JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA

PROVA DE CONHECIMENTOS
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
preenchimento de vários postos de trabalho - carreira e categoria de Técnico Superior,
Assistente Técnico e Assistente Operacional previstos e não ocupados do mapa de pessoal da
Freguesia da Estrela.

DATA: 11 de julho de 2019 | N.º DO CANDIDATO: ________ | Nº DO BI/CC: _______________

Antes de começar a Prova de Conhecimentos leia as seguintes informações:
a) A prova tem a duração de 90 minutos.
b) É adotada uma escala de 0 a 20 valores.
c) A prova é constituída por 20 perguntas de escolha múltipla gerais e 20 perguntas de escolha
múltipla específica, cada uma valendo 1 valor (o resultado final será a média das duas partes).
d) Em cada das perguntas apenas uma alternativa se encontra correta.
e) Cada pergunta não respondida vale 0 valores, sendo que por resposta errada é descontado 1 valor.
f) É permitida a consulta de legislação durante a realização da prova.
g) Não se aceitam folhas de rascunho.
h) Só são avaliadas as provas escritas a tinta azul ou preta.
i) Está interdita a utilização de tinta corretora.
j) Qualquer resposta alterada, deverá estar completamente escurecida ou riscada.
k) Deverá preencher o cabeçalho do enunciado e o da grelha de respostas, com os elementos
solicitados.
l) Para responder às questões utilize a grelha de respostas, que se encontra na parte final do
enunciado, colocando uma cruz (X) no quadrado correspondente à resposta correta.
O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS NORMAS SUPRAMENCIONADAS IMPLICA A
ANULAÇÃO TOTAL DA PROVA DE CONHECIMENTO
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PARTE I
GERAL

1. A criação da freguesia da Estrela resultou da fusão das seguintes freguesias do concelho de
Lisboa:
A)
B)
C)
D)

Prazeres, Estrela e Santos-o-Velho.
Santos-o-Velho, Estrela e Misericórdia.
Prazeres, Santos-o-Velho e Lapa.
Lapa, Prazeres e Madragoa.

2. A freguesia da Estrela detém dois espaços verdes estruturantes no seu território. Estes
são:
A)
B)
C)
D)

Jardim da Estrela e Jardim de Santos.
Jardim da Estrela e Tapada das Necessidades.
Tapada das Necessidades e Jardim 9 de abril.
Nenhuma das anteriores está correta.

3. Quantos Monumentos Nacionais existem no território da Estrela:
A)
B)
C)
D)

Nenhum.
Dois.
Quatro.
Seis.

4. A Estrela é conhecida por ser a freguesia com mais:
A)
B)
C)
D)

Embaixadas.
Restaurantes.
Jardins.
Nenhuma das anteriores está correta.

JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA
Parte I - Geral
5. Qual destes palácios se situa no território da Estrela:
A)
B)
C)
D)

O Palácio dos Machadinhos.
O Palácio da Lapa.
O Palácio da Estrela.
Nenhuma das anteriores está correta.

6. Os órgãos representativos da freguesia são:
A)
B)
C)
D)

Assembleia de Freguesia e o Executivo de Freguesia.
Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia.
Assembleia da República e o Provedor de Justiça.
Presidente da Junta e o Primeiro-ministro.

7. A freguesia dispõe de atribuições em vários domínios, entre estes encontram-se:
A)
B)
C)
D)

Proteção Civil, Ordenamento Urbano e Rural e Proteção da Comunidade.
Proteção Civil, Cultura, Tempos Livres e Desporto.
Educação, Ação Social, Ambiente e Salubridade.
Todas as anteriores estão corretas.

8. O território da Junta de Freguesia da Estrela tem como um dos seus limites:
A)
B)
C)
D)

O aqueduto das águas livres.
O viaduto Duarte Pacheco.
O rio Tejo.
Nenhuma das anteriores está correta.

