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PROVA DE CONHECIMENTOS 
Critérios de Classificação 

 
 

(Categoria de Assistente Operacional) 
 
 
 
 
Procedimento concursal comum de recrutamento em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente 
operacional  
 
 
 

Data: 18 de setembro de 2019 
15:00 horas 
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Grupo I 
1 a 18 18 * 9 pontos 162 pontos 

 
As respostas corretas são: 
 

1. B) 10. C) 

2. C) 11. A) 

3. B) 12. A) 

4. D) 13. D) 

5. B) 14. C) 

6. B) 15. D) 

7. C) 16. C) 

8. D) 17. B) 

9. A) 18. A) 

 

Grupo II 
Critérios gerais:  
- A cotação de cada item só é atribuída às respostas totalmente corretas. Todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos.  
- Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 
considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação 
objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos.  
- Nos itens em que sejam identificados erros ortográficos a classificação total da nunca poderá 
ultrapassar 10% do valor total da resposta.  
 
Critérios específicos: 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 pontos 
 

Faz referência a todos os itens e apresenta a resposta de forma clara e 
organizada e com vocabulário aceitável 

12 pontos 

Faz referência a dois itens e apresenta a resposta de forma clara e 
organizada e com vocabulário aceitável 

8 pontos 

Faz referência a um item e apresenta a resposta de forma clara e 
organizada e com vocabulário aceitável 

4 pontos 

Escreve qualquer outra resposta 0 pontos 

 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------26 pontos 

 

Faz referência a dois itens e apresenta a resposta de forma clara e 
organizada e com vocabulário aceitável 

26 pontos 

Faz referência a um item e apresenta a resposta de forma clara e 
organizada e com vocabulário aceitável 

12 pontos 

Faz referência a dois itens, mas apresenta a resposta de forma pouco 
clara e pouco organizada 

8 pontos 

Faz referência a um item, mas apresenta a resposta de forma pouco 
clara e pouco organizada                  

4 pontos 

Escreve qualquer outra resposta 0 pontos 

 
 


