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

para a carreira e categoria de assistente operacional 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
 

Quarta-feira, 26 de maio de 2021 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Nº Cartão de Cidadão: _______________________ 
 
Assinatura do Candidato: ______________________________________________________ 
 
 

A preencher pelo Júri 
Classificação em percentagem |__|__|__| (______________________________ por cento) 
 
Data ___/ ___/ 2021 
 
Observações_________________________________________________________________ 
 

 
 
ANTES DE RESPONDER, LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE: 

o A Prova de Conhecimentos tem a duração de 60 minutos, com 30 minutos de 
tolerância. 

o A Prova de Conhecimentos consta de 40 questões de escolha múltipla, em que 

apenas uma opção está correta.  
o Observe o exemplar do teste que recebeu, verifique se está completo e se termina 

com a palavra FIM. 
o No caso de não dispor de um exemplar correto, dirija-se ao vigilante, para que lhe 

seja feita a troca por um outro, pois se alguma questão estiver em falta, o candidato 
será avaliado como se não tivesse respondido. 

 

NORMAS 
o Escreva, na folha da grelha de respostas, a letra que identifica a opção escolhida.  
o Não se aceitam folhas de rascunho. 
o Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  
o Não é permitido o uso de corretor. 
o Qualquer resposta alterada deverá estar completamente escurecida ou riscada.  
o Não é permitida a consulta de dicionário, telemóvel ou qualquer outro meio ou 

documento de consulta.  
o O nome do candidato só deve constar no cabeçalho, sendo proibido rubricar ou 

acrescentar sinais que personalizem o teste. 
 
 

O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS NORMAS ACIMA REFERIDAS IMPLICA A 
ANULAÇÃO DA PROVA NO TODO OU EM PARTE. 
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1. O regulamento interno da escola tem por objeto 
 
A. o desenvolvimento do disposto na presente lei e demais legislação de caráter estatutário, a 
adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de conflitos na 
respetiva comunidade educativa e as regras e procedimentos a observar em matéria de 
delegação das competências do diretor, nos restantes membros do órgão de administração e 
gestão ou no conselho de turma. 
 
B. o desenvolvimento do disposto na presente lei, a adequação à realidade da escola das 
regras de convivência na respetiva comunidade educativa e as regras e procedimentos a 
observar em matéria de delegação das competências do diretor, nos restantes membros do 
órgão de administração e gestão. 
 
C. o desenvolvimento do disposto na presente lei e demais legislação de caráter estatutário, a 
adequação à realidade do concelho, onde a escola está inserida, bem como das regras 
utilizadas na resolução de conflitos na respetiva comunidade educativa e procedimentos a 
observar em matéria de delegação das competências do diretor, nos restantes membros do 
órgão de administração e gestão ou no conselho de turma. 
 
D. o desenvolvimento do disposto na presente lei e demais legislação de caráter estatutário, 
por vezes, a adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de 
conflitos apenas na respetiva comunidade escolar e as regras e procedimentos a observar em 
matéria de delegação das competências do diretor e do presidente do Conselho Geral, nos 
restantes membros do órgão de administração e gestão ou no conselho de turma. 
 
2. O regulamento interno da escola  
 
A. é publicitado no Portal das Escolas e na escola, em local visível e adequado, sendo fornecido 
gratuitamente ao aluno, quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja 
objeto de atualização. 
 
B.  é publicitado apenas na Escola, em local visível e adequado, sendo fornecido gratuitamente 
ao aluno, quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja objeto de 
atualização. 
 
C. é publicitado no Portal das Escolas e na escola, em local visível e adequado, sendo fornecido 
com base numa taxa pecuniária ao aluno, no ato da matrícula, logo que inicia a frequência da 
escola e sempre que o regulamento seja objeto de atualização. 
 
D. é publicitado nas juntas de freguesia, no Portal das Escolas e na escola, em local visível e 
adequado, sendo fornecido gratuitamente ao aluno e ao Encarregado de Educação, quando 
inicia a frequência da escola. 
 
