
  
 

 
 
 

 

 
Concurso interno para auditor do corpo especial de fiscalização e controlo 

Aviso nº 11524/2019, D.R. Nº 134, 2ª S, de 16/07/2019 
 

 Tem 2H30 para responder à Prova Escrita de Conhecimentos. 
 A prova é composta por 3 partes: Questões de resposta múltipla; caso prático e questão de desenvolvimento. 
 A componente de 20 questões de resposta múltipla será avaliada numa escala de 0 a 8 valores, sendo atribuídos por cada 

questão respondida certa, 0,4 valores (não havendo descontos na classificação obtida, em questões com eventual resposta 
errada). 

 A classificação das restantes componentes da prova é a seguinte: Caso prático: 7 valores; Questão de desenvolvimento: 5 
valores. 
 

Quanto à parte da prova relativa às questões de escolha múltipla: 

 Deve preencher a folha de identificação, logo que distribuída. 
 A folha de respostas múltiplas, distribuída a cada candidato, está identificada apenas com um Nº, correspondente ao da folha 

de identificação. 
 Sugerimos que registe, inicialmente, no enunciado, a sua intenção de resposta e só quando estiver certo(a) da opção de 

resposta correta a assinale na folha de respostas. 
 Em caso de engano, deve utilizar uma nova folha de respostas múltiplas, sendo o nº de folhas disponíveis por candidato 

limitado. Não utilize corretor. 
 Deverá assinalar as respostas a tinta preta ou azul, não sendo consideradas respostas a lápis. 
 Assinale apenas a resposta mais correta/completa por cada questão. 
 Caso assinale mais do que uma opção de resposta para a mesma questão, a resposta será considerada errada. 
 Na folha de resposta deverá assinalar a sua opção, preenchendo a correspondente quadrícula, conforme o exemplo abaixo: 

 

 
 
Será considerada errada a resposta assinalada conforme qualquer dos exemplos abaixo: 
 

 
 
Quanto às partes da Prova relativas ao caso prático e à questão de desenvolvimento: 

 Deverá identificar as restantes folhas de resposta com o N.º que consta na Folha de Identificação, escrito de forma legível 
no local assinalado com N.º ____________.  

 Sob pena de anulação da prova, não aponha o seu nome, assinatura ou rúbrica em nenhuma parte das folhas de resposta. 
 
Para toda a Prova: 

 Durante a prova apenas poderá consultar a documentação de que seja portador, em suporte de papel. 
 Não é permitido o acesso ou utilização de qualquer equipamento tecnológico (exemplos: computador, agenda eletrónica, 

tablet, smartphone, telemóvel, calculadora, etc.), exceto se o candidato for portador de deficiência que o justifique. 

 Apenas serão consideradas as respostas constantes nas folhas de resposta distribuídas. 
 Em caso de desistência, o candidato deve entregar as respetivas folhas de identificação e de respostas com a declaração 

de desistência devidamente assinada. 
 Concluída a Prova, o candidato deverá entregar as folhas de resposta e a folha de identificação distribuídas. Confirme se o 

N.º de Identificação consta em todas as folhas de resposta. 

 

 
 

  

 
 


