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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE 

CINCO POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL   

(SETOR DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE) 

 

Aviso n.º 18304/2021 de 28 de setembro de 2021, publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, parte H 

 

 

Nome do/a Candidato/a: _________________________________________________ 

N.º de Candidato/a: _____________________ 

N.º de identificação CC/ BI: _____________________ 

 

 

Monchique, ___ de __________de 2021 

 

___horas 

 

A PREENCHER PELO JURI:                                                        OBSERVAÇÕES: 

____________________ (pontos) 

                   Júri: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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ANTES DE RESPONDER, LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE: 

• A prova tem a duração máxima de 60 minutos. 

• Querendo desistir da prova, o candidato apenas poderá abandonar a sala quinze 

minutos após o início da mesma, devendo entregar a prova a um dos vigilantes. 

• O candidato poderá iniciar a prova até quinze minutos depois do início da mesma. 

• Não será permitida a realização da prova após essa hora. 

• O bilhete de identidade/cartão de cidadão deverá permanecer em cima da mesa do 

candidato durante toda a prova. 

Para além do documento de identificação não é permitido a permanência de mais 

nenhum outro objeto pessoal na mesa onde a prova se está a realizar. 

• Os telemóveis deverão ser desligados antes do início da prova, não sendo admissível 

a utilização de qualquer meio digital ou informático. 

• A prova é constituída por questões de escolha múltipla. 

• As respostas devem ser dadas no enunciado da prova. 

• Observe o exemplar da prova que recebeu, e verifique se tem 9 páginas e termina com 

a palavra FIM. 

• Não se aceitam folhas de rascunho. 

• Só serão válidas as respostas indicadas no enunciado da prova. 

• Só se avaliam testes escritos a tinta azul ou preta. 

• Está interdita a utilização de tinta corretora. 

• Qualquer resposta alterada deverá estar completamente riscada. 

• O nome do candidato só deve constar na primeira página da prova. 

O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS NORMAS ACIMA REFERIDAS IMPLICA A 

ANULAÇÃO DA PROVA NO TODO. 

 

 

 

Boa Sorte! 



 

3 
 

 

Sinalize/Circunde a letra da opção correta. – A resposta correta encontra-se assinalada 

a cor verde. 

 

 

Grupo I – Questões de Cultura Geral; Regulamento Interno e Projeto Educativo do 

Escolas de Monchique; Estatuto do Aluno 

 

 

1. O Feriado Municipal de Monchique celebra-se na: 

a) Quinta-Feira da Ascensão.* 

b) Quinta-Feira da Independência. 

c) Quinta –Feira de Mercado. 

d) Quinta-Feira Imaculada Conceição. 

 

2. Portugal tem cerca de: 

a) 8 milhões de habitantes. 

b) 12 milhões de habitantes. 

c) 10 milhões de habitantes.* 

d) 5 milhões de habitantes. 

 

3. Assinale o diálogo sem erros: 

a) “- Tu fostes à consulta de medicina do trabalho? 

- Fui, há uma semana.” 

b) “- Tu foste à consulta de medicina do trabalho?* 

- Fui, há uma semana.” 

c) “- Tu foste à consulta de medicina do trabalho? 

- Fui, à uma semana.” 

d) “- Tu fostes à consulta de medicina do trabalho? 

- Fui, à uma semana.” 
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 4. Quantos agrupamentos de escolas tem o município de Monchique na sua área de 

atuação? 

a) 5 

b) 3  

c) 2 

d) 1* 

 

5. A Creche Municipal “O Ouricinho” tem a sua gestão na: 

a) Escola EB 2/3 Manuel de Nascimento. 

b) Nenhuma das respostas está correta. * 

c) Escola EB 1 n.º 1de Monchique – Escola de São Pedro. 

d) Escola EB 1 n.º 2 de Monchique – Escola de São Roque. 

 

 6. O perfil de competências de um assistente operacional prevê: 

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

b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das 

escolas. 

c) Controlar as entradas e saídas da escola. 

d) Todas as respostas anteriores estão corretas.* 

 

7. No intervalo, um aluno filmava com o telemóvel uma discussão entre colegas. A 

reação adequada de um assistente operacional é 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. 
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8. A escolaridade obrigatória cessa: 

a) No momento em que o aluno perfaz 18 anos. 

b) Com a obtenção de diploma de curso de nível secundário ou no momento em 

que o aluno perfaz 18 anos.* 

c) No momento em que o aluno integra o mercado de trabalho. 

d) Com a obtenção de diploma de curso de nível secundário. 

