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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE NOVE POSTOS DE TRABALHO NA 
CARREIRA ESPECIAL DE INSPEÇÃO E CATEGORIA DE INSPETOR NO MAPA DE PESSOAL DA INSPEÇÃO-
GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE, AVISO N.º 13656/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE – N.º 230 - 24 
DE NOVEMBRO DE 2015, E RETIFICADO PELA DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 1086/2015 - DIÁRIO DA 
REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE – N.º 240 - 9 DE DEZEMBRO 

PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

Grupo I - ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é: 
a) Um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira. 
b) Um serviço descentralizado da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa; 
c) Um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.  
d) Um serviço descentralizado da administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira. 
 

2. Na prossecução das atividades da IGAS o inspetor-geral pode designar: 
a) Quaisquer pessoas de reconhecida competência na matéria em causa. 
b) Pessoas de reconhecida competência na matéria em causa vinculadas aos serviços, estabelecimentos 

ou organismos do Ministério da Justiça. 
c) Pessoas de reconhecida competência na matéria em causa vinculadas aos serviços, estabelecimentos 

ou organismos do Serviço Nacional de Saúde ou do Ministério da Saúde. 
d) Pessoas de reconhecida competência na matéria em causa vinculadas aos serviços, estabelecimentos 

ou organismos da Escola Nacional de Saúde. 
 

3. Ao inspetor-geral compete: 
a) Apenas instaurar processos de natureza disciplinar. 
b) Apenas decidir processos de natureza disciplinar. 
c) Instaurar e decidir processos de natureza disciplinar. 
d) Propor a instauração e a decisão de processos de natureza disciplinar. 

 
4. A IGAS é uma entidade que dispõe de: 

a. Receitas próprias e das provenientes das dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado. 
b) Receitas próprias provenientes da venda de bens e serviços. 
c) Receitas provenientes das dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado. 
d) Receitas provenientes das sanções de multa aplicadas em sede de processos disciplinares. 

 
5. A organização interna da IGAS obedece: 

a) A um modelo de estrutura hierarquizada. 
b) A um modelo de estrutura matricial, assente em equipas multidisciplinares. 
c) A um modelo de estrutura matricial, assente em divisões de apoio à gestão. 
d) A um modelo de estrutura mista. 
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6. Os subinspetores-gerais da IGAS exercem: 
a) Competências próprias atribuídas pela lei. 
b) Competências delegadas ou subdelegadas pelo inspetor-geral. 
c) Não exercem quaisquer competências. 
d) Competências delegadas pelo Ministro da Saúde. 

 

7. A IGAS tem por missão: 
a) Investigar no sector da saúde a fraude e a corrupção praticadas pelas entidades privadas, pessoas 

singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. 
b) Definir e conduzir a política nacional de saúde, garantindo uma aplicação e utilização sustentáveis dos 

recursos e a avaliação dos seus resultados, fiscalizando os serviços, estabelecimentos e organismos do 
Ministério da Saúde, ou por este, tutelados. 

c) Auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde com vista a assegurar 
cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação quer pelos serviços, estabelecimentos e 
organismos do Ministério da Saúde ou por este tutelados, quer pelas entidades privadas, pessoas 
singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.  

d) Auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde, com vista a assegurar 
o cumprimento da lei dos organismos do Serviço Nacional de Saúde. 
 

8. O Inspetor-Geral pode: 
a) Por iniciativa própria, determinar a realização de ações de fiscalização e de investigação e a instauração e 

instrução de processos de contraordenação, bem como aplicar as respetivas sanções. 
b) Determinar a realização de ações de fiscalização e de investigação e a instauração e instrução de 

Processos de contraordenação cuja competência seja legalmente atribuída à IGAS, bem como aplicar as 
respetivas sanções. 

c) Determinar a realização de ações de fiscalização e de investigação e a instauração e instrução de 
processos de contraordenação cuja competência lhe seja atribuída pelo Ministro da Saúde, bem como 
aplicar as respetivas sanções. 

d) Apoiar a definição das políticas, prioridades e objetivos do MS e promover a procura de ganhos em 
saúde, assegurando a melhor articulação entre os diversos serviços e organismos. 
 

