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Questionário de Prova de Conhecimentos para Assistente Técnico - Aviso (extrato) 

nº 10774/2020 - DR nº 141, 2ª série de 22 de julho 

Leia com atenção antes de iniciar a resposta ao Questionário 

 

Informação: 

Regras e Normas 

 

1.A identificação de cada candidato é feita através do nome e número de utilizador SIGRHE. 

2.Este questionário tem o limite 180 minutos, sendo o tempo controlado por um membro do Júri. 

3.O Questionário está estruturado para resposta múltipla, num total de 50 perguntas, agrupadas em número 

de quatro; apenas uma se apresenta totalmente correta. 

3.1. Cada questão certa, corresponde a 4 (quatro) pontos.  

3.2.1.Cada questão errada, relativa às questões da nº1 à nº 40, corresponde a -3,5 (menos 3,5) pontos. 

3.2.2. Cada questão errada, relativa às questões da nº 41 à nº 50, corresponde a - 4 (menos quatro) pontos.  

3.3.1. A falta de resposta a uma questão, corresponde  a -3,5 (menos 3,5 pontos) nas questões da nº1 à nº40.  

3.3.2. A falta de resposta a uma questão, entre as questões nº 41 e nº 50, corresponde a - 4 (menos quatro) 

pontos.  

3.4. Apenas pode marcar uma opção de resposta. Duas ou mais respostas assinaladas, numa questão equivale 

a zeros pontos. 

4.O Resultado final da Prova é o quociente da divisão do somatório das respostas certas e erradas, por 10 

5.Os candidatos podem consultar o material  de apoio de que sejam portadores em papel e esteja relacionado 

com o Concurso,  não sendo permitido qualquer tipo de consulta digital. 

6.É vedada a troca de informações com os outros candidatos. 

7.Deve manter o seu telemóvel desligado, não sendo permitido quaisquer trocas de comunicações eletrónicas 

8.É vedado ao candidato ausentar-se da sala antes do fim do período da prova, salvo se autorizado pelo júri. 

9.É vedado ao candidato ausentar-se da sala para ir aos sanitários sem acompanhamento de um(a) 

funcionário(a) ou membro do júri. 

10.Nas regras do Procedimento Concursal não está prevista a desistência da prova. Se decidir não  a realizar 

deverá preencher entregar devidamente identificado, o formulário que lhe for entregue e cumprir  com as 

restantes regras. 

 
 
 

Esclarecimentos 
Apenas passarão ao segundo método de seleção (Avaliação Psicológica) os candidatos que obtenham 

nesta prova classificação igual ou superior a 9,5 (nove vírgula cinco) valores. 
No final da prova será afixado o seu enunciado com respetiva correção. 

 



                                                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO  
 

 

 
 
 
Agrupamento de Escolas José Estêvão 
email: geral@aeje.pt 
NIF: 600076970 

 

Capítulo I 

1. As carreiras profissionais do Agrupamento são regulamentadas: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Lei nº 7/2006, de 12 de Fevereiro com as alterações introduzidas (código do trabalho) 
b) Lei nº 35/2014 (LTFP) com as alterações introduzidas posteriormente 
c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e Estatuto da Carreira Docente 
d) Lei do Trabalho em Funções Públicas e Estatuto da Carreira Docente 

2. As faltas por doença dos trabalhadores em exercício no Agrupamento do Regime Geral 

de Proteção Social têm os seguintes efeitos: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Desconto no tempo de serviço e salário 

b) Desconto no salário, subsídio de refeição e nas férias 
c) Desconto no salário, abonos certos e permanentes  
d) Desconto nas férias 

3. Os grupos de pessoal do AEJE dividem-se em: 

Marcar apenas uma opção.  

a) Docentes, Operários, Administrativos e Operadores de Restauração (Bufete Escolar)  

b) Docentes, Assistente Técnicos, Assistentes Operacionais e Operários 

c) Professores, Não Docentes, Auxiliares de Ação Educativa e Assistentes Técnicos 

d) Técnicos Superiores, Docentes, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. 

