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ANTES DE RESPONDER, LEIA ATENTAMENTE O SEGUINTE: 

 

 • A prova tem a duração 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.  

• 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 18 questões de escolha múltipla e 2 questões de resposta aberta.  

• Observe o exemplar da prova que recebeu, e verifique se tem 7 páginas e termina com a palavra 

FIM.  

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

• Não se aceitam folhas de rascunho.  

• Nas respostas às questões de escolha múltipla selecione a opção correta, assinalando-a com um 

círculo na respetiva letra da alínea. 

• Qualquer resposta alterada deverá estar completamente riscada. 

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

• Está interdita a utilização de tinta corretora.  

• 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. 
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GRUPO I 
As questões que se seguem são de escolha múltipla. 

1. A Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro aprova:  
 

A) o Estatuto da Carreira Docente. 
B) a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 
C) o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  
D) a Lei de Bases do Sistema Desportivo. 

 
 
2. Das alíneas seguintes, as que traduzem os deveres gerais dos trabalhadores são: 

a) o dever de prossecução do interesse público; 
b) o dever de pagamento de impostos; 
c) o dever de parcialidade; 
d) o dever de informação; 
e) o dever de zelo; 
f) o dever de preservação do meio ambiente; 
g) o dever de lealdade; 
h) o dever de isenção partidária; 
i) o dever de assiduidade; 
j) o dever de sigilo profissional. 

A) a); d); e); i).  
B) a); c); e); i). 
C) d); e); h); j). 
D) d); f); h); j). 

 
 
3. 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 consiste no dever de: 
 

A) Informação. 
B) Zelo. 
C) Lealdade. 
D) Assiduidade. 

 
 
4. Para além do estipulado na lei, são ainda deveres do pessoal não docente na Escola Secundária 
Martins Sarmento (ESMS): 
 

a) Fazer-se acompanhar do cartão eletrónico. 
b) Utilizar o uniforme e a respetiva identificação. 
c) Prestar colaboração aos docentes no acompanhamento dos alunos.  
d) Menosprezar as normas de comportamento, de limpeza e silêncio.  
e) Informar-se sobre o desempenho do professor. 
f) Cumprir com os diferentes manuais de procedimentos e regulamentos em vigor na escola. 
 

A) a); c); f).  
B) a); d); e). 
C) b); d); f). 
D) b); c); e). 
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5. Cumprindo um dos principais deveres gerais do empregador público e do trabalhador, ambos 
devem: 
 

A) Colaborar na obtenção da qualidade, da produtividade e do lucro da instituição, assim como 
na excelência do trabalhador. 
B) Colaborar na obtenção da qualidade do serviço e da produtividade, assim como na promoção 
humana, profissional e social do trabalhador.  
C) Colaborar na obtenção da qualidade e do lucro, na divulgação externa da imagem do serviço, 
bem como no aperfeiçoamento humano, profissional e social do trabalhador.  
D) Colaborar na obtenção da excelência dos produtos finais da instituição, bem como na 
formação humana e profissional do trabalhador.  

 
 
6. O regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores da função pública rege-se por um dos 
seguintes princípios:  
 

A) Orientação para resultados, assumindo-se como um sistema transversal a todos os serviços, 
organismos e trabalhadores da Administração Pública. 
B) Universalidade, garantindo a diferenciação de desempenhos e promovendo uma gestão 
baseada na valorização das competências e do mérito. 
C) Reconhecimento e motivação, assumindo-se como um instrumento de orientação, avaliação 
e desenvolvimento dos trabalhadores. 
D) Transparência e imparcialidade, assentando em critérios objetivos, regras claras e 
amplamente divulgadas.  
 
 

7. O Projeto Educativo da ESMS, atualmente em vigor, reporta-se ao triénio: 
 

A) 2018-2021. 
B) 2019-2022. 
C) 2020-2023. 
D) 2021-2024. 

 
 
8. São órgãos de direção, administração e gestão da ESMS, os seguintes: 
 

A) o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho de Curso.  
B) o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Administrativo e o Conselho de Curso.  
C) o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo.  
D) o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Administrativo e o Conselho de Turma. 

 
 
9. O Diretor é o órgão de administração e gestão da Escola nas áreas: 
 

A) pedagógica, cultural, social, administrativa e financeira. 
B) pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 
C) educativa, cultural, administrativa, financeira e recreativa. 
D) educativa, cultural, administrativa, financeira e social. 
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10. De entre os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, na ESMS, são 
considerados os seguintes: 
 

A) docentes,  os assistentes técnicos, a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 
B) docentes, os assistentes operacionais,  equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.  
C) docentes de educação especial,  os assistentes operacionais,  a equipa multidisciplinar de 
apoio à educação inclusiva. 
D) docentes de educação especial, os assistentes técnicos, a equipa multidisciplinar de apoio à 
educação. 