9. A IGAS prossegue, as seguintes atribuições: 
a) Atuar e garantir a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos no âmbito do sistema de 

controlo interno da administração financeira do Estado e no que respeita às instituições e serviços 
integrados no MS ou sob sua tutela. 

b) Realizar ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado na área 
desportiva. 

c) Exercer, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, funções de regulamentação, planeamento, 
financiamento, orientação, acompanhamento, avaliação, auditoria e inspeção. 

d) Determinar a implementação de medidas de controlo ao cumprimento dos padrões de qualidade e 
segurança das atividades culturais no sector da saúde. 
 

10. A IGAS é dirigida: 
a) Por um inspetor-geral, coadjuvado por um subinspetor-geral e dois chefes de equipa. 
b) Por um diretor- geral, coadjuvado por dois subdiretores – gerais. 
c) Por um inspetor-geral, coadjuvado por dois subinspetores-gerais e por quatro chefes de equipa. 
d) Por um inspetor-geral coadjuvado por dois subinspetores-gerais.  
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Grupo II - REGIME JURÍDICO DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

11. Durante o período experimental o trabalhador é acompanhado por um júri constituído para o 
efeito, ao qual compete a sua avaliação final, competindo ao dirigente máximo designá-lo. O júri no 
início do período experimental deve: 

a) Identificar as tarefas a empreender pelo trabalhador em período experimental que deve resumir-se a um 
trabalho escrito no final do período. 

b) Exercer sobre o trabalhador sujeito a período experimental os mesmos poderes hierárquicos que os 
dirigentes exercem sobre os seus inferiores hierárquicos, podendo decidir também a sua mobilidade no 
final do período. 

c) Identificar, no início do período experimental, os elementos sujeitos a avaliação, bem como a respetiva 
ponderação. 

d) Impor ao trabalhador em regime do período experimental as mesmas e objetivos em sede de SIADAP dos 
demais trabalhadores que já não estejam em período experimental. 
 

12. Os trabalhadores com vínculo de emprego público podem ver alterado o seu posicionamento 
remuneratório na categoria por opção gestionária para duas posições remuneratórias acima da sua 
se, ouvido o Conselho Coordenador de Avaliação: 

a) O trabalhador tenha obtido uma menção máxima na última avaliação de desempenho e esteja ordenado 
dentro do universo de trabalhadores que, pela sua concreta avaliação quantitativa, esteja posicionado em 
lugar que permita a alteração do seu posicionamento remuneratório. 

b) O trabalhador tenha obtido duas menções máximas na sua avaliação de desempenho seguidas. 
c) O trabalhador tenha obtido relevante na última avaliação de desempenho e esteja ordenado dentro do 

universo de trabalhadores que, pela sua concreta avaliação quantitativa, esteja posicionado em lugar que 
permita a alteração do seu posicionamento remuneratório, com o limite da posição remuneratória dos 
trabalhadores ordenados superiormente. 

d) O trabalhador tenha obtido a menção de adequado na sua avaliação de desempenho mas tenha 
apresentado trabalho inovador para o órgão ou serviço. 
 

13. O trabalhador pode faltar até: 
a) 60 dias seguidos ou interpolados a seguir ao nascimento de adotando que consigo viva em comunhão de 

mesa e habitação. 
b) 30 dias consecutivos a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação 

e desde que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos.  
c) 30 dias consecutivos a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação. 
d) 3 meses após o nascimento de adotando que consigo viva em comunhão de mesa e habitação, para poder 

habitua-lo à nova casa morada de família. 
 