4. O horário completo praticado pelo pessoal docente a exercer funções é de: 

Marcar apenas uma opção. 

a) 22 horas semanais não letivas 
b) 22 horas mensais letivas 
c) 35 horas semanais  
d) 22 horas semanais letivas 

 

5. No processamento de salários dos Docentes do Regime de Proteção Social 

Convergente, os dias de doença com internamento hospitalar descontam: Marcar apenas 

uma opção. 

a) Não têm qualquer género de desconto. 
b) A partir do 3º dia descontam 10% nos restantes 27 dias até ao limite de 30 dias. 
c) Descontam 100% do salário nos 3 primeiros dias, e 10% nos restantes 27 dias até ao limite 

de 30 dias. 
d) Descontam 100% do salário 
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6. O Docente do Regime Geral de Proteção Social com contrato plurianual progride na 

carreira ao fim: 

Marcar apenas uma opção. 

a) 4 anos 

b) 2 anos 

c) Progride ao 1º Escalão automaticamente  

d) Não está prevista progressão 

7. A aquisição de habilitação profissional por parte dos docentes permite-lhes:  

Marcar apenas uma opção. 

a) Integrar o Quadro de Nomeação Definitiva como técnico especializado 

b) Aceder de imediato ao Quadro de Agrupamento 

c) Ser integrado automaticamente na carreira  

d) Poder concorrer à carreira de docente 

8. São vínculos do Pessoal Docente do AEJE: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Professor do Quadro de Nomeação Definitiva, Provisória e Contratado 
b) Professor Contratado por Tempo Definitivo e Por Tempo Certo 
c) Professor do Quadro de Escola e Contratado a Termo Plurianual 
d) Professor do Quadro ou professor contratado a termo 

9. Constitui, entre outros, direitos do professor: 

Marcar apenas uma opção. 

a) O apoio técnico, material e documental e financeiro 
b) A consideração e a colaboração da comunidade educativa 
c) A segurança na atividade profissional e Curricular 
d) A formação para o exercício para atividades não letivas 

10. Os docentes do Quadro do Regime da Caixa Geral de Aposentações, ao atingir 55 anos 

de idade e 20 anos de serviço docente 

Marcar apenas uma opção. 

a) Adquirem o direito a aposentação provisória 
b) Adquirem o direito à redução de 4 horas no seu horário letivo 
c) Adquiram o direito à mudança obrigatória de escalão 
d) Adquirem o direito a redução de 2 horas no seu horário 
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Capítulo II 

11. O período normal em que o pessoal docente pode gozar férias é: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Interrupções letivas do Natal, Páscoa e Carnaval 
b) Exclusivamente durante os períodos de férias escolares 
c) Entre o termo de um ano lectivo e o início do ano letivo seguinte 
d) Qualquer altura do ano a partir do momento em que complete um ano de serviço 

 
 
12. Um docente a quem tenha sido concedida licença sem vencimento, por um ano: 

Marcar apenas uma opção. 

 

a) Pode regressar em qualquer altura 

b) Pode regressar em qualquer altura mediante requerimento dirigido ao Diretor do 

Agrupamento 

c) Só pode regressar ao serviço após o gozo integral daquela 

d) Pode regressar em qualquer altura mediante requerimento dirigido à Direção Geral 

              competente 

 

 
13. Os TFP Assistentes Operacionais com CIT por tempo indeterminado: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Renovam o contrato anualmente 

b) Renovam o contrato em função de autorização da DGAEP comunicada anualmente ao 

Conservatório 

c) Podem renovar contrato no fim do tempo indeterminado 

d) Não existe renovação de contrato 

 

14. O Trabalhador Não Docente do regime de Proteção Social contratado a termo certo para 
um ano escolar quando ultrapassa o limite de faltas por doença 

Marcar apenas uma opção. 

a) Deve apresentar-se imediatamente ao serviço e requerer, no prazo de 30 dias através do 

respetivo serviço, a sua apresentação à junta médica da CGA, se reunir as condições mínimas 

para a aposentação 

b) Entra imediatamente em situação de licença sem remuneração até ser aposentado ou 

declarado inválido 

c) Deve requerer, no prazo de 30 dias úteis e através do respetivo serviço, a sua apresentação à 

junta médica da CGA, se reunir as condições mínimas para a aposentação 

d) Deve sujeitar-se às normas da Segurança Social para o efeito 
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15. O Cálculo da hora da remuneração base é feita através da seguinte fórmula: 

Marcar apenas uma opção. 

a) (Rb × 14)/(54× N) 

b) (Rb × 12)/(52 × N) 

c) (Rb × 12)/(54 × N) 

d) (Rb × 14)/(52 × N) 

 

16. Constituem descontos obrigatórios no salário: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Descontos apenas para a Segurança Social e Caixa-Geral de Aposentações e ADSE 

b) Descontos para a Caixa-Geral de Aposentações, ADSE, Segurança Social e IRS 

c) Descontos que resultam de imposição legal 

d) Penhoras ordenadas por Advogado ou Solicitar 

 
17. Os alunos do Agrupamento, no ensino secundário, podem faltar sem justificação durante 
o ano letivo: 

Marcar apenas uma opção. 

