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Procedimento concursal comum de recrutamento de setenta trabalhadores 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Operacional na 

área de Ação Educativa. 

 

 

 

PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

Antes de iniciar a prova, deve ter em atenção o seguinte: 

 A prova tem a duração de 1h15m 

 Tolerância de 15 minutos 

 

INSTRUÇÕES 

 

NÃO ESCREVA O SEU NOME NEM PONHA A SUA RUBRICA EM PARTE ALGUMA DAS 

FOLHAS DA PROVA, SOB PENA DE A SUA PROVA SER ANULADA 

IDENTIFIQUE A SUA FOLHA DE RESPOSTAS EXCLUSIVAMENTE COM O NÚMERO DE 

CÓDIGO DE CANDIDATO (A) QUE LHE FOR ATRIBUÍDO 

 

 Leia a prova com atenção. 

 A prova encontra-se dividida em 2 partes, com os seguintes critérios de 

avaliação:  

o I Parte - Conhecimentos gerais 

o A I parte é constituída por 5 perguntas de escolha múltipla; 

o Cada pergunta vale 2 valores; 

o Se o(a) candidato(a) assinalar a resposta errada com um X, desconta 

0,5 valores. 

o II Parte – Conhecimentos específicos  

o A II parte é constituída por 10 perguntas de verdadeira ou falsa, 

lacuna, simulação e direta. 

o Cada pergunta vale 1 valor. 

 Pode consultar a legislação (não anotada) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS DESEJA-LHE  

UMA BOA PROVA 
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I PARTE 

 

Prova de conhecimentos gerais 

COTAÇÃO: 10 valores 

 

Assinale com um X a/as afirmação (s) que considera correta (s): 

 

N.º 1 

a) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

b) Correta –1 valor 

c) Correta –1 valor 

 

N.º 2 

a) Correta – 2 valores 

b) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

c) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

 

N.º 3 

a) Correta – 0,5 valores 

b) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

c) Correta – 1,5 valores 

 

N.º 4 

a) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

b) Correta – 2 valores 

c) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 

 

N.º 5 

a) Correta –1 valor 

b) Correta –1 valor 

c) Desconta 0,5 valores, resposta assinalada 
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II PARTE 

 

Prova específica 

COTAÇÃO: 10 valores 

Assinale com um V a/as afirmação (s) verdadeira (s) e com F a/as afirmação (s) 
falsa (s): 

 

N.º 1 

a) Falsa – 0,25 valores 

b) Verdadeira - 0,25 valores 

c) Verdadeira - 0,25 valores 

d) Falsa - 0,25 valores 

 

N.º 2 

a) Verdadeira - 0,25 valores 

b) Falsa - 0,25 valores 

c) Verdadeira - 0,25 valores 

d) Verdadeira - 0,25 valores 

 

N.º 3 

a) Falsa - 0,25 valores 

b) Verdadeira - 0,25 valores 

c) Verdadeira - 0,25 valores 

d) Falsa - 0,25 valores 

 

N.º 4 

a) Verdadeira - 0,25 valores 

b) Verdadeira - 0,25 valores 

c) Falsa - 0,25 valores 

d) Verdadeira - 0,25 valores 

 

N.º 5 

a) Verdadeira - 0,25 valores 

b) Falsa - 0,25 valores 

c) Verdadeira - 0,25 valores 

d) Verdadeira - 0,25 valores 

 

N.º 6 

Cotação: 0,1 valor, cada espaço em branco 
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1) ....... mãos ……. Luvas …….  

 
2) …….  ferida……. compressa ……. 

 
3) …….  água ……. 

 
4) ……. anti-séptico. 

 

5) …….  Superficial ……. dimensões,……. ar, ……. compressa ……. 
 

N.º 7 

Cotação: 0,5 valores cada exemplo ( 2 exemplos) 
 

Exemplos a aceitar: 

a) Tocar nas feridas sangrantes sem luvas;  

b) Utilizar o material (luvas, compressas, etc.) em mais de uma pessoa;  

c) Soprar, tossir ou espirrar para cima da ferida;  

d) Utilizar mercurocromo ou tintura de metiolato; 

e) Fazer compressão direta em locais onde haja suspeita de fraturas ou de corpos 

estranhos encravados, ou junto das articulações. 

f) Tentar tratar uma ferida mais grave, extensa ou profunda, com tecidos esmagados 

ou infetados, ou que contenha corpos estranhos. 

 

N.º 8 

Resposta: Falsa 

 
Justificação:  
 
“……… deverá proteger apenas com uma compressa esterilizada e encaminhar para 

tratamento por profissionais de saúde”. 
 

É uma situação grave que necessita transporte urgente para o Hospital 
 

Cotação: Excelente: 1valor; Suficiente: 0,50 valores 

 

N.º 9 

Ordem de atuação: 

N.º 6. 1.º lugar – 0,25 valores 

N.º 4. 2.º lugar– 0,25 valores 

N.º 3. 3.º lugar– 0,25 valores 

N.º 2. 4.º lugar– 0,25 valores 

 
N.º 10 

 
Assinale com um V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas: 
 

a) Verdadeira - 0,25 valores 

b) Verdadeira - 0,25 valores 

c) Verdadeira - 0,25 valores 

d) Falsa - 0,25 valores 


