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Critérios de correção da Prova de Conhecimentos realizada no dia 8 de maio de 2021 

Questões 

fechadas  

Escolha múltipla- Há apenas uma opção correta cuja chave 

de correção se apresenta para as versões A e B.                                                                
Correção da versão A Correção da versão B Cotação 

1. a) c) 0,8 

2. c) b) 0,8 

3. a) b) 0,8 

4. b) a) 0,8 

5. c) b) 0,8 

6. c) b) 0,8 

7. b) b) 0,8 

8. c) c) 0,8 

9. b) d) 0,8 

10. b) b) 0,8 

11. d) b) 0,8 

12. d) d) 0,8 

13. d) b) 0,8 

14. b) d) 0,8 

15. d) d) 0,8 

16. b)  b)  0,8 

17. a) a) 0,8 

18. a) a) 0.8 

Questões Abertas – critérios de correção (versões A e B) 
19. Conteúdo: 

-O candidato exprime a sua opinião relativamente ao 
conteúdo do texto que lhe é apresentado, sem se afastar da 
proposta que lhe é apresentada; 
-O candidato fundamenta adequada e pertinentemente a 
sua opinião. 
Forma:  
A resposta será alvo de desvalorização em situação de erros 
de ortografia e de sintaxe, bem como de desadequação 
lexical ou incorreção gramatical, sendo a resposta avaliada 
no seu todo, tendo em conta a importância da correção da 
Língua Portuguesa em quaisquer processos de comunicação 
eficazes. 
 A ultrapassagem da extensão autorizada é igualmente alvo 
de desvalorização:  
- aplica-se o desconto de 0,5 pontos no caso do candidato 
usar mais de 100 palavras e não exceder as 120 palavras; 
 - aplica-se um desconto de 1 ponto caso o candidato 
ultrapasse as 120 palavras. 
 

2,8 

20. Conteúdo: 
-O candidato refere todos os deveres do trabalhador, 
consagrados no artº 73º do anexo à Lei nº 35/2014 de 20 

2,8 
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de junho; 
 - O candidato explica a relevância de dois destes deveres 
no exercício das funções do Assistente Operacional.  
Forma:  
A resposta será alvo de desvalorização em situação de erros 
de ortografia e de sintaxe, bem como de desadequação 
lexical ou incorreção gramatical, sendo a resposta avaliada 
no seu todo, tendo em conta a importância da correção da 
Língua Portuguesa em quaisquer processos de comunicação 
eficazes.  
 A ultrapassagem da extensão autorizada é igualmente alvo 
de desvalorização:  
- aplica-se o desconto de 0,5 pontos no caso do candidato 
usar mais de 150 palavras e não exceder as 180 palavras; 
 - aplica-se um desconto de 1 ponto caso o candidato 
ultrapasse as 180 palavras. 
 

Total: 20 valores 