 

9. Qual destas áreas de intervenção não faz parte do Projeto Educativo do Agrupamento 

de Escolas de Monchique: 

a)  Sucesso Escolar e Sucesso Educativo. 

b)  Organização e Gestão. 

c)  Saúde e Bem-Estar. * 

d)  Relação Escola/Família/Comunidade. 

 

10. A administração e gestão das escolas do agrupamento são asseguradas por órgãos 

próprios, que se orientam segundo os princípios e objetivos referidos nos artigos 3º e 

4º do diploma do regime de autonomia, Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, alterado 

pelo Decreto- Lei 224/2009, de 11 de Setembro e pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de 

Julho. Identifique o órgão de administração e gestão que não faz parte: 

a) Conselho Geral. 

b) Diretor. 

c) Conselho Pedagógico. 

d) Conselho Diretivo.* Conselho administrativo 

 

11. O pessoal não docente integra, entre outros: 

a) Os alunos, os professores e o diretor da escola. 

b) Os professores, os assistentes operacionais e o diretor da escola. 

c) O pessoal administrativo, os psicólogos e os assistentes operacionais.* 

d) O pessoal administrativo, os professores e os assistentes operacionais. 
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12. O Estatuto aplica-se aos alunos do … 

a) ensino básico e secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades 

especiais, com as especificidades nele previstas em razão dos diferentes ciclos 

de escolaridade ou respetivas modalidades e ou do nível etário dos 

destinatários. * Artigo 3.º n.º 1 

b) ensino secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais, 

com as especificidades nele previstas em razão dos diferentes ciclos de 

escolaridade ou respetivas modalidades e ou do nível etário dos destinatários. 

c) ensino básico da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais, com 

as especificidades nele previstas em razão dos diferentes ciclos de escolaridade 

ou respetivas modalidades e ou do nível etário dos destinatários. 

d) todas as respostas anteriores estão erradas. 
 

 

 

Grupo II – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 

de 20/06 

 

13 . No âmbito do presente procedimento concursal, os trabalhadores ficam sujeitos a 

um período experimental de: 

a) 60 dias 

b) 30 dias 

c) 90 dias* Artigo 49.º n.º 1 a) LTFP 

d) não têm tem período experimental. 

 

14. O período anual de férias tem a duração, em regra, de: 

a) 22 dias, acresce 1 dia útil por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 

* Artigo 126.º n.º 4 LTFP 

b) 25 dias, acresce 1 dia útil por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 

c) 22 dias, acresce 2 dias úteis por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 
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d) 25 dias, acresce 2 dias úteis por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 

15. “As faltas motivadas pela necessidade de realização de consultas médicas e exames 

determinam a perda de remuneração”. Esta afirmação é: 

a) Verdadeira. 

b) Falsa. Artigo 134.º n.º 1 d) LTFP 

 

16. A sanção disciplinar de suspensão não é aplicável aos trabalhadores quando: 

a) demonstrem desconhecimento das normas essenciais reguladoras do serviço, do 

qual haja resultado prejuízos para o órgão ou serviço ou para terceiros. 

b) exerçam funções em acumulação, sem autorização ou apesar de não autorizados 

ou, ainda, quando a autorização tenha sido concedida com base em informações ou 

elementos, por eles fornecidos, que se revelem falsos ou incompletos. 

c) agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, 

subordinado ou terceiro, fora dos locais de serviço, por motivos relacionados com o 

exercício das funções. 

e) deem informação correta a superior hierárquico.* Artigo 178.º LTFP 

 

 

Grupo III – Questões sobre Manual de Primeiros Socorros e Noções de Conceitos de 

Mau-trato, Perigo e Bullying  

 

17. Identifique a resposta incorreta.  Ao contactar o 112 devo …  

a) informar claramente o local onde se encontra a vítima. 

b) relatar de forma simples como se deu o acidente. 

c) dar indicações precisas sobre o estado da vítima. 