14. O direito a férias de um trabalhador contratado em 1 de agosto de 20l4 vence-se a: 
a) 1 de janeiro de 2015. 
b) 1 de fevereiro de 2015 em simultâneo com as ferias relativas ao ano da contratação.  
c) 1 de agosto de 2015. 
d) 1 de agosto de 2015, em simultâneo com as férias relativas ao ano da contratação. 
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15. Se durante o ciclo avaliativo o trabalhador estiver na dependência de vários avaliadores com quem 
tenha contratualizado objetivos, como se processará a avaliação?  

a) É o primeiro avaliador que celebrou com ele objetivos que procederá à sua avaliação. 
b) Caso haja sucessão de avaliadores, a avaliação deve resultar da recolha dos contributos escritos adequados a 

uma efetiva e justa avaliação de todos os avaliadores do trabalhador que com ele tenham mantido contacto 
funcional. 

c) O trabalhador será avaliado por via de uma entrevista profissional. 
d) O trabalhador será avaliado por ponderação curricular. 

 

16. O cálculo do valor da remuneração diária é feito nos seguintes termos: 
a) (Remuneração-Base x 12 meses) / número de horas de trabalho semanal. 
b) (Remuneração-Base x 12 meses) / 52 x número de horas de trabalho semanal. 
c) 1/30 da remuneração mensal. 
d) Pela média da Remuneração-Base mensal, acrescida de suplementos x 12 meses. 

 

17. São causas comuns de cessação do contrato de trabalho: 
a) A cedência de interesse público e a extinção por motivos disciplinares. 
b) O processo de requalificação de efetivos e a extinção pelo trabalhador do contrato por justa causa. 
c) A caducidade, o acordo, a extinção do contrato por motivos disciplinares, a extinção pelo trabalhador com 

aviso prévio e a extinção do contrato com justa causa. 
d) O não cumprimento do período experimental e a extinção por motivos disciplinares. 

 

18. Um técnico superior de uma Direção-Geral foi obrigado a prestar serviço, sem o seu acordo, na 
delegação regional do Alentejo daquela Direção-Geral, distando aquela da sua residência 160 km. 
Tal mobilidade é admissível nas seguintes condições: 

a) Desde que não superior a 1 ano. 

b) Desde que não superior a 18 meses. 

c) Desde que não superior a 24 meses. 

d) Nenhuma das anteriores situações. 
 

19. A consolidação da mobilidade na categoria, em diferente atividade, noutro órgão ou serviço, opera-
se: 

a) Por decisão do dirigente máximo do serviço do destino, com ou sem o acordo do trabalhador, dependendo da 
sua autorização ter sido necessária para a sua constituição inicial. 

b) Por decisão do dirigente máximo do serviço do destino e sempre com o acordo do trabalhador. 
c) Por decisão do dirigente máximo do órgão do destino, desde que obtido o acordo do órgão ou serviço de 

origem do trabalhador, se ele tiver sido exigido para a sua constituição, e a mobilidade tenha tido pelo menos 
6 meses de duração, bem como obtido o acordo do trabalhador, se este tiver sido exigido na sua constituição, 
sendo ocupado um posto de trabalho previsto no mapa de pessoal.  

d) Por decisão do dirigente máximo do serviço de destino, obtido o acordo do dirigente máximo do serviço de 
origem. 
 

20. É possível aplicar aos trabalhadores nomeados o regime de adaptabilidade grupal e do banco de 
horas grupal: 

a) Falso. 
b) Verdadeiro, mas é necessário estar regulado por acordo coletivo de carreiras. 
c) Verdadeiro desde que obtida a aceitação dos trabalhadores nomeados. 
d) Verdadeiro, desde que seja aplicado a todos os nomeados do órgão ou serviço por imposição do dirigente 

máximo do serviço. 



       
 
 
 

Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 
1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 
 

5ª | P á g i n a  

Grupo III – REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

21. O direito de instaurar o procedimento disciplinar prescreve: 
a) No prazo de 30 dias sobre o conhecimento da infração pelo dirigente máximo do serviço. 
b) No prazo de 90 dias sobre o conhecimento da infração pelo dirigente máximo do serviço. 
c) No prazo de 60 dias sobre o conhecimento da infração por qualquer superior hierárquico. 
d) No prazo de 30 dias sobre o conhecimento da infração por qualquer superior hierárquico. 