3. Os estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de Prado são 
 
A. 7. 
 
B. 6. 
 
C. 5. 
 
D. 8. 
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4. As ofertas formativas que o Agrupamento de Escolas de Prado promove são as seguintes: 
 
A. Educação pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos; Secundário; EFA. 
 
B. Educação pré-escolar; 2º e 3º ciclos; PIEF; Vocacional. 
 
C. Educação pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos; PIEF; Profissional. 
 
D. Educação pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos; PIEF; EFA. 
 
5. Os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento de Escolas de Prado são: 
 
A. Conselho Geral, Diretor, Conselho Pedagógico, Conselho Administrativo. 
 
B. Conselho Geral, Diretor, Conselho Pedagógico, Departamentos. 
 
C. Diretor, Conselho Pedagógico, Conselho Administrativo, Conselho de Docentes. 
 
D. Autarquia local, Direção, Conselho Geral, Conselho pedagógico. 
 
6. O Conselho Geral é composto por 21 elementos. Dentro dessa composição, assinale os 
elementos que representam o Pessoal não docente 
 
A. 1 elemento. 
 
B. 2 elementos. 
 
C. 3 elementos. 
 
D. 4 elementos. 
 
7. No Conselho Geral, os mandatos dos membros não docentes tem a duração de  
 
A. 1 ano. 
 
B. 2 anos. 
 
C. 4 anos. 
 
D. 5 anos. 
 
8. O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas: 
 
A. Pedagógica, Cultural, Administrativa, Financeira, Patrimonial. 
 
B. Pedagógica, Cultural, Administrativa, Financeira, Política. 
 
C. Pedagógica, Energética, Administrativa, Financeira, Patrimonial. 
 
D. Pedagógica, Política, Administrativa, Financeira, Desportiva. 
 
9. Integram a composição dos Departamentos Curriculares da Escola sede do Agrupamento 
de Prado  



 
 

 

 

 

4 

 
A. Línguas; Ciências Sociais, Humanas e Experimentais; Matemática; Expressões. 
 
B. Língua Portuguesa; Línguas Estrangeiras; Ciências; Artes; Desporto. 
 
C. Línguas, Matemática e Ciências Humanas; História e Ciências Sociais; Expressões Artísticas. 
 
D. Línguas; Ciências Sociais e Humanas; Matemática e Ciências Experimentais; Expressões. 
 
10. Os Conselhos de Turma do 3º ciclo são compostos por: 
 
A. o Diretor de Turma; os professores da turma; a Psicóloga, a Assistente Social. 
 
B. os professores da turma; um representante dos Encarregados de Educação; a Psicóloga; um 
professor da Educação Especial. 
 
C. os professores da turma; dois representantes dos pais e Encarregados de Educação; um 
representante dos alunos. 
 
D. o Diretor de Turma; o secretário; os professores da turma; um professor da Educação 
Especial. 
 
11. São espaços comuns com regulamento próprio 
 
A. Bibliotecas; Cantinas; Sala dos Professores; Instalações desportivas; Rádio Escolar; Oficina 
Pedagógica. 
 
B. Bibliotecas; Cantinas; Centro de Informática; Instalações desportivas; Rádio Escolar; Oficina 
Pedagógica. 
 
C. Bibliotecas; Cantinas; Centro de Informática; Instalações desportivas; Instalações sanitárias; 
Recreios. 
 
D. Polivalentes; Cantinas; Centro de Informática; Instalações desportivas; Rádio Escolar; Oficina 
Pedagógica. 
 
12. Participação de ocorrência 
 
A. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 
comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 
imediatamente ao Diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 
B. Qualquer membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 
comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 
primeiramente ao Diretor de Turma e este posteriormente deverá participar ao Diretor do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
 
C. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 
comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 
imediatamente ao Encarregado de Educação do aluno envolvido, por forma a ficar 
devidamente informado sobre a vida escolar do seu educando. 
 
D. Nenhuma das anteriores. 
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13. Finalidades das medidas disciplinares 
 
A. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades 
pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício 
da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a 
comunidade educativa. 
 
B. Nem todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades 
pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício 
da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a 
comunidade educativa. 
 
C. Somente as medidas disciplinares corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, 
preventivas e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres e 
direitos do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade 
profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade 
educativa. 
 
D. Nenhuma das anteriores. 
 
14. Medidas disciplinares sancionatórias 
 
A. Traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, devendo a 
ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo professor ou 
funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada com conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à 
equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam. 
 
B. Traduzem uma sanção disciplinar inimputável ao comportamento do aluno, devendo a 
ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo professor ou 
funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada com conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à 
equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam. 
 
C. Traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, devendo a 
ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo professor ou 
funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada sem conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à 
equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam. 
 
D. Nenhuma das anteriores. 
 
15. Entendem-se por medidas corretivas as que contribuam para a correção do 
comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno. 
Selecione as medidas corretivas. 
 
A. Advertência; ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 
escolar; a realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade a 
determinar pelo diretor; o condicionamento no acesso a espaços da escola ou na utilização de 
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certos materiais ou equipamentos; mudança de turma; confiscação, por parte do professor, de 
equipamentos que perturbem o regular funcionamento das atividades letivas. 
 