d) afastar-me da vítima para esta não ouvir o telefonema. * 
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18. Se uma criança apresentar-se numa situação de asfixia/sufocação (dificuldade 

respiratória que leva à falta de oxigénio no organismo) o que não deve fazer: 

a) Ligar o 112. 

b) Abrir a boca da criança e tentar extrair o corpo estranho, se este ainda estiver 

visível, usando o seu dedo indicador em gancho ou uma pinça, mas sempre com 

muito cuidado para não o empurrar. 

c) Colocar-se por trás da vítima e passar-lhe o braço em volta da cintura. Fechar a 

mão em punho e seguida e colocar-lhe logo acima do umbigo, cobrindo o punho com 

a outra mão, carregando para dentro e para cima, até 5 movimentos. 

d) Abandonar o asfixiado para pedir auxílio. * 

 

19. Se uma criança apresentar-se com corpos estranhos nos olhos, o que não deve fazer: 

a) Abrir as pálpebras do olho atingido com muito cuidado, fazer correr água sobre 

o olho, do canto interno junto ao nariz, para o externo. 

b) Tentar remover o corpo estranho com lenço, papel, algodão ou qualquer outro 

objecto.* 

 

20. Em caso de desmaio, deve apoiar a vítima da seguinte forma (assinale a resposta 

errada): 

a) Deitá-la com a cabeça de lado – posição lateral de segurança. 

b) Desapertar-lhe as roupas. 

c) Mantê-la confortavelmente aquecida, mas, sempre que possível, em local arejado. 

d) Tentar dar-lhe água a beber, mesmo quando estiver ainda desmaiada, para 

hidratar.* 

 

21. Em caso de entorse não deve: 

a) Evitar a movimentação da articulação lesionada e proceder à imobilização do 

membro; 

b) Elevar o membro lesionado. 
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c) Manter o sapato/bota a apertar a zona da entorse para evitar que a zona fique 

com edema (inchaço).* 

d) Aplicar gelo ou deixar correr água fria sobre a articulação. 

 

22. É possível uma criança ao cair fazer uma fratura. Numa situação dessas não deve: 

a) Expor a zona da lesão (desapertar ou se necessário cortar a roupa). 

b) Verificar se existem ferimentos. 

c) Tentar imobilizar as articulações que se encontram antes e depois da fratura, 

utilizando talas apropriadas ou, na sua falta, improvisadas. 

d) Tentar encaixar as extremidades do osso partido.* 

 

23. Ao assistir a uma convulsão de uma criança não deve: 

a) Tentar introduzir-lhe qualquer objeto na boca, nomeadamente dedos, lenços, 

panos, espátulas, colheres, etc.* 

b) Afastar todos os objetos onde a vítima se possa magoar e amparar-lhe a cabeça 

com a mão ou com um objeto macio (camisola, toalha). 

c) Desapertar a roupa à volta do pescoço. 

d) Tornar o ambiente calmo, afastando os curiosos. 

 

24. Identifique a resposta errada. 

Considera-se que uma criança está em perigo quando… 

a) Está abandonada ou vive entregue a si própria; 

b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; 

c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; 

d) Nenhuma das respostas anteriores. * 
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25. No contacto diário com uma criança ao considerar haver sinais que esta possa estar 

em risco ou perigo não deve: 

a) perguntar diretamente à criança/jovem sobre o que se passa em sua casa.*  

b) falar com o seu superior hierárquico. 

c) sinalizar a situação à CPCJ. 

 

26. Quais os tipos de Bullying que existe? 

a) Físico, Verbal e Psicológico. 

b) Sexual. 

c) Ciberbullying. 

d) Todas as respostas anteriores estão certas.* 

Cotações das Questões 

Questão Cotação Questão Cotação 

1. 0.5 14. 0.8 

2. 0.5 15. 0.8 

3. 0.6 16. 1.1 

4. 0.6 17. 0.9 

5. 0.9 18. 0.9 

6. 1.1 19. 0.9 

7. 0.6 20. 0.6 

8. 0.6 21. 0.6 

9. 0.9 22. 0.7 

10. 0.8 23. 0.8 

11. 0.9 24. 0.8 

12. 0.6 25. 0.8 

13. 0.9 26. 0.8 

Total 20 

 

FIM 