a) 1 aula 

b) 1 aula por semana 

c) 2 Tempos letivos semanais 

d) O dobro do número de tempos letivos semanais 

 

18. Quais as prioridades de seriação para ingresso na educação Pré-Escolar: 

Marcar apenas uma opção. 

 a)As crianças que completem os 5 anos e os 4 anos de idade até 31 de dezembro, 

sucessivamente pela ordem indicada, crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de 

setembro e crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

b) As crianças que completem os 6 anos e os 5 anos de idade até 31 de dezembro, sucessivamente 

pela ordem indicada, crianças completem os 4 anos de idade até 15 de setembro e crianças que 

completem os 4 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

c) As crianças que completem os 4 anos de idade até 31 de dezembro, sucessivamente pela 

ordem indicada, crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro e crianças que 

completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

d) As crianças que completem os 5 anos de idade até 31 de dezembro, sucessivamente pela ordem indicada, 

crianças completem os 3 anos de idade até 15 de setembro e crianças que completem os 3 anos de idade 

entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 
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19. A Matrícula no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico é obrigatória: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Para as crianças que completem 7 anos de idade até 15 de setembro. 

b) Para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro. 

c)  Para as crianças que completem 6 anos de idade até 30 de setembro. 

d) Não está prevista obrigatoriedade. 

 

 

20. Pode ser efetuado pedidos de matrícula a titulo condicional para crianças que 
completem os 6 anos de idade: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

b) Entre 1 de outubro e 31 de dezembro. 

c)  Entre 1 de outubro e 31 de janeiro do ano seguinte. 

d) Não está prevista ser efetuado pedido de matrículas a título excecional. 

 

 

Capítulo III 

 

 

21. Pode-se alterar o/a Encarregado/a de Educação no decurso do ano letivo: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Sim, em casos excecionais devidamente justificados e comprovados. 

b) Sim, em qualquer caso. 

c)  Não, o Encarregado de Educação não pode ser alterado no decurso do ano letivo. 

d) Não está previsto alterar o Encarregado de Educação. 

 

 

22. O ano escolar corresponde: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Ao período compreendido entre o dia 1 de setembro de cada ano e o dia 31 de agosto do ano seguinte. 

b) Ao período compreendido entre o dia 15 de setembro de cada ano e o dia 31 de julho do ano seguinte. 

c) Ao período compreendido entre o dia 1 de setembro de cada ano e o dia 31 de julho do ano seguinte. 

d) Ao período compreendido entre a data de início do 1º período e a data do fim do 3º período. 
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23. O que se entende por ano letivo: 

Marcar apenas uma opção. 

a) O período contido dentro do ano escolar no qual são desenvolvias as atividades escolares e 

corresponde e um mínimo de 180 dias efetivos. 

b) O período do ano escolar no qual são desenvolvias as atividades escolares e corresponde e um mínimo 

de 180 dias efetivos. 

c) O período do ano escolar. 

d) O período contido dentro do ano escolar no qual são desenvolvias as atividades escolares. 

 

 

24. São ofertas educativas e formativas do Ensino Básico: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Ensino Básico Geral, Cursos Artísticos Especializados. 

b) Ensino Básico Geral, Cursos Artísticos Especializados, Cursos de Dupla Certificação e Cursos de 

Educação e Formação de Jovens. 

c) Ensino Básico Geral, Cursos de Dupla Certificação e Cursos de Educação e Formação de Jovens. 

d) Ensino Básico Geral. 

 

 

25. São ofertas educativas e formativas do Ensino Secundário: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Cursos Científico Humanísticos, Cursos Profissionais. 

b) Cursos Científico Humanísticos, Cursos Profissionais, Cursos Artísticos Especializados e Cursos com 

Planos Próprios. 

c) Cursos Científico Humanísticos e Cursos com Planos Próprios. 

d) Cursos Científico Humanísticos, Cursos Profissionais, Cursos Artísticos Especializados, Cursos com 

Planos Próprios e Cursos de Dupla Certificação e Formação de Jovens e Adultos. 