 

22. O procedimento disciplinar prescreve no prazo de: 
a) 24 meses, a contar da data em que foi instaurado quando, nesse prazo, o instrutor não tenha apresentado o 

relatório final. 
b) 6 meses, a contar da data em que foi instaurado processo de sindicância aos órgãos ou serviços da 

entidade onde o trabalhador exerce funções. 
c) Um ano, a contar da data da prática da infração disciplinar. 
d) 18 meses, a contar da data em que foi instaurado quando, nesse prazo, o trabalhador não tenha sido 

notificado da decisão final.  
 

23. A sanção de suspensão é aplicada: 
a) Aos trabalhadores que desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências 

importantes, podendo variar entre 20 e 120 dias por cada infração, num máximo de 240 dias por ano; 
b) Aos trabalhadores que atuem com grave negligência ou com grave desinteresse pelo cumprimento dos 

deveres funcionais, podendo variar entre 20 e 90 dias por cada infração, num máximo de 240 dias por 
ano. 

c) Quando o trabalhador é agente de um crime, podendo variar entre 20 e 160 dias por cada infração, num 
máximo de 240 dias por ano. 

d) Aos trabalhadores que não participem criminalmente infração disciplinar de que tenham conhecimento no 
exercício das suas funções, podendo variar entre 60 e 90 dias por cada infração, num máximo de 240 dias 
por ano 
 

24. A sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço é sempre aplicada acessoriamente: 
a) A todos os trabalhadores por qualquer infração disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou 

superior à de repreensão escrita; 
b) Aos titulares de cargos dirigentes e aos trabalhadores cuja conduta seguida possa produzir resultados 

prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral independentemente de estes se terem verificado, por 
qualquer infração disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou superior à de suspensão; 

c) A todos os trabalhadores por qualquer infração disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou 
superior à de despedimento disciplinar ou demissão. 

d) Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados por qualquer infração disciplinar punida com sanção 
disciplinar igual ou superior à de multa. 
 

25. É competente para instaurar ou mandar instaurar procedimento disciplinar contra os respetivos 
subordinados: 

a) Qualquer superior hierárquico, se for igualmente competente para aplicar a sanção disciplinar de 
repreensão escrita. 

b) Qualquer membro do Governo respetivo, ainda que não seja competente para aplicar a sanção. 
c) Qualquer superior hierárquico, ainda que não seja competente para aplicar a sanção. 
d) Qualquer órgão ou serviço em que o trabalhador exerce funções à data da infração. 
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26. A suspensão preventiva do trabalhador pode ter lugar: 

a) Com perda da remuneração base, até decisão do procedimento, não podendo exceder o prazo de 90 dias. 
b) Sob proposta do instrutor, em caso de infração punível com sanção disciplinar de multa ou superior. 
c) Em caso de infração punível com sanção disciplinar de suspensão ou superior, sob proposta da entidade 

que tenha instaurado o procedimento disciplinar ou do instrutor e mediante despacho do dirigente 
máximo do órgão ou serviço.  

d) Sob proposta da entidade que tenha instaurado o procedimento disciplinar ou do instrutor, em caso de 
infração punível com sanção disciplinar de despedimento disciplinar ou demissão. 
 

27. Na fase de instrução do processo o instrutor: 
a) Procede à instrução, ouvindo o participante, as testemunhas por este indicadas e as mais que julgue 

necessárias, não podendo exceder mais de três por cada facto. 
b) Procede à instrução, ouvindo o participante, as testemunhas por este indicadas e as mais que julgue 

necessárias, podendo ouvir um número ilimitado de testemunha. 
c) Procede à instrução, ouvindo o trabalhador, apenas, a requerimento deste, até se ultimar a instrução, não 

podendo acareá-lo com as testemunhas ou com o participante. 
d) O instrutor pode recusar a inquirição das testemunhas indicadas pelo trabalhador sempre que estas não 

residam no lugar onde corre o processo. 
 

28. Todos os trabalhadores estão sujeitos ao poder disciplinar desde a constituição do vínculo de 
emprego público, em qualquer das suas modalidades, pelo que: 

a) O processo disciplinar é público e todos os trabalhadores que exercem funções na entidade têm direito a 
conhecer o processo instaurado contra um colega de trabalho. 

b) O trabalhador visado pode divulgar, a todo o tempo, a matéria facto que lhe é imputada. 
c) O processo disciplinar é de natureza secreta até à acusação. 
d) O processo disciplinar é de natureza secreta até à acusação, podendo, contudo, ser facultado à 

comunicação social, sob condição de não divulgar o que dele conste. 
 

