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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 janeiro de 2022 

 

___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/a candidato/a apenas poderá abandonar a sala quinze 

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

• O/A candidato/a 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 10 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! 
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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 

Agrupamento de Escolas de Monchique; Estatuto do Aluno  

 

1. Qual o Dia da Assunção de Nossa Senhora é a: 

a) 05 de maio. 

b) 15 de abril. 

c) 15 de agosto.* 

d) 08 de dezembro. 

 

2. O Concelho de Monchique tem cerca de (escolha a resposta correta): 

a) 4000  habitantes. 

b) 5000 habitantes.* 

c) 6500 habitantes. 

d) 3500 habitantes. 

 

3. Assinale o diálogo sem erros ortográficos: 

a) Precisamos de dar as cadernetas aos alunos.* 

b) Precisamos de dar as cardernetas aos alunos. 

c) Precisamos de dar as cradrenetas aos alunos. 

d) Precizamos de dar as cadrenetas aos alunos. 

 

4. O órgão deliberativo do Município de Monchique é: 

a) Junta de Freguesia. 

b) Câmara Municipal. 

c) Assembleia Municipal. * 

d) Todos os anteriores. 
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 5. Identifique o nome correto da Biblioteca Municipal de Monchique? 

a) Manuel de Nascimento. 

b) Dr. Humberto Messias 

c) José António Guerreiro Gascan. 

d) António da Silva Carriço.* 

 

6. O que significa a sigla AAAF? 

a) Ação de Animação ativa na Família. 

b) Atividades Animadas e Amigas da Família. 

c) Atividades de Animação e de Apoio à Família.* 

d) Atividades de Apoio e Animação à Família.  

 

 7. Para além dos deveres previstos na Lei Geral aplicável à função pública, são deveres 

específicos do pessoal não docente: 

a) Contribuir para a parcial formação, realização, bem-estar e segurança das 

crianças e alunos. 

b) Honrar, no âmbito do dever se sigilo profissional, a natureza confidencial da 

informação relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados 

de educação.* 

c) Desobedecer às diferenças culturais de todos os membros da comunidade 

escolar. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

8. Antes de manobrar um equipamento de trabalho, o trabalhador deve: 

a) Conhecer as instruções e regras de utilização. 

b) Verificar se o equipamento está em condições de ser utilizado e se tem 

permissão para a sua utilização. 
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c) Verificar o meio envolvente, de modo a prevenir situações de risco para pessoas 

e equipamentos. 

d) Todas as afirmações estão corretas.* 

 

09. De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Monchique, 

qual destas áreas não faz parte das estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica são constituídas por: 

a) Departamentos curriculares. 

b) Conselho de diretores de turma. 

c) Conselho administrativo.* 

d) Conselhos de turma. 

 

10. Nas atividades de animação e de apoio à família no Jardim de Infância, de acordo 

com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Monchique, são 

competências da/o Assistente Operacional responsável por esta componente:  

a) Executar a planificação elaborada. * SECÇÃO VIII – Serviços Técnico Pedagógicos 

- Apoio às Famílias/ Artigo 77º- Atividades de animação e de apoio à família no 

Jardim de Infância/ponto 3.2 

b) Dar apoio somente durante o serviço de almoços. 

c) Responsabilizar-se pelo bem-estar dos/as Educadores/as. 

d) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

11. Qual o nome correto do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Monchique: 

a) Todos juntos faremos o futuro! Faremos uma nova Escola! 

b) Todos somos presente e futuro! Todos construímos a Escola!* 

c) Um por todos e todos por um, para uma melhor Escola. 

d) O Futuro começa aqui, vamos construir uma nova Escola! 
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12. No Estatuto do Aluno vem descrito que um dos direitos do aluno deve… 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 

educativa, podendo, em apenas alguns casos, ser discriminado em razão da 

origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, 

condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, 

filosóficas ou religiosas. 

b) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, 

não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 

sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, 

cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

c) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem 

étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas.* Artigo 7.º Direitos do aluno 

 

 

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

de 20/06 

 

13 . O dever de isenção consiste em: 

a) Tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes 

trabalhadores e superiores hierárquicos. 

b)Não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si ou 

para terceiro, das funções que exerce. - Artigo 73.º Deveres do trabalhador/ 

ponto 4; 
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c) Desempenhar as funções com a mesma postura relativamente aos interesses 

com que seja confrontado, sem discriminar, seja positivamente ou negativamente, 

qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos.  

d) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

14. O dever de zelo consiste em: 

a) Todas as respostas estão incorretas. 

b) Comparecer ao serviço, de forma regular e assídua, conforme o estipulado no 

contrato de trabalho. 

c) Desempenhar as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou serviço. 

d) 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.* - Artigo 73.º Deveres do trabalhador/ ponto 7 

 

15. É possível solicitar a acumulação de funções aos trabalhadores da função 

pública, quando o requerimento apresentar as seguintes indicações (indique a que 

está errada): 

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular. 

b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável. 

c) Remuneração a auferir, quando aplicável. 

d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e respetivo 

conteúdo. 

e) Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável. 

f) Justificação da existência de conflito com as funções públicas, quando aplicável. 