B. Advertência; falta disciplinar mantendo o aluno na sala; a realização de tarefas e atividades 
de integração na escola ou na comunidade a determinar pelo diretor; o condicionamento no 
acesso a espaços da escola ou na utilização de certos materiais ou equipamentos; mudança de 
turma; confiscação, por parte do professor, de equipamentos que perturbem o regular 
funcionamento das atividades letivas. 
 
C. Advertência; ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 
escolar; a realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade a 
determinar pelo diretor; proibição de entrada nos espaços comuns com regulamento próprio; 
mudança de turma; confiscação, por parte do diretor, de equipamentos que perturbem o 
regular funcionamento das atividades letivas. 
 
D. Nenhuma das alíneas está correta. 
 
16.  As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 
comportamento do aluno. Assinale as medidas disciplinares sancionatórias.  
 
A. Repreensão oral; suspensão até 2 dias; suspensão da escola entre 3 e 7 dias úteis; 
Transferência de escola; Expulsão da escola. 
 
B. Repreensão registada; suspensão até 5 dias; suspensão da escola entre 6 e 9 dias úteis; 
transferência de turma; transferência de escola. 
 
C. Repreensão registada; suspensão até 3 dias úteis; suspensão da escola entre 4 e 12 dias 
úteis; transferência de escola; expulsão da escola. 
 
D. Nenhuma das alíneas está correta. 
 
17. Para além dos direitos consignados na lei geral, o Regulamento Interno do Agrupamento 
elenca uma série de direitos dos assistentes Operacionais.  
Considerando as afirmações abaixo apresentadas, selecione a falsa. 
 
A. Tem direito a um cartão identificativo/magnético do Agrupamento, desde que requisitado 
nos serviços de administração escolar, exclusivamente para registo da assiduidade e 
pontualidade. 
 
B. Tem direito ao acesso ao Regulamento Interno, ao Projeto Educativo e ao Plano Anual de 
Atividades, que se encontram nos locais próprios. 
 
C. Tem direito a eleger e ser eleito para representante do pessoal não docente, quando para 
tal reunir os requisitos legais. 
 
D. Tem direito a serem informados acerca das decisões tomadas pelo conselho pedagógico. 
 
18. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos 
alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras da convivência, em 
articulação com os docentes, os pais e encarregados de educação.  
De acordo com afirmações abaixo expostas, destaque a falsa.  
 
A. Tratar os alunos com correção, nunca recorrendo à violência para impor a disciplina. 
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B. Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos. 
 
C. Procurar resolver os pequenos problemas entre alunos com compreensão, comunicando 
por escrito ao diretor ou ao coordenador de estabelecimento os casos de maior gravidade ou 
que se revelem insolúveis. 
 
D. Ser eficiente, vigilante, cumpridor das suas funções e asseado no seu local de trabalho. 
 
19. A carreira de Assistente Operacional é enquadrada no regime jurídico do trabalho em 
funções públicas como: 
 
A. carreira geral de grau 3 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em directivas bem definidas e 
instruções gerais nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de 
atuação dos órgãos e serviços, com graus de complexidade variáveis, contendo 9 posições 
remuneratórias. 
 
B. carreira geral de grau 1 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 
executiva, de caráter manual, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais nas 
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços, contendo 8 posições remuneratórias. 
 
C. carreira geral de grau 3 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 
executiva, de caráter manual, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais nas 
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e 
serviços, com graus de complexidade variáveis, contendo 9 posições remuneratórias. 
 
D. carreira geral de grau 2 de complexidade funcional, correspondendo a funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de 
atuação dos órgãos e serviços, contendo 8 posições remuneratórias. 
 
20. O contrato de prestação de serviço para o exercício de funções públicas reveste as 
seguintes modalidades: 
 
A. contrato de trabalho em funções públicas, nomeação, comissão de serviço, contrato de 
prestação de serviços. 
 
B. contrato de trabalho em funções públicas, nomeação, comissão de serviço, contrato de 
tarefa e contrato de avença. 
 
C. contrato de tarefa e contrato de avença. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
21. Ao trabalho suplementar prestado pelos trabalhadores com vínculo de emprego público, 
e nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, é aplicado, entre outros, um 
limite de horas de trabalho por ano, correspondendo a 
 
A. 300 horas. 
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B. 200 horas. 
 
C. 150 horas. 
 
D. 100 horas. 
 
22. A LTFP estabelece os deveres do trabalhador, consistindo o dever de imparcialidade em 
 
A. 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. 
 
B. acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de 
serviço e com a forma legal. 
 
C. conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos 
superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com a equidistância 
relativamente aos interesses com que seja confrontado. 
 