 

 
26. São modalidades educativas e formativas do ensino básico e secundário: 

Marcar apenas uma opção. 

a) O ensino à distância e o ensino individual. 

b) O ensino à distância e o ensino doméstico. 

c) O ensino à distância o ensino individual e o ensino doméstico. 

d) O ensino individual e o ensino doméstico 
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27. As matrizes curriculares-base do ensino secundário integram: 

Marcar apenas uma opção. 

a)Um conjunto de disciplinas comuns nas componentes de formação Geral, Sociocultural, Específica, 

Cientifica, Técnica Artística, Formação em Contexto de Trabalho e Cidadania e Desenvolvimento. 

b) Um conjunto de disciplinas comuns nas componentes de formação Geral, Sociocultural. 

c) Um conjunto de disciplinas comuns nas componentes de formação Geral, Formação em Contexto de 

Trabalho e Cidadania e Desenvolvimento. 

d) Um conjunto de disciplinas comuns nas componentes de formação Geral, Sociocultural, Específica, 

Cientifica, Técnica Artística, Formação em Contexto de Trabalho. 

 

28. A Avaliação externa gera informação a utilizar para fins Formativos e Sumativos e 
compreende: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Provas de Aferição, Provas Finais do Ensino Básico, Exames Finais Nacionais, Provas de Aptidão Artística 

e Provas de Aptidão Profissional. 

b) Provas Finais do Ensino Básico, Exames Finais Nacionais, Provas de Aptidão Artística e Provas de 

Aptidão Profissional. 

c)  Exames Finais Nacionais, Provas de Aptidão Artística e Provas de Aptidão Profissional 

d) Provas de Aferição, Exames Finais Nacionais, Provas de Aptidão Artística e Provas de Aptidão 

Profissional. 

 

29. As Provas de Aferição, de aplicação universal e obrigatória, realizam-se no final de : 

Marcar apenas uma opção. 

a)2.º, 5.º e do 7.º anos. 

b) 4.º, 6.º e do 7.º anos. 

c)  2.º, 5.º e do 8.º anos 

d) 2.º, 6.º e do 8.º anos 

 

30. A Avaliação dos alunos do Ensino Básico Geral e dos Cursos Artísticos especializados 
integra a realização de Provas Finais de Ciclo no final de: 

Marcar apenas uma opção. 

a)4.º e do 6.º anos. 

b) 4.º, 6.º e do 9.º anos 

c)  9.º ano 

d) 6.º e do 9.º anos . 
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Capítulo IV 
 
31. A Avaliação dos  alunos dos cursos Cientifico-Humanísticos integra exames finais 

nacionais a realizar no ano terminal da respetiva disciplina : 

Marcar apenas uma opção. 

a)Disciplina de Português, da componente de formação geral, disciplina trienal da 

componente de formação específica e 2 disciplinas bienais da componente de formação 

específica, ou 1 disciplina bienal da componente de formação específica do curso 

frequentado e a disciplina de Filosofia. 

b) Disciplina de Português, da componente de formação geral, disciplina trienal da 

componente de formação específica e 2 disciplinas bienais da componente de formação 

específica. 

c)  Disciplina de Português, da componente de formação geral, disciplina trienal da 

componente de formação específica e 2 disciplinas bienais da componente de formação 

específica, ou 2 disciplinas bienais da componente de formação específica do curso 

frequentado e a disciplina de Filosofia. 

d) Disciplina de Português, da componente de formação geral e 2 disciplinas bienais da 

componente de formação específica, ou 1 disciplina bienal da componente de formação 

específica do curso frequentado e a disciplina de Filosofia. 

 
32. A Avaliação dos alunos dos cursos Profissionais integra: 

 

a)  A disciplina de Português, da componente de formação Sociocultural, e 1 disciplina da 

componente de formação Científica. 

b) A disciplina de Português, da componente de formação Sociocultural, e 2 disciplinas 

da componente de formação Científica. 

c)  Duas disciplinas da componente de formação Sociocultural. 

d) A Prova de Aptidão Profissional 

 
33. A conclusão do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados do ensino 

básico está dependente: 

 

a) Da realização de provas finais a todas as disciplinas. 

b)  Da realização de provas finais às disciplinas sujeitas a avaliação externa. 

                    c) Da não realização de provas finais às disciplinas sujeitas a avaliação externa. 

d) Da não realização de provas finais a todas as disciplinas. 
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34. A conclusão do ensino secundário (cursos científico-humanísticos, cursos artísticos 
especializados e cursos profissionais) está dependente: 

 

a) Da realização de provas finais a todas as disciplinas. 

b)  Da realização de exames finais nacionais às disciplinas sujeitas a avaliação externa, da 

aprovação na prova de aptidão artística, na prova de aptidão profissional e na formação 

em contexto de trabalho. 

