Freguesias  

d) 4 freguesias e 5 Uniões de Freguesias  

 

 

-3- 

O poeta António Correia de Oliveira, patrono deste agrupamento de escolas, nasceu em S. Pedro do 

Sul a: 

a) 30 de julho de 1879  

b) 30 de julho de 1979  

c) 30 de julho de 1779  

d) 30 de julho de 1679  

 

 

-4- 

O patrono da Biblioteca Municipal de Esposende é: 

a) António de Boaventura  

b) José de Boaventura  

c) Manuel de Boaventura  

d) Joaquim de Boaventura  

 

 

-5- 

António Rodrigues Sampaio, ilustre esposendense, foi jornalista, Ministro e Par do Reino, dirigiu o 

Espectro e foi redator do jornal:  

a) A Revolução de novembro  

b) A Revolução de outubro  

c) A Revolução de abril  

d) A Revolução de setembro  

 

  



 

4 
 

 

 

-6-  

Henrique Medina é considerado um dos maiores pintores de: 

a) Arte de paisagens do século XX  

b) Natureza-morta do século XX  

c) Retrato do século XX  

d) Pintura de gênero do século XX  

 

 

-7- 

Esposende, em termos de áreas educativas, é constituído por: 

a) 1 área educativa  

b) 3 áreas educativas  

c) 4 áreas educativas  

d) 5 áreas educativas  

 

 

-8- 

O rio Cávado nasce: 

a) Na serra do Gerês  

b) Na serra do Larouco  

c) Na serra da Cabreira  

d) Na serra da Arrábida  

 

 

-9- 

Esposende situa-se na margem: 

a) Direita do rio Cávado  

b) Esquerda do rio Cávado  

c) Norte do rio Cávado  

d) Sul do rio Cávado  

 

 

-10- 

Qual é o ponto mais ocidental da Europa continental? 

a) Cabo Espichel  

b) Cabo Finisterra  

c) Cabo Verde  

d) Cabo da Roca  

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza-morta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_g%C3%AAnero
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-11- 

Adquiri um telemóvel que custava 90€, mas fizeram-me um desconto de 7%.  

Quanto paguei pelo telemóvel! 

a) 63,7 €  

b) 73,7 €  

c) 83,7 €  

d) 85,7 €  

 

 

-12- 

Assinala a frases sem erros ortográficos 

a) O concelho de Esposende pertence ao distrito de Braga.  

b) O concelho de Esposende pertense ao distrito de Braga.  

c) O conselho de Esposende pertence ao distrito de Braga.  

d) O conselho de Esposende pertense ao distrito de Braga.  

 

 

-13- 

Assinale o diálogo sem erros: 

a) Tu foste à junta médica? 

- Sim, à uma semana. 

 

b) Tu foste à junta médica? 

- Sim, há uma semana. 

 

c) Tu fostes à junta médica? 

- Sim, há uma semana. 

 

 

 

-14- 

A informação foi restrita. 

Qual o significado da palavra sublinhada? 

a) Combinada.  

b) Limitada.  

c) Alargada.  

d) Obrigada  

 

 

-15- 

Ser tratado com respeito e correção e não ser marginalizado é um dos diretos do aluno. 

Nesta afirmação a palavra “marginalizado” significa (Est. Aluno): 

a) Bem tratado.  

b) Discriminado.  

c) Envolvido.  

d) Acompanhado.  
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-16- 

De acordo com o previsto na lei, o aluno tem direito a: 

a) Uma educação inclusiva e de qualidade.  

b) Reconhecimento do seu mérito escolar e desportivo.  

c) Ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua integridade física.  

d) Todas as respostas estão corretas.  

 

 

-17- 

Considerando a presença na escola de alunos de outras etnias, diga como os deve tratar. 

a) Sempre com cuidado e precaução.  

b) Com tolerância e benevolência para evitar conflitos.  

c) Com indiferença para não me comprometer com situações que possam surgir.  

d) Com respeito e correção pois ninguém pode ser discriminado.  

 

 

-18- 

O aluno enquanto membro da comunidade educativa tem obrigação de: 

a) Não seguir as orientações do pessoal não docente.  

b) Protestar verbalmente sempre que achar razão.  

c) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa. 

 

d) Questionar ordens do pessoal não docente por não lhes reconhecer autoridade.  

 

 

-19- 

De acordo com o previsto na lei, que deveres tem o aluno (Est. do Aluno)? 

a) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa.  

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

c) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 

de todos os alunos. 

 

d) Todas as respostas estão corretas.  

 

 

-20-  

Quais os alunos que devem beneficiar do sistema de apoio de ação social escolar (Est. do Aluno)? 

a) Todos os alunos sem exceção.  

b) Os alunos com carências nos âmbitos sociofamiliar, económico e cultural que 

dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino. 

 

c) Os alunos portadores de deficiência.  

d) Só os alunos com dificuldades económicas.  
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-21-  

O que faria se algum aluno se magoasse durante o intervalo das aulas no pátio da escola (LTFP)? 

a) Continuava a trabalhar por considerar não ter competência para intervir.  

b) Deixava o que estava a fazer para chamar um professor que resolvesse a situação.  

c) Prestava apoio e assistência de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhava o aluno à unidade de prestação de cuidados de saúde. 

 

d) Chamava um aluno para vigiar o colega enquanto procurava auxílio.  

 

 

-22-  

Durante o exercício das funções de assistente operacional, sempre que lhe seja solicitado, deve (LTFP): 

a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento e controlar entradas e saídas da 

escola. 

