
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO EM REGIME DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA A CARREIRA E 

CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – GESTÃO DE STOCKS  

PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS  

Duração da Prova de Conhecimentos: 90 Minutos 

 

INSTRUÇÕES 

 

 Leia a prova com atenção; 

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

o Parte A – Legislação Geral 

o A Parte A é constituída por 12 perguntas de escolha múltipla; 

o Cada pergunta vale 1 valor; 

o Se o(a) candidato(a) assinalar a resposta errada com um X, desconta 0,5 valores. 

o Parte B – Exercício Prático 

o A Parte B é constituída por 6 perguntas, e cada uma tem o valor identificado  

 Pode consultar a legislação (não anotada) e utilizar calculadora 

 

NOME: __________________________________________________________________ 

N.º Cartão do Cidadão: _______________________ 

N.º de Candidato: ________ 

 

 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SINES DESEJA-LHE 

UMA BOA PROVA

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 
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N.º de Candidato: ____________ 

Parte A – Legislação Geral 

1. O trabalhador tem direito a um período de férias remuneradas em cada ano 

civil, nos termos previstos no Código do Trabalho. Qual o período anual de 

férias? 

O período anual de férias tem a duração de 22 dias úteis.  

O período anual de férias tem a duração de 25 dias úteis.  

O período anual de férias tem a duração de 22 dias úteis, acrescido de um dia útil de 
férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. 

X 

O período anual de férias tem a duração de 22 dias úteis, acrescido de um dia útil de 
férias por cada 10 anos de idade. 

 

Nenhuma das anteriores.  
 

2. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. São consideradas faltas 

justificadas:  

As dadas por conta do período de férias. X 

A motivada pela prestação de assistência adiável e prescindível a filho, a neto ou a 
membro do agregado familiar do trabalhador. 

 

As motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela 
educação de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente 
necessário, até oito horas por trimestre, por cada menor. 

 

As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas 
médicas e exames complementares de diagnóstico, que possam efetuar-se fora do 
período normal de trabalho. 

 

Nenhuma das anteriores.  

 

3. Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus 

superiores hierárquicos. Um trabalhador que não use de correção para com 

os superiores hierárquicos, subordinados ou colegas ou para com o público, 

fica sujeito a que sanção disciplinar?  

A sanção de repreensão escrita  

A sanção de multa X 

A sanção de suspensão  

A sanção de despedimento disciplinar  

Nenhuma das anteriores   
 

4. Determinado trabalhador marcou as suas férias para o mês de junho, para 

poder exercer a atividade de tirador de cortiça, sem efetuar o respetivo 

pedido de acumulação de funções. Esta situação pode dar origem a que 

consequências:  
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Nenhuma, pois o trabalhador é livre de exercer qualquer atividade durante as suas 
férias.  

 

Pode dar origem a responsabilidade disciplinar com sanção de suspensão.   

Pode dar origem a responsabilidade disciplinar com sanção de multa  

Pode dar origem a responsabilidade disciplinar com sanção de suspensão, e ao direito 
do empregador publico de reaver a remuneração correspondente a férias e ao 
respetivo subsidio. 

X 

Nenhuma das anteriores   

 

5. O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos 

superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal. 

Sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de 

qualquer crime, o trabalhador deve:  

Cumprir a ordem dada, reclamando posteriormente da mesma.   

Reclamar da ordem dada, pedindo a sua transmissão ou confirmação por escrito.  

Não cumprir a ordem dada, porque cessa o dever de obediência. X 

Cumprir a ordem dada, se a mesma for emanada pelo Presidente da Câmara.  

Nenhuma das anteriores   

 

6. Qual dos seguintes princípios determina que a Administração Pública tem o 

dever de se pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência que 

lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os assuntos que aos 

interessados digam diretamente respeito, bem como sobre  quaisquer 

petições, representações, reclamações ou queixas formuladas em defesa da 

Constituição, das leis ou do interesse público.  

Principio da boa-fé   

Principio da decisão X 

Principio da gratuitidade  

Principio da igualdade  

Nenhuma das anteriores   

 

7. Determinado trabalhador já gozou todo o período de férias do próprio ano 

a que tinha direito. Necessitando de faltar nos dias 15, 16 e 17 de outubro, 

pode fazê-lo por conta do período de férias do ano seguinte?  

Pode, pois não existe qualquer restrição ao gozo de férias do ano seguinte.   

Pode, desde que comunique com a antecedência mínima de 24 horas.   

Pode, desde que comunique com a antecedência mínima de 24 horas ou, se não for 
possível, no próprio dia. 

 

Não pode. X 

Nenhuma das anteriores   
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N.º de Candidato: ____________ 

8. Determinado trabalhador demonstrou falta de zelo pelo serviço, pois 

desconhecia as disposições legais e regulamentares aplicáveis no serviço. 

Este trabalhador incorre em infração disciplinar sancion ável com: 

Repreensão escrita.   