c) Da realização de exames finais nacionais às disciplinas sujeitas a avaliação externa, da 

aprovação na prova de aptidão artística, na prova de aptidão profissional e na formação em 

contexto de trabalho. 

                   d)   Da não realização de exames finais nacionais às disciplinas sujeitas a avaliação externa 

 

35. Prazo normal para passar uma certidão de habilitações por meios eletrónicos. 

Marcar apenas uma opção. 

a) 15 dias úteis 

b) 10 dias consecutivos 

c) 3 dias úteis 

d) 10 dias úteis 

 

36. O conceito de dilação consiste em: 

Marcar apenas uma opção. 

a)Opção de meios para tornar público um ato 

b) Aumento do prazo para comunicação ou tomada de conhecimento do ato quando, por motivo de força 

maior, isso não possa acontecer 

c) Alargamento do prazo para tomada de conhecimento do ato por motivos e em função de residência 

d) Utilização de meios eletrónicos para comunicação mais célere 

 

37. Forma dos pareceres 

Marcar apenas uma opção. 

a) Os pareceres devem ser sempre fundamentados e concluir de modo expresso e claro sobre 

as questões indicadas para consulta 

b) Os pareceres devem ser fundamentados e concluir de modo claro sobre as questões indicadas para 

consulta 

c) Os pareceres obrigam-se a ser fundamentados de forma a poder-se concluir de modo claro as 

questões indicadas para consulta 

e) Um parecer obriga-se a ser fundamentado de forma a poder-se concluir de modo claro as 
questões indicadas para consulta 
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38. Num requerimento 

Marcar apenas uma opção. 

a) Salvo disposição em contrário, pode haver mais que um requerente se as pretensões no 

conteúdo e fundamento foram idênticos ou substancialmente similares 

b)O requerimento deve ser sempre individual e personalizado de acordo com o CPA 

c) Pode haver mais do que um requerente se as pretensões concorrerem para o fim de interesse público 

 d) O requerimento tem sempre de ser individual e personalizado de de acordo com o CPA 

 

39. Na receção de um requerimento 

Marcar apenas uma opção. 

a) Torna-se obrigatória a passagem de recibo 

b) Retorna-se obrigatoriamente o requerimento em forma de fotocópia com carimbo de 
receção 

c) Emite-se recibo apenas se exigido pelo interessado 

d) Regista-se obrigatoriamente o requerimento e emite-se recibo quando exigido pelo 
interessado 

 

 

40. De acordo com a Lei Geral do trabalho em funções públicas, o dever de obediência de um 
funcionário do Agrupamento cessa: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Quando não esteja dentro do seu horário de trabalho ou tenha solicitado suspensão do contrato 

b) Quando no cumprimento de uma ordem ou instrução esta for ilegal 

c) Quando no cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime 

d) Quando esteja de Greve, férias ou a faltar por doença 
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Capítulo V 

 

41. Um docente entregou nos serviços a participação de retorno ao serviço, de acordo com a 
figura 1. 

Marcar apenas uma opção. 

a) O documento está incompleto  

b) O documento está completo mas incorretamente preenchido 

c) O documento encontra-se completo e correto 

d) O documento não é o aplicado à situação 

 

Figura 1 
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42. Um docente entregou nos serviços a comunicação de ausência, de acordo com a figura 2. 
Sabendo que o docente, neste dia, tinha 7 tempos letivos no seu horário, os serviços 
administrativos vão considerar: 

Marcar apenas uma opção 

a) 1 dia e 3 tempos 

b) 1 dia e 2 tempos 

c) 1 dia 

d) 0 dias e 3 tempos 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 
 
 
43. O docente referido na questão 42: 

Marcar apenas uma opção. 

a)Tem direito ao subsídio de refeição porque lecionou 4 tempos nesse dia. 

b) O docente não tem direito ao subsídio de refeição porque faltou de manhã e de tarde 

c) O docente tem direito ao subsídio de refeição porque lecionou pelo menos 1 tempo no dia da falta. 

d)O docente não tem direito ao subsídio de refeição porque a falta corresponde a 1 dia. 
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44. Os serviços administrativos verificaram que este docente nesse mês já tinha comunicado 
uma outra falta ao abrigo do mesmo artigo: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Esta falta deve ser justificada porque o docente pode faltar 2 dias por mês 

b) Esta falta pode ser justificada porque o docente justificou por motivos de saúde. 

c) Esta falta tem de ser injustificada porque o docente já faltou 1 dia nesse mês. 

d) Esta falta tem de ser injustificada porque o docente não pode faltar 3 tempos.  