9. O órgão Assembleia de Freguesia é constituído por:
A)
B)
C)
D)

Doze elementos.
Treze elementos.
Catorze elementos.
Pela População presente.
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10. A primeira plataforma digital da Junta de Freguesia da Estrela é:
A)
B)
C)
D)

GeoFreguesia.
Estrela Limpa.
GeoEstrela.
Estrela Segura.

11. O atendimento da Junta de Freguesia da Estrela, localizado na Rua Almeida Brandão n.º
39, está aberto ao público dentro do horário:
A)
B)
C)
D)

9h00 às 15h00.
8h00 às 17h00.
9h00 às 17h00.
8h00 às 20h00.

12. O pavilhão onde se situa a Academia Estrela pertence:
A)
B)
C)
D)

Câmara Municipal de Lisboa.
Junta de Freguesia da Estrela.
Instituto Português do Desporto e Juventude.
Ministério da Educação.

13. O recenseamento eleitoral em Portugal é:
A)
B)
C)
D)

Obrigatório.
Obrigatório apenas para cidadãos da União Europeia.
Automático.
Nenhuma das anteriores está correta.

14. A mascote do Programa de Refeições Escolares Saudáveis da Estrela é:
A)
B)
C)
D)

O Estrelinha.
O Saudável.
O Cenoura.
O Fomecas.
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15. A Estrela pertence à Zona do Centro Histórico de Lisboa:
A)
B)
C)
D)

Sim.
Não.
Apenas a parte da Assembleia da República.
Apenas a parte da Basílica da Estrela.

16. A Lei que deu origem à reforma administrativa na cidade de Lisboa é de:
A)
B)
C)
D)

2013.
2012.
2015.
2017.

17. O executivo de uma Junta de Freguesia é eleito nas eleições:
A)
B)
C)
D)

Autárquicas.
Legislativas.
Regionais.
Nenhuma das anteriores está correta.

18. Quantas Rainhas de Portugal estão sepultadas no território da Freguesia da Estrela?
A)
B)
C)
D)

Nenhuma.
Duas.
Quatro.
Seis.
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19. Quantos arruamentos são geridos pela Junta de Freguesia da Estrela?
A)
B)
C)
D)

125.
152.
176.
181.

20. Qual o partido do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da Estrela?
A)
B)
C)
D)

PSD.
CDS.
BE.
PS.
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PARTE II
JURÍDICO

1. A Junta de Freguesia da Estrela contrata, em prestação de serviços, um licenciado em
Direito para exercício da assessoria jurídica interna. No decurso do contrato, o mesmo
solicita a sua inscrição na ordem dos advogados. Pode fazê-lo?
A)
B)
C)
D)

Sim.
Não.
Sim, desde que em exclusividade para a Junta de Freguesia da Estrela.
Sim, porque ninguém tem nada a ver com a sua atividade profissional.

2. Um funcionário da Junta de Freguesia da Estrela não cumpriu uma instrução direta do
Sr. Presidente, este indicou ao funcionário que deveria deixar as instalações da junta e
o funcionário cumpre a instrução. Passados 3 meses o Sr. Presidente solicita ao
Gabinete Jurídico a abertura do procedimento disciplinar ao trabalhador. Quid juris?
A) Abre o processo disciplinar e notifica o trabalhador.
B) Dá parecer no sentido de já não poder ser possível abrir processo disciplinar por
decurso do tempo.
C) O trabalhador já está despedido e não é preciso fazer nada.
D) Informa o Presidente de que a sua pretensão é manifestamente ilegal e que
deverá pedir desculpa ao trabalhador.

3. A Assembleia de Freguesia deliberou alterar a proposta de orçamento remetida pela
Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia, por entender que era necessária mais
verba no apoio ao movimento associativo.
A)
B)
C)
D)

Pode fazê-lo porque a Assembleia de Freguesia é que aprova o orçamento.
Não pode fazê-lo, por ser manifestamente ilegal.
Pode, desde que seja aprovado por unanimidade.
Depende das alterações introduzidas.
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4. A Junta de Freguesia da Estrela é composta por 5 eleitos que foram convocados para
uma reunião de Junta. À data e hora marcada, verifica-se que apenas está presente o
Sr. Presidente da Junta e a Senhora Vogal substituta legal do Presidente. A reunião
pode ocorrer?
A) A reunião pode ocorrer porque todos os Vogais estão devidamente convocados.
B) A reunião não pode ter lugar por falta de quórum.
C) A reunião pode ocorrer 30 minutos mais tarde, com qualquer um dos membros
presentes.
D) Se o Presidente tiver procuração dos demais vogais, podendo deliberar em seu
nome.