D. 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. 
 
23. Sempre que as funções afins ou funcionalmente ligadas à atividade principal exijam 
especiais qualificações, o exercício de tais funções confere ao trabalhador o direito a, pelo 
menos: 
 
A. 50 horas anuais de formação profissional. 
 
B. 30 horas anuais de formação profissional. 
 
C. 25 horas anuais de formação profissional. 
 
D. 10 horas anuais de formação profissional. 
 
24. Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores 
hierárquicos.  A infração disciplinar prescreve no prazo de 
 
A. 1 ano sobre a respetiva prática, salvo quando consubstancie também infração penal, caso 
em que se sujeita aos prazos de prescrição estabelecidos na lei penal à data da prática dos 
factos. 
 
B. 6 meses sobre o conhecimento da infração disciplinar por qualquer superior hierárquico. 
 
C. 60 dias sobre o conhecimento da infração disciplinar por qualquer superior hierárquico. 
 
D. Não tem prazo de prescrição. 
 
25. São consideradas circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar 
 
A. a coação física, a provocação, a confissão espontânea. 
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B. a legítima defesa, a não exigibilidade de conduta diversa e o exercício de um direito ou o 
cumprimento de um dever. 
 
C. o acatamento bem-intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico, nos casos 
em que não fosse devida obediência, a prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar 
comportamento e zelo. 
 
D. a coação física, a privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais 
no momento da prática da infração, a legítima defesa, própria ou alheia, a não exigibilidade de 
conduta diversa, o exercício de um direito ou o cumprimento de um dever. 
 
26. Ao modelo de Avaliação de Desempenho dos Serviços da Administração Pública, carreira 
de Assistentes Operacionais, é aplicável o subsistema 
 
A. SIADAP (1). 
 
B. SIADAP (2). 
 
C. SIADAP (3). 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
27. O período de avaliação de desempenho pelo SIADAP é 
 
A. anual. 
 
B. semestral. 
 
C. bienal. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
28. A avaliação final expressa-se segundo as menções qualitativas de: 
 
A. Desempenho insuficiente; Desempenho Suficiente; Desempenho Bom. 
 
B. Desempenho insuficiente; Desempenho Suficiente; Desempenho Muito Bom. 
 
C. Desempenho insuficiente; Desempenho Suficiente; Desempenho Excelente. 
 
D. Desempenho Inadequado; Desempenho Adequado; Desempenho Relevante. 
 
29. A mobilidade na categoria e na mesma atividade dentro do mesmo órgão ou serviço, 
consolida-se definitivamente por: 
 
A. decisão do respetivo dirigente máximo, sempre com o acordo do trabalhador, consoante a 
constituição da situação de mobilidade tenha ou não carecido da aceitação do trabalhador. 
 
B. decisão do respetivo dirigente máximo, com ou sem o acordo do trabalhador, consoante a 
constituição da situação de mobilidade tenha ou não carecido da aceitação do trabalhador.  
 
C. decisão e acordo do trabalhador, consoante a constituição da situação de mobilidade.  
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D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
30. Procedimento Administrativo é a sucessão 
 
A. de atos e formalidades tendentes à formação e manifestação da vontade da Administração 
Pública ou à sua execução. 
 
B. ordenada de atos e formalidades relativos à formação, manifestação e execução da vontade 
dos órgãos da Administração Pública.  
 
C. ordenada de atos e manifestação da vontade da Administração Pública ou à sua execução. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
31. São objetivos prosseguidos pela regulamentação jurídica do Procedimento 
Administrativo 
 
A. a regulamentação jurídica do Procedimento Administrativo visa assegurar o respeito pelos 
direitos das pessoas coletivas. 
 
B. a regulamentação jurídica do Procedimento Administrativo visa assegurar os direitos das 
pessoas singulares. 
 
C. a regulamentação jurídica do Procedimento Administrativo visa, por um lado, garantir a 
melhor ponderação possível da decisão a tomar à luz do interesse público e, por outro, 
assegurar o respeito pelos direitos dos particulares. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
32. A Administração Pública visa 
 
A. a estrutura organizativa do Estado, composta por órgãos, agentes e pessoas coletivas de 
direito público. 
 
B. os agentes e as pessoas coletivas de direito público, que têm por fim a continuação do 
interesse público. 
 
C. a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
33. Um procedimento administrativo inicia-se   
 
A.  com requerimento dos interessados. 
 
B.  oficiosamente. 
 
C. oficiosamente ou a requerimento dos interessados. 
 
D. a pedido do superior hierárquico. 
 
34. Um Processo Administrativo é 
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A. o conjunto de formalidades que integram o Procedimento Administrativo. 
 