 

45. De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento ser AEJE é: 

Marcar apenas uma opção. 

a) Atuar, expandir, ser jovem e evoluir. 

b) Amar, explorar, ser jovem e educar. 

c) Argumentar, evoluir ser jovem e expandir. 

d) Agir, expandir, ser jovem e evoluir. 

 

 
46. De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento a área geográfica do AEJE abrange 

as seguintes Freguesias: 
 

a) Glória; São Bernardo e Santa Joana. 

b) Glória/Vera Cruz, São Bernardo e Santa Joana. 

c) Glória/Vera Cruz, São Bernardo e Esgueira. 

d) São Bernardo; Aradas e Glória. 

 

47. De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento a oferta formativa do AEJE é: 

 

a) Pré-Escolar; Ensino Básico; Ensino Secundário e Educação de Adultos. 

b) Pré-Escolar; Ensino Básico Ensino Secundário e Ensino Profissional. 

c) Pré-Escolar; 1.º 2.º e 3.º Ciclos, Ensino Profissional e Qualifica. 

d) Ensino Básico; Ensino Secundário e Educação de Adultos. 
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48. No Regulamento Interno, na subsecção alunos fazem parte os temas: 

 

a) Direitos dos alunos e deveres dos alunos e direitos dos Encarregados de Educação e deveres 

dos Encarregados de Educação. 

b) Regime de assiduidade; regime disciplinar. 

c) Competências da direção de ano e processo individual do aluno. 

d) Justificação de faltas; funcionamento do curso. 

 

49. Ocorrido um acidente, o trabalhador, por si ou interposta pessoa, deve participá-lo por 
escrito ou verbalmente: 

 

a) No prazo de 2 dias úteis ao respetivo superior hierárquico, salvo se este o tiver 

presenciado. 

b) No prazo de 2 dias úteis ao respetivo superior hierárquico. 

c) No prazo de 4 dias úteis ao respetivo superior hierárquico, salvo se este o tiver 

presenciado. 

d) Não está estabelecido prazo para o participar. 

 

50. Qualificação do acidente em serviço: 
 

      a) Acidente em serviço é todo o que ocorre nas circunstâncias em que se verifica o acidente de trabalho, 

nos termos do regime geral, incluindo o ocorrido no trajeto de ida e de regresso para e do local de trabalho. 

b) Acidente em serviço é todo o que ocorre nas circunstâncias em que se verifica o acidente de 

trabalho, nos termos do regime geral, incluindo o ocorrido no trajeto de ida para do local de 

trabalho. 

c) Acidente em serviço é todo o que ocorre nas circunstâncias em que se verifica o acidente de 

trabalho, nos termos do regime especial, incluindo o ocorrido no trajeto de ida para do local 

de trabalho. 

d) Acidente em serviço é todo o que ocorre nas circunstâncias em que se verifica o acidente de trabalho, 

nos termos do regime geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fim da Prova 
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Questionário de Prova de Conhecimentos para Assistente Técnico - Aviso (extrato) 

nº 10774/2020 - DR nº 141, 2ª série de 22 de julho 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Nº de utilizador do SIGRHE ____________________________                     Nº confidencialidade ____ 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assinale com uma X, nesta folha, a alínea  considerada corretas para cada questão 

                                                                                                                                    Nº confidencialidade____ 

 Questão nº 1 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 2 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 3 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 4 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 5 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 6 a)  b)  c)  d) X 

 Questão nº 7 a)  b)  c)  d) X 

 Questão nº 8 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 9 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 10 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 11 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 12 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 13 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 14 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 15 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 16 a)  b) x c)  d)  
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 Questão nº 17 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 18 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 19 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 20 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 21 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 22 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 23 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 24 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 25 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 26 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 27 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 28 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 29 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 30 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 31 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 32 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 33 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 34 Aceita-se a resposta B ou C 

 Questão nº 35 a)  b)  c)  d) X 

 Questão nº 36 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 37 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 38 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 39 a)  b)  c)  d) x 
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 Questão nº 40 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 41 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 42 a)  b)  c)  d) x 

 Questão nº 43 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 44 a)  b)  c) x d)  

 Questão nº 45 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 46 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 47 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 48 a)  b) x c)  d)  

 Questão nº 49 a) x b)  c)  d)  

 Questão nº 50 a) x b)  c)  d)  

 

 