29. Os trabalhadores condenados em quaisquer sanções disciplinares: 
a) Podem restabelecer o vínculo de emprego público previamente constituído se, após a revisão do 

procedimento disciplinar, obtiverem o indulto, sendo competente para o efeito o Presidente da República. 
b) Podem ser reabilitados independentemente da revisão do procedimento disciplinar, sendo competente 

para o efeito a entidade à qual cabe a aplicação da sanção. 
c) Podem ser reabilitados independentemente da revisão do procedimento disciplinar, sendo competente 

para o efeito o membro do governo que tutela a entidade onde o mesmo exerce funções. 
d) Não podem ser reabilitados independentemente da revisão do procedimento disciplinar, sendo competente 

para o efeito o dirigente máximo da entidade onde o mesmo exerce funções. 
 

30. A fase de instrução do processo disciplinar tem a duração de: 
a) 10 dias a contar da data da notificação ao instrutor do despacho que o mandou instaurar. 
b) 60 dias a contar da data sobre o conhecimento da infração por qualquer superior hierárquico. 
c) 45 dias a contar da data da notificação ao instrutor do despacho que o mandou instaurar.  
d) 180 dias após a comunicação da notícia da infração disciplinar ao superior hierárquico do trabalhador. 
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Grupo IV – REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE INSPETIVA E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

31. O ato administrativo no novo CPA: 
a) Ao contrário do que sucedia no CPA de 199, no atual CPA a definição de ato administrativo ignora o 

referencial orgânico na sua definição.  
b) São as decisões adotadas por órgãos da Administração Pública visando produzir efeitos jurídicos externos 

numa situação individual e concreta. 
c) São as decisões a que não faltem nenhuns dos seus elementos essenciais. 
d) São pareceres vinculativos. 

 

32. Uma das novidades do novo CPA foi a criação do responsável pelo procedimento que: 
a) Corresponde àquele a quem a lei confere determinados poderes e competências próprias de gestão da 

entidade pública. 
b) É o responsável pela direção e promoção da tramitação administrativa.  
c) É apenas aquele a quem o superior hierárquico atribui responsabilidades para desempenhar certas tarefas 

diárias no órgão ou serviço. 
d) É o prestador de serviços que o órgão ou serviço contrata para a gestão dos procedimentos mais 

complexos. 
 

33. A conferência procedimental no novo CPA pode: 
a) Dizer respeito a um único procedimento ou a vários procedimentos conexos. 
b) Diz sempre respeito apenas a um único procedimento. 
c) Não diz respeito a qualquer concreto procedimento, servindo apenas para alguns órgãos ou serviços 

tirarem dúvidas. 
d) Serve para vários decisores se consultarem mutuamente e obrigatoriamente antes de uma tomada de 

decisão num procedimento complexo. 
 

34. A revogação é o ato administrativo que determina a cessação dos efeitos de outro ato e a revogação 
por superveniência de novas técnicas: 

a) Constitui apenas uma anulação administrativa. 
b) Constitui antes uma revogação por razões de invalidade. 
c) Constitui uma revogação por razões de mérito, conveniência ou oportunidade da administração. 
d) Representa a possibilidade de converter o ato com um dado conteúdo noutro com conteúdo distinto. 

 

35. Um ato administrativo não constitutivo de direitos pode ser anulado: 
a) No prazo de 180 dias após a data do conhecimento da causa de invalidade pelo órgão da administração, 

no caso de atos constitutivos de direito. 
b) No prazo de 5 anos após a data do conhecimento da causa de invalidade pelo órgão da administração ou 

por qualquer um dos seus titulares ou agentes, admitindo contraprova do interessado. 
c) No prazo de 6 meses após a data do conhecimento da causa de invalidade pelo órgão da administração, 

ou, no caso de invalidade resultante de erro do agente, desde o momento da cessação do erro, desde que 
não tenham decorrido 5 anos a contar da respetiva emissão. 

d) No prazo de 1 ano, a contar do conhecimento da invalidade nos termos gerais. 
 