- Artigo 23.º Autorização para acumulação de funções/ponto 2 

g) Compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada, no caso 

de ocorrência superveniente de conflito. 
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16. As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas pelas 

infrações que cometam são: 

a) Repreensão escrita, multa, suspensão e despedimento disciplinar ou demissão.* -

Artigo 180.º LTFP. 

b) Multa, suspensão e despedimento disciplinar ou demissão.  

c) Repreensão verbal, multa, dispensa do habitual horário de trabalho e despedimento 

disciplinar. 

d) Repreensão escrita, multa, suspensão, despedimento disciplinar ou demissão e 

denúncia no tribunal de trabalho.  

 

 

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

Mau-trato, Perigo e Bullying  

 

17. Qual o produto que uma caixa de primeiros socorros não tem que conter: 

Devem estar disponíveis os seguintes materiais: 

a) Luvas de látex descartáveis. 

b) Tesoura. 

c) Pinça. 

d) Compressas esterilizadas. 

e) Rolos de adesivos de 1 cm e 5 cm. 

f) Sabão (líquido de preferência). 

g) Anti-sépticos para desinfecção de pele e mucosas (Betadine ou similar e 

Clorhexidina). 

h) Embalagem grande de esponjas de “Spongostan”. 

i)  Gase vaselinada. 

j)  Película aderente. 

k) Todas as respostas estão corretas.* 
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18. Afogamento: se presenciar uma situação de afogamento o que não deve fazer: 

a) Retirar imediatamente a vítima de dentro de água.  

b) Verificar se está consciente, se respira e se o coração bate.  

c) Colocar a vítima de lado, com a cabeça virada para baixo.* A vítima deverá ser 

colocada de costas, com a cabeça virada para um dos lados. 

d) Comprimir a caixa torácica 3 a 4 vezes, para fazer sair a água. 

 

19. Se uma criança apresentar-se com corpos estranhos no nariz, o que não deve fazer: 

a) Pedir à criança para se assoar com força, comprimindo a narina contrária com o 

dedo, tentando assim que o corpo seja expelido. 

b) Caso o corpo estranho não saia deve-se pedir à criança para inspirar com força, 

a fim de mover o objeto.* 

c) Levar a criança para o hospital. 

 

20. Se se aperceber que uma criança está prestes a desmaiar o que não deve fazer: 

a) Sentá-la. 

b) Colocar-lhe a cabeça entre as pernas. 

c) Dar-lhe de beber café com açúcar. 

d) Ligar imediatamente para o 112.* 

 

21. Em caso de eletrocussão não deve: 

a) Tentar afastar o fio de alta tensão com um objecto.* 

b) Desligar o disjuntor para cortar imediatamente a corrente elétrica. 

c) Ter o máximo cuidado em não tocar na vítima sem previamente ter desligado a 

corrente. 

d) Prevenir a queda do sinistrado. 

 

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. 
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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 correta. 

Qual a Lei de base que regula a intervenção das CPCJ  

a) Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro. (Lei do estatuto do aluno e ética escolar) 

b) Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro.* 

c) Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro. (Lei Tutelar Educativa) 

d) Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 

 

25. Como denunciar uma situação de perigo (escolha a resposta errada): 

a) Carta ou Correio eletrónico. 

b) Telefone. 

c) Presencialmente. 

d) Somente as respostas a) e c) estão corretas.* 

 

26. Dos tipos de bullying identificados, escolha o que têm a descrição incorreta: 
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a) Físico: roubar ou destruir objetos pessoais, bater, empurrar, cercar, perseguir a 

vítima. 

b) Verbal: difamar, provocar, ameaçar, insultar, gozar, colocar alcunhas maldosas. 

c) Sexual: assediar, abusar ou tocar de forma não consentida, indesejada e 

inapropriada; 

d) Ciberbullying: adotar os comportamentos, designadamente os físicos, através 

das tecnologias da informação e comunicação. * Ciberbullying: adotar os 

comportamentos acima referidos (à exceção dos físicos), através das tecnologias da 

informação e comunicação 

e) Psicológico: coagir, intimidar, discriminar, humilhar; 

 

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 