5. A Junta de Freguesia da Estrela deliberou adquirir uma prestação de serviços pelo
período de 24 meses, para comunicações móveis. Pode fazê-lo?
A) Sim a Junta é um órgão com competências exclusivas para assinar contratos
plurianuais.
B) Não, a Junta não tem essa competência por se tratar de uma competência
exclusiva do Presidente.
C) Sim, desde que tenha orçamento disponível.
D) Não, porque a Junta necessita de autorização prévia da Assembleia de Freguesia
para assunção de contratos plurianuais.

6. A Junta de Freguesia da Estrela decidiu adquirir uma viatura de Higiene Urbana no
valor de €74.999,00 que acrescerá IVA à taxa legal em vigor. Qual o procedimento
prévio adequado?
A)
B)
C)
D)

Ajuste direto simplificado.
Ajuste direto.
Consulta prévia.
Concurso público.
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7.

Na sequência de um contrato de delegação de competências, a Junta de Freguesia da
Estrela lançou uma empreitada para a reconversão de Sanitários Públicos no valor de
€48.000,00, tendo consultado apenas uma empresa. Pode fazê-lo?
A) Sim, porque o contrato de delegação de competências o permite.
B) Sim, porque foi adjudicada uma empresa da freguesia e promoveu o comércio
local.
C) Não, porque deveria ter consultado três empresas.
D) Não, porque deveria ser uma empresa de fora do concelho.

8. Na reunião de Junta, foi apresentada uma proposta de atribuição de subsídio a uma
coletividade com sede na Freguesia da Estrela. Nesta coletividade, o Presidente da
Direção é marido de uma das Vogais da Junta. Nesta situação, a Junta poderá aprovar
este apoio?
A) Não, porque não se pode atribuir apoios a familiares de membros da Junta.
B) Sim, porque a Vogal está em processo de divórcio com o marido.
C) Sim, desde que a Senhora Vogal se declare impedida de participar na discussão e
votação do ponto.
D) Sim, porque nada impede que tal subsídio seja concedido.

9. Os serviços propuseram à Junta a elaboração de uma base de dados pormenorizada,
com inclusão de fotografias para tentar organizar e direcionar uma mailing list das
atividades que ocorrem na Junta.
A)
B)
C)
D)

Não há qualquer problema.
Deverá ter-se cuidado com a forma como a fotografia é tirada.
Deverão recolher-se as devidas autorizações.
A criação de uma mailing list é manifestamente ilegal ao abrigo da RGPD.
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10. A Câmara Municipal de Lisboa impôs à Junta de Freguesia da Estrela uma transferência
de competências na área do licenciamento urbanístico, transferindo para a mesma
todo o gabinete técnico desta área sem qualquer tipo de transferência de verbas.
A) Pode fazê-lo sem qualquer impedimento.
B) Não pode fazê-lo, uma vez que a imposição de competências obriga a um
referendo local.
C) Não pode fazê-lo, uma vez que a transferência de competências obriga à
aceitação da Assembleia de Freguesia.
D) Não pode fazê-lo porque os técnicos não são suficientes.

11. A denominação das praças e ruas das localidades e das povoações:
A) É da competência da Junta de Freguesia.
B) É da competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta do Presidente da
Junta de Freguesia.
C) É da competência da Assembleia Municipal, competindo à Junta de Freguesia a
emissão de parecer.
D) É da competência da Câmara Municipal, competindo à Junta de Freguesia a
emissão de parecer.

12. A gestão dos recursos humanos ao serviço da freguesia, é:
A)
B)
C)
D)

Uma competência material da Junta de Freguesia.
Uma competência exclusiva do Presidente da Junta de Freguesia.
Uma competência da Assembleia de Freguesia.
Uma competência de funcionamento da Junta de Freguesia.