B. o conjunto de documentos em que se traduzem os atos e formalidades que integram o 
Procedimento Administrativo. 
 
C. o conjunto processual e formal que integram o Procedimento Administrativo. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
35. Um utente de serviço público para reclamar deverá recorrer 
 
A. ao livro de sugestões nos locais onde seja efetuado atendimento de público, devendo a sua 
existência ser divulgada aos utentes de forma visível. 
 
B. ao livro de reclamações nos locais onde seja efetuado atendimento privado, devendo a sua 
existência ser divulgada aos utentes de forma visível. 
 
C. ao livro de reclamações, devendo este ser utilizado apenas quando seja impossível ou 
inconveniente a apresentação online da reclamação. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
36. A Administração Pública é uma realidade vasta e complexa, tendo em conta o seu 
sentido orgânico, com a possibilidade de se distinguir três grandes grupos de entidades: 
 
A. Órgãos dos Institutos Públicos, órgãos das Associações Públicas, órgãos das Autarquias 
Locais. 
 
B. Administração direta do Estado, Administração indireta do Estado, Administração 
Autónoma. 
 
C. Administração dos órgãos do Estado, Administração das Regiões Autónomas, Administração 
dos órgãos das Autarquias Locais. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
37. São princípios gerais da atividade administrativa os seguintes: 
 
A. Princípio da Legalidade; Princípio da Igualdade; Princípio da Proporcionalidade; Princípio da 
Justiça e Princípio da Imparcialidade. 
 
B. Princípio da Legalidade; Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos 
direitos e interesses dos cidadãos; Princípio da Igualdade; Princípio da Proporcionalidade; 
Princípio da Justiça; Princípio da parcialidade e Princípio da Boa-Fé. 
 
C. Princípio da Legalidade; Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos 
direitos e interesses dos cidadãos; Princípio da Igualdade; Princípio da Proporcionalidade; 
Princípio da Justiça; Princípio da Imparcialidade; Princípio da Boa-Fé; Princípio da Colaboração 
da Administração com os Particulares; Princípio da Participação; Princípio da Decisão; Princípio 
da burocratização e da Eficiência; Princípio da Gratuitidade; Princípio do acesso ao direito. 
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D. Princípio da legalidade; Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos 
direitos e interesses dos cidadãos; Princípio da boa administração; Princípio da igualdade; 
Princípio da proporcionalidade; Princípios da justiça e da razoabilidade; Princípio da 
imparcialidade; Princípio da boa-fé; Princípio da colaboração com os particulares; Princípio da 
participação; Princípio da decisão; Princípios aplicáveis à administração eletrónica; Princípio da 
gratuitidade; Princípio da responsabilidade; Princípio da administração aberta; Princípio da 
proteção dos dados pessoais; Princípio da cooperação leal com a União Europeia. 
 
38. Os atos legislativos são  
 
A. os Decretos-Leis e os Decretos Legislativos Regionais. 
 
B. os Decretos-Leis, os Decretos Legislativos Regionais, as Portarias e as Posturas. 
 
C. as Leis, os Decretos-Leis, os Decretos Legislativos Regionais, as Portarias e as Posturas. 
 
D. as Leis, os Decretos-Leis e os Decretos Legislativos Regionais. 
 
39. O prazo para conclusão do procedimento administrativo é de: 
 
A. 30 dias. 
 
B. 60 dias. 
 
C. 90 dias. 
 
D. 120 dias. 
 
40. Os interessados dos atos administrativos devem ser notificados sempre que 
 
A. decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas; imponham deveres, sujeições ou 
sanções, ou causem prejuízos.  
 
B. decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas; imponham deveres, sujeições ou 
sanções, ou causem prejuízos; criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou interesses 
legalmente protegidos, ou afetem as condições do seu exercício. 
 
C. decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas; criem, extingam, aumentem ou 
diminuam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições do seu 
exercício. 
 
D. Nenhuma das opções anteriores. 
 
 
 
 
 

FIM 
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PROVA DE CONHECIMENTOS 

26 de maio de 2021 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Cartão de Cidadão nº: _________________________________ 

Assinatura do candidato: ______________________________________________________ 

 

GRELHA DE RESPOSTAS 

X A B C D 

 

X A B C D 

01 X    21   X  

02 X    22    X 

03  X   23    X 

04 X    24 X    

05 X    25    X 

06  X   26   X  

07   X  27   X  

08 X    28    X 

09    X 29  X   

10   X  30  X   

11  X   31   X  

12 X    32   X  

13 X    33   X  

14 X    34  X   

15 X    35   X  

16   X  36  X   

17    X 37    X 

18  X   38    X 

19  X   39   X  

20 X    40  X   

 