36. As conferências procedimentais, introduzidas pelo novo Código de Procedimento Administrativo: 
a) Destinam-se ao exercício conjunto de competências, através de um único ato decisório de conteúdo 

complexo. 
b) Destinam-se ao exercício de competências próprias. 
c) Destinam-se à prática de atos administrativos autónomos. 
d) Destinam-se a encontrar meios de auxílio administrativos interorgânicos na Administração Pública. 
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37. Os trabalhadores das entidades inspecionadas estão obrigados a: 

a) Respeitar os prazos estabelecidos pelo pessoal de inspeção para o esclarecimento de dúvidas suscitadas 
ou metodologias usadas, bem como prestar toda a colaboração solicitada no âmbito da ação inspetiva, sob 
pena de demissão da administração pública. 

b) Esclarecer o pessoal de inspeção quanto a dúvidas suscitadas ou metodologias usadas, bem como prestar 
toda a colaboração solicitada no âmbito da ação inspetiva, dentro da prioridade de serviço que tenham 
estabelecido na entidade inspecionada. 

c) Prestar esclarecimentos e fornecer as informações, pareceres e documentos solicitados quando o dirigente 
máximo da entidade inspecionada autorizar. 

d) Respeitar os prazos estabelecidos pelo pessoal de inspeção para o esclarecimento de dúvidas suscitadas 
ou metodologias usadas, bem como prestar toda a colaboração solicitada no âmbito da ação inspetiva, sob 
pena de responsabilidade disciplinar e criminal. 
 

38. Um inspetor pode: 
a) Dar ordem de prisão a um qualquer titular de conselho de administração de um centro hospitalar se 

suspeitar da prática de ilícito criminal. 
b) Examinar, consultar livros, documentos, registos, arquivos e outros elementos pertinentes em poder das 

entidades inspecionadas e solicitar a colaboração das autoridades policiais, nos casos de recusa ou 
obstrução ao exercício da atividade inspetiva. 

c) Requisitar trabalhadores da entidade inspecionada para o auxiliar na produção do relatório de inspeção. 
d) Ter de aguardar autorização do dirigente máximo da entidade inspeciona para ter acesso a documentos, 

registos, arquivos e demais elementos pertinentes ao exercício da ação inspetiva. 
 

39. Um inspetor está proibido de: 
a) Efetuar uma ação inspetiva ou disciplinar em serviços ou organismos onde tenha exercido funções há dois 

anos.  
b) Realizar ações de natureza inspetiva ou disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde o seu sobrinho 

neto exerça funções ou preste serviços. 
c) Realizar ações de natureza inspetiva ou disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde o seu primo 

exerça funções ou preste serviços. 
d) Realizar ações de natureza inspetiva ou disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde o seu 

arrendatário exerça funções ou preste serviços. 
 

40. Um serviço de inspeção: 
a) Está obrigado a contactar o dirigente máximo da entidade inspecionada dando-lhe a conhecer previamente 

antes da decisão final o relatório final; 
b) Deve contactar o dirigente máximo da entidade inspecionada dando-lhe a conhecer previamente antes da 

decisão final o relatório final, por razões de lealdade institucional. 
c) Está obrigado a fornecer à entidade inspecionada, antes da sujeição a decisão do dirigente máximo da 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o relatório final da ação inspetiva. 
d) Deve assegurar o contraditório às entidades inspecionadas, sempre que resultem factos relevantes da 

análise de documentos, registos, arquivos ou outros elementos. 
 
 



       
 
 
 

Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 
1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 
 

9ª | P á g i n a  

Grupo V – CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DIREITO FINANCEIRO 

41. O procedimento de negociação: 
a) Não pode ser adotado em Portugal. 
b) Só pode ser adotado em função de critérios materiais, permitindo a celebração de contratos de qualquer 

valor. 
c) Pode ser adotado por critérios materiais e por critérios objetivos, tal como o ajuste direto. 
d) Só pode ser adotado por critérios objetivos, para contratos de empreitada de obras públicas de valor 

inferior a € 150.000 ou para contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de 
serviços de valor inferior a € 75.000. 
 