 
 
11. A ESMS revela uma significativa dinâmica refletida no funcionamento de diversos projetos e 
clubes, como por exemplo:  
 

A) Voluntariado Martins Sarmento, jornal O Pregão, Projeto Nicolinas. 
B) Voluntariado Martins Sarmento, jornal O Licelino, Projeto Nicolinas. 
C) Clube Europeu Martins Sarmento, Escola Sem Pedalada, Clube das Ciências. 
D) Clube Europeu Martins Sarmento, Escola Com Pedalada, Clube das Ciências. 

 
 
12. Relativamente à avaliação de desempenho do pessoal não docente os objetivos definidos 
inicialmente:  
 

A) têm de ser negociados e ajustados, sempre que se justifique, durante o biénio em avaliação. 
B) só podem ser negociados e ajustados durante o biénio em avaliação, no máximo duas vezes. 
C) só podem ser negociados e ajustados uma vez durante o biénio em avaliação.  
D) podem ser negociados e ajustados, sempre que se justifique, durante o biénio em avaliação. 

 
 
13. Relativamente ao Projeto Educativo da ESMS, no que diz respeito ao Pessoal Não Docente, um 
dos pontos fortes é a _____e um dos pontos a melhorar é a ____. 
 

A) disponibilidade e solicitude dos assistentes ……… participação nos órgãos e estruturas em que 
o pessoal não docente está representado. 
B) disponibilidade e solicitude dos assistentes ……… capacitação digital do pessoal não docente. 
C) gestão da operacionalidade dos serviços ………. capacitação digital do pessoal não docente. 
D) gestão da operacionalidade dos serviços ………. participação nos órgãos e estruturas em que o 
pessoal não docente está representado. 
 

 
14. Nos casos em que as faltas determinem perda de remuneração, as ausências podem ser 
substituídas, se o trabalhador assim o preferir, por dias de férias, na proporção de um dia de férias 
por cada dia de falta, desde que seja salvaguardado o gozo efetivo de: 
 

A) 16 dias de férias. 
B) 18 dias de férias. 
C) 20 dias de férias. 
D) 22 dias de férias. 
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15. A ESMS proporciona condições para a frequência do ensino articulado e o desenvolvimento do 
desporto, no âmbito da Rede Nacional UAARE, que significa: 
 

A) Unidade de Apoio de Alto Rendimento na Escola. 
B) Unidade de Ajuda de Alto Redimento Escolar. 
C) Unidade de Apoio de Aumento Regular na Escola. 
D) Unidade de Ajuda de Aumento Regular Escolar. 

 
 
16. Qual das seguintes respostas é a correta:  
 

A) o Diretor é simultaneamente Presidente do Conselho Pedagógico, do Conselho 
Administrativo e do Conselho Geral. 
B) o Diretor é simultaneamente Presidente do Conselho Pedagógico, do Conselho 
Administrativo, mas não do Conselho Geral.  
C) o Diretor é simultaneamente Presidente do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral, mas 
não do Conselho Administrativo.  
D) o Diretor é simultaneamente Presidente do Conselho Geral, do Conselho Administrativo, mas 
não do Conselho Pedagógico.  

 
 
17. Com base nos princípios que constituem o quadro de referência da Comunidade Educativa da 
ESMS, criar as condições para que todos se sintam bem recebidos, apoiados e integrados numa 
comunidade educativa comprometida com a formação dos seus alunos, é: 
 

A) o princípio da flexibilidade. 
B) o princípio da equidade. 
C) o princípio da atratividade. 
D) o princípio do acolhimento. 

 

 

18. O pessoal não docente está representado no seguinte órgão: 

 
A) Conselho Geral. 
B) Conselho Administrativo. 
C) Conselho Pedagógico. 
D) Conselho de Representantes. 
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Grupo II 

1. O bullying é um tipo de comportamento agressivo caracterizado por atos voluntários, repetidos 
ao longo do tempo e sem motivação evidente. São vários os contextos onde pode ocorrer, entre 
os quais as escolas.  