13. O vínculo de emprego público reveste as seguintes modalidades:
A) Contrato de trabalho em funções públicas, contrato de prestação de serviço e
nomeação.
B) Contrato de tarefa e contrato de avença.
C) Contrato de trabalho em funções públicas, nomeação, comissão de serviço.
D) Contrato de trabalho em funções públicas, contrato de tarefa, comissão de serviço.
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14. Em regra, nos órgãos e serviços das autarquias locais as alterações aos mapas de
pessoal que impliquem um aumento do número de postos de trabalho:
A) Carecem de cabimento orçamental, reconhecido pelo Presidente e pelo
responsável pela área das finanças.
B) Não carecem de autorização prévia do Presidente, apenas necessita de parecer
favorável pelo responsável pela área das finanças.
C) Não carecem de autorização prévia do Presidente, mas devem ter cabimento
orçamental.
D) Carecem de autorização prévia do Presidente, de cabimento orçamental e do
reconhecimento da sua sustentabilidade e aprovação em reunião de junta e
sessão de Assembleia de Freguesia.

15. A celebração de contratos de tarefa e avença por órgãos ou serviços da administração
pública:
A) Apenas pode ter lugar quando se trate de execução de obra ou projeto de duração
não superior a um ano, seja observado o regime legal de aquisição de serviços e
seja comprovada pelo prestador de serviço a regularidade da sua situação fiscal e
perante a segurança social.
B) Apenas pode ter lugar quando se trate de execução de trabalho subordinado para
a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de emprego
público, seja observado o regime legal de aquisição de serviços e seja comprovada
pelo prestador do serviço a regularidade da sua situação fiscal e perante a
segurança social.
C) Apenas pode ter lugar quando se trate de execução de trabalho não subordinado,
para o qual se revele impossível o recurso a qualquer modalidade de vínculo de
emprego público.
D) Apenas pode ter lugar quando se trate de execução de trabalho não
subordinado, para o qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade de vínculo de emprego público, seja observado o regime legal de
aquisição de serviços e seja comprovada a regularidade da sua situação fiscal e
perante a segurança social.
16. A Freguesia da Estrela tem atualmente 16683 eleitores recenseados. Quantos
membros do executivo podem estar a tempo inteiro?
A) Um.
B) Dois.
C) Cinco.
D) Sete.
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17. O vogal da Assembleia de Freguesia, desde o início do mandato de 2017-2021, ainda
não compareceu nem justificou a sua ausência nas sessões realizadas. Qual a
consequência?
A)
B)
C)
D)

Perda de mandato.
É convidado para Presidente da Assembleia de Freguesia.
É notificado para apresentar justificação.
É aplicada a sanção pecuniária compulsória por cada falta dada nas assembleias.

18. Um peão cai na via pública depois de embater num veículo automóvel estacionado em
cima do passeio. O peão dirige-se ao atendimento da Junta de Freguesia para ser
ressarcido das despesas hospitalares.
A) A responsabilidade é da Junta de Freguesia porque é da sua responsabilidade
cuidar do território.
B) A responsabilidade é do Município de Lisboa.
C) A responsabilidade é do peão.
D) A responsabilidade é do automobilista.

19. A Freguesia da Estrela abrange o Cemitério dos Prazeres. Resulta claro da legislação
aplicável que a gestão desse cemitério está a cargo de:
A)
B)
C)
D)

Junta de Freguesia.
Assembleia de Freguesia.
Câmara Municipal.
Associação dos Amigos dos Cemitérios.

20. O Fundo de Financiamento das Freguesias é uma importante receita para as Juntas de
Freguesia. Em que momento podem estas contar com a respetiva transferência?
A)
B)
C)
D)

No dia vinte e dois de cada mês.
Até ao dia quinze de cada mês.
Até ao dia quinze do primeiro mês de cada trimestre.
Até ao dia quinze do primeiro mês de cada semestre.
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