Multa  X 

Suspensão  

Despedimento disciplinar  

Nenhuma das anteriores   

 

9. O sistema de inventário adotado pelo Município de Sines é o:  

Permanente  X 

Periódico  

Intermitente  

Geral  

Nenhuma das anteriores   
 

10. Nos termos da Norma de Controlo Interno, o custo dos inventários  deve ser 

apurado usando por regra a fórmula do custo médio ponderado. 

Considerando que o Município de Sines adquiriu no mês de janeiro 120 

unidades do produto X ao preço de 2,20€/uni. e no mês de fevereiro mais 

80 unidades ao preço de 2,30€/uni., o custo unitário do produto X é:  

2,20€ / unidade  

2,22€ / unidade  

2,24€ / unidade X 

2,26€ / unidade  

2,28€ / unidade  
 

11. Deve ser assegurada a manutenção permanente de um stock mínimo de 

inventários em armazém em conformidade com levantamento efetuado 

junto dos diversos serviços do Município de Sines. Quando atingido o stock 

mínimo, o que deverá fazer a Gestão de Stocks:  

Emitir requisição interna para reconstituição do inventário  X 

Solicitar ao serviço requisitante informação sobre a necessidade de aquisição  

Contactar o fornecedor para fornecer mais material, sem emissão de qualquer 
requisição 

 

Emitir requisição interna para reconstituição do stock máximo  

Nada, porque o stock mínimo está atingido  

 

12. A entrada de materiais em armazém é sempre acompanhada por guia de 

transporte ou remessa, e suportada por requisi ção externa remetida ao 
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fornecedor. Aquando da entrada de materiais em armazém, os elementos 

afetos ao armazém devem: 

Conferir quantitativamente os materiais rececionados   

Conferir qualitativamente os materiais rececionados  

Registar imediatamente na aplicação informático sem qualquer conferência    

Registar na aplicação informática, conferindo somente o preço dos mesmos com a 
requisição externa 

 

Conferir quantitativamente os materiais rececionados, e confrontar o preço dos 
mesmos com a requisição externa aquando do registo na aplicação informática   

X 

 

Parte B – Exercício Prático 

O Município de Sines consumiu ao longo do ano de 2018, as seguintes quantidades de resmas 

de papel.  

Mês Quantidade 

Janeiro 180 

Fevereiro 120 

Março 140 

Abril 105 

Maio 100 

Junho 150 

Julho 115 

Agosto 70 

Setembro 160 

Outubro 155 

Novembro 105 

Dezembro 100 

 

Prevê-se que o consumo para o ano corrente seja, em média, semelhante ao ano anterior. 

As aquisições das resmas de papel são efetuadas em caixas de 5 resmas cada, e o valor de cada 

resma é de 3€. O custo de aquisição por encomenda (CAPE) é de 25,00€, o stock mínimo são 25 

caixas e o stock máximo são 300 caixas. 

13. Calcule o consumo anual previsto de resmas de papel.  (1 valor)  

 

180+120+140+105+100+150+11+70+160+155+105+100 = 1.500 resmas 
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N.º de Candidato: ____________ 

14. Calcule o consumo médio mensal de resmas de papel.  (1 valor) 

 

1500 / 12 = 125 resmas 

 

 

 

 

 

 

15. Considerando que o município efetuou 4 encomendas no ano anterior, e 

que todas as encomendas foram efetuadas com a mesma quantidade de 

caixas, quantas caixas foram encomendadas. (1 valor) 

 

1.500 resmas / 5 resmas_por_caixa = 300 caixas  (0,5 valores) 

 300 caixas / 4 encomendas = 75 caixas por encomenda (0,5 valores)  

 

 

 

 

16. Calcule o custo de cada encomenda efetuada.  (1 valor) 

  

75 caixas por encomenda * 5 resmas = 375 resmas * 3€ por resma = 1.125€ 

(0,75 valores) 

1.125€+ 25 € CAPE = 1.150€  (0,25 valores) 
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17. Sabendo que a quantidade económica a encomendar é dada pela seguinte 

fórmula, calcule a quantidade económica a encomendar . (3 valores) 

 𝑄𝐸𝐸 =  √
2𝑥𝐶𝐴𝑃𝐸𝑥𝐶𝐴

𝐶𝐶 𝑥 𝐶𝑃
 

Em que, 

QEE = Quantidade Económica a Encomendar 

CAPE = Custos de Aquisição Por Encomenda 

CA = Consumo Anual em caixas 

CC = Custo de cada caixa 

CP = Custo de posse – Considere 20% 

 

 

2 * CAPE * CA = 2 * 25 * 300 = 15.000 (0,5 valores) 

CC * CP = (3€ * 5 resmas) * 0,2 = 3 (0,5 valores) 

15.000/3 = 5.000 (0,5 valores) 

Raiz quadrada de 5.000 = 71 caixas (1,5 valores) 

 

 

 

 

18. Considerando a quantidade económica a encomendar calculada 

anteriormente, calcule o valor total de cada encomenda. (caso não tenha 

conseguido responder ao ponto anterior, considere uma QEE de 75 caixas)  

(1 valor) 

 

71 caixas * 5 resmas * 3€ + CAPE = 1.065€ (0,5 valores) 

1.065€ + 25€ = 1.090€ (0,5 valores) 

 

 