 
Na qualidade de assistente operacional, refira como atuaria perante uma situação de bullying, 
entre alunos dentro da escola, justificando a sua intervenção. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. Suponha que o Encarregado de Educação (EE), de  um aluno da ESMS, entrava nas instalações sem 
autorização. Ao ser interpelado por um assistente operacional, num dos corredores insistia  que queria 
dirigir-se à sala de aula onde a sua educanda estava. 

 
Descreva o diálogo que teria com esse EE, evidenciando a comunicação assertiva da sua parte e a 
intervenção insistente e agressiva da parte do seu  interlocutor (do EE). 

 
Nota: Deve apresentar a sua resposta utilizando o discurso direto, com a pontuação adequada entre 
80 e 100 palavras. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

FIM 

 
COTAÇÕES 

GRUPO 
Item 

Cotação (em pontos) 
 

I 
1. a 18. 

18 × 9 pontos 
162 

II 
1. 
12 

2. 
26 

38 

TOTAL 200 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
 
Itens de seleção 
Nos itens de seleção, a pontuação só é atribuída às respostas corretas, sendo todas as outras respostas 
classificadas com zero pontos.  
 
Itens de construção  
Nos itens de construção, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 
cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 
atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.  
Nos itens de construção, a classificação a atribuir traduz a avaliação dos desempenhos no domínio específico e 
no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa, realizando-se esta última de acordo com os níveis a 
seguir descritos. 

 
 

 

Níveis Descritores 

3 Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia 

2 
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que não afetam a sua 
clareza. 

1 
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que afetam 
parcialmente a sua clareza. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
GRUPO I 
 

1. a 18. 18 × 9 pontos 162 pontos 

 
 
CHAVE DOS ITENS DE SELEÇÃO (ESCOLHA MÚLTIPLA) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

C A B A B D D C B C A D B C A B D A 

 
 

 
 

GRUPO II 
 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 pontos 
 

 
 
 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 pontos 
 
 
 

Níveis 

                                                                Níveis de desempenho no domínio da 
                                                       comunicação escrita em língua portuguesa 
 
 
Descritores de desempenho no domínio  
específico da situação apresentada 

1 2 3 

3 Refere a forma de atuação adequada, justificando de forma pertinente. 10 11 12 

2 
Refere uma forma de atuação adequada, justificando de forma menos 
pertinente. 

6 7 8 

1 
Refere uma forma de intervenção pouco adequada, justificando de forma 
menos pertinente. 

2 3 4 

Níveis 

                                                                 Níveis de desempenho no domínio da 
                                                       comunicação escrita em língua portuguesa 
 
 
Descritores de desempenho no domínio  
específico da situação apresentada 

1 2 3 

6 

Desenvolve uma resposta onde evidencia uma comunicação assertiva e 
uma intervenção insistente/agressiva por parte de cada um dos 
intervenientes, e respeita os seguintes parâmetros: 
• organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• utilização do discurso direto. 

24 25 26 

5 

Desenvolve uma resposta onde evidencia uma comunicação assertiva e 
uma intervenção insistente/agressiva por parte de cada um dos 
intervenientes e respeita os seguintes parâmetros: 
• organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• sem utilização do discurso direto. 

20 21 22 
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Sempre que não sejam respeitados os limites relativos ao número de palavras indicados na instrução do item 
de resposta construção, desconta-se até ao máximo de dois pontos, depois de aplicados todos os critérios 
definidos para o item. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

Desenvolve uma resposta onde evidencia, com falhas, uma comunicação 
assertiva e uma intervenção insistente/agressiva por parte de cada um 
dos intervenientes, e respeita os seguintes parâmetros: 
• organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• utilização do discurso direto. 

16 17 18 

3 

Desenvolve uma resposta onde evidencia, com falhas, uma comunicação 
assertiva e uma intervenção insistente/agressiva por parte de cada um 
dos intervenientes, e respeita os seguintes parâmetros: 
 • organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• sem utilização do discurso direto. 

12 13 14 

2 

Desenvolve uma resposta onde evidencia, de forma muito incompleta, 
uma comunicação assertiva e uma intervenção insistente/agressiva por 
parte de cada um dos intervenientes, e respeita os seguintes parâmetros: 
• organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• utilização do discurso direto. 

8 9 10 

1 

Desenvolve uma resposta onde evidencia, de forma muito incompleta, 
uma comunicação assertiva e uma intervenção insistente/agressiva por 
parte de cada um dos intervenientes, e respeita os seguintes parâmetros: 
• organização coerente;  
• linguagem adequada; 
• sem utilização do discurso direto. 

4 5 6 