 

b) Receber e transmitir mensagens.  

c) Cooperar nas atividades que visem a segurança dos alunos na escola.  

d) Todas as respostas estão corretas.  

 

 

-23-  

É competência do assistente operacional de ação educativa assegurar (LTFP): 

a) A participação em programas e atividades de incentivo à leitura.  

b) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem 

como do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento 

do processo educativo. 

 

c) Que interrompe o seu trabalho sempre que não se sentir em condições para o 

prosseguir. 

 

d) A possibilidade de utilizar o telefone da escola, sempre que alguém disso tenha 

necessidade. 

 

 

 

-24-  

O trabalhador em funções públicas está sujeito aos seguintes deveres gerais (LTFP): 

a) O dever de zelo que consiste em acatar e cumprir as ordens dos superiores 

hierárquicos. 

 

b) O dever de correção, que consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou 

serviços os restantes trabalhadores e os superiores hierárquicos. 

 

c) O dever de lealdade que consiste em retirar vantagens, diretas ou indiretas para si ou 

para terceiro, das funções que exerce. 

 

d) Os deveres de assiduidade e de pontualidade que consistem em comparecer ao serviço, 

sempre que possível, nas horas que estejam designadas. 
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-25-  

Um assistente operacional comentou entre os seus pares: “Este aluno tem problemas familiares e o 

pai está detido”. Com este comportamento o colega (Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho): 

a) Violou todos os deveres de lealdade.  

b) Violou um dos deveres específicos do pessoal não docente.  

c) Não violou qualquer dever.  

d) Violou o dever de informação a que os trabalhadores em funções públicas estão 

vinculados. 

 

 

-26 –  

A área de atividade do pessoal não docente é (RI – Direitos e Deveres): 

a) Contribuir para a formação dos alunos e encarregados de educação, incentivando a 

formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na 

vida da comunidade. 

 

b) Contribuir para a formação dos alunos e encarregados de educação, incentivando a 

formação de cidadãos cívica, democrática e intervenientes na vida da comunidade. 

 

c) Acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e a aprofundar 

os conhecimentos e as competências profissionais dos não docentes 

 

d) Aplicar medidas disciplinares visando a correção de comportamentos inadequados dos 

alunos. 

 

 

-27- 

No recreio um aluno filmava com o telemóvel uma discussão entre colegas. A reação adequada de um 

assistente operacional presente consiste em informar o aluno de que: 

a) Pode fazê-lo sem qualquer problema desde que os alunos visados não se importem.  

b) Pode fazê-lo sem qualquer problema.  

c) Não o pode fazer.  

d) Se continuar a filmar lhe tirará o telemóvel.  

 

 

-28- 

Requisitos funcionais para avaliação (Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro): 

a) No caso de trabalhador que, no ano civil anterior ao da realização do ciclo avaliativo, 

tenha constituído relação jurídica de emprego público há menos de quatro meses, o 

desempenho relativo a este período é objeto de avaliação conjunta com o do ciclo 

seguinte. 

 

b) No caso de trabalhador que, no ano civil anterior ao da realização do ciclo avaliativo, 

tenha constituído relação jurídica de emprego público há menos de seis meses, o 

desempenho relativo a este período é objeto de avaliação conjunta com o do ciclo 

seguinte. 

 

c) No caso de trabalhador que, no ano civil anterior ao da realização do ciclo avaliativo, 

tenha constituído relação jurídica de emprego público há menos de doze meses, o 

desempenho relativo a este período é objeto de avaliação conjunta com o do ciclo 

seguinte. 
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-29- 

A avaliação do desempenho dos trabalhadores incide sobre (Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro): 

a) Os «resultados» obtidos na prossecução de objetivos individuais em articulação com os 

objetivos da respetiva unidade orgânica. 

 

b) Os «resultados» obtidos na prossecução de objetivos individuais do trabalhador  

c) Os «resultados» obtidos na prossecução de objetivos acordados com avaliador.  

 

 

-30- 

Escolha de competências (Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro): 

a) O parâmetro relativo a «Competências» assenta em competências previamente 

escolhidas para cada trabalhador em número não inferior a sete. 

 

b) O parâmetro relativo a «Competências» assenta em competências previamente 

escolhidas para cada trabalhador em número não inferior a cinco. 

 

c) O parâmetro relativo a «Competências» assenta em competências previamente 

escolhidas pelo trabalhador em número não inferior a cinco. 

 

 

 

-31- 

Composição da Comissão paritária (Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro): 

a) A comissão paritária é composta por cinco vogais, sendo três representantes da 

Administração, designados pelo dirigente máximo do serviço, sendo um membro do 

conselho coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores por estes 

eleitos. 

 

b) A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da 

Administração, designados pelo dirigente máximo do serviço e dois representantes dos 

trabalhadores por estes eleitos. 

 

c) A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da 

Administração, designados pelo dirigente máximo do serviço, sendo um membro do 

conselho coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores por estes 

eleitos. 

 

 

-32- 

Apreciação pela comissão paritária (Lei n.º 66-B-2007 de 28 de dezembro): 

a) O requerimento deve ser acompanhado da documentação que suporte os fundamentos 

do pedido de apreciação. 

 

b) O requerimento deve fundamentar a discordância da proposta do avaliador.  

c) O requerimento deve apresentar uma proposta alternativa à do avaliador.  

 

 

 

Esposende, Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira ____ de  _______________ de 2019 

 

Nome: ________________________________________________________________________________ 