42. Uma entidade adjudicante publicitou um concurso limitado por prévia qualificação no Diário da 
República e no JOUE, mas no item "Capacidade Técnica" e "Capacidade Financeira” do Anúncio 
pulicado foi feita a seguinte remissão "critérios de qualificação constantes do programa do 
concurso”. Tal remissão constitui: 

a) Uma violação aos princípios da publicidade, transparência e concorrência. 
b) Uma situação legal. 
c) Uma ilegalidade por violação do princípio do aproveitamento dos autos. 
d) Uma situação legal se, se tratar de um modelo simples de qualificação. 

 

43. A Direção-Geral da Saúde necessita de adquirir móveis novos para a Direção-Geral, tendo 
publicitado o respetivo Anúncio do concurso público no Diário da República, mas sem publicação 
no JOUE, sendo o valor do respetivo contrato de € 146.000. Este procedimento é: 

a) Legal. 
b) Legal porque tratando-se de um serviço da Administração Central Direta do Estado, os contratos sem 

publicação no JOUE podem ter valor inferior a €.207.000. 
c) Legal porque tratando-se de um serviço da Administração Central Direta do Estado, os contratos sem 

publicação no JOUE podem ter valor superior a € 134.000. 
d) Ilegal 

 

44. Os pagamentos em atraso correspondem: 
a) Às contas a pagar que permaneçam nessa situação mais que 3 meses posteriormente à data de vencimento 

acordada ou especificada na fatura, contrato ou documento equivalente. 
b) Às contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento 

acordada ou especificada na fatura, contrato ou documento equivalente. 
c) O subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigíveis. 
d) O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei. 

 

45. De acordo com o estipulado no Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, a assunção de compromissos 
no âmbito dos contratos com duração limitada ao ano civil independentemente da sua forma e 
natureza jurídica, deve ser efetuada: 

a) Pelo seu valor integral aquando da outorga do respetivo contrato, emissão da ordem de compra, nota de 
encomenda ou documento equivalente.  

b) Pelo seu valor integral apenas aquando da emissão da ordem de compra. 
c) Pelo seu valor integral apenas aquando da nota de encomenda. 
d) Pelo valor que se estima pagar na primeira prestação, se for por prestações. 
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46. E se o montante a pagar não puder ser determinado no momento da celebração do contrato, 
nomeadamente, por depender dos consumos a efetuar pela entidade adjudicante, a assunção do 
compromisso far-se-á: 

a) Quando for possível determinar o seu montante. 
b) Pelo montante a pagar ao final de 30 dias. 
c) Pelo montante efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis (três meses). 
d) Quando passarem 90 dias. 

 

47. Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas e cujo valor, isolada ou 
conjuntamente, não exceda o montante de € 10.000, por mês, a assunção do compromisso é 
efetuada: 

a) Até ao 5.º dia posterior à realização da despesa. 
b) Até l0 dias posteriores à realização da despesa. 
c) No momento da realização da despesa. 
d) Quando houver fundos. 

 

48. Um Centro Hospitalar lançou um procedimento de contratação pública para adquirir, por ajuste 
direto, recorrendo a critérios materiais, o antibiótico hospitalar Meropenem, no valor global de € 
853.000,00, invocando motivos de urgência imperiosa resultante do facto de, naquele ano, ter 
havido um surto da bactéria Klebsiella pneumonia resultante da chegada a Portugal de um conjunto 
de turistas provenientes de países atacados por esta bactéria. Este facto constituiu um problema 
grave para o Centro Hospitalar que viu o stock deste antibiótico precisar de forte reforço. Para 
evitar a proliferação desta bactéria que constituiu um problema de saúde pública, este 
procedimento é: 

a) Ilegal pois deveria ter recorrido a concurso público com publicação no JOUE. 
b) Ilegal pois deveria ter recorrido ao procedimento de concurso limitado por prévia qualificação. 
c) Ilegal apenas por só se poder recorrer a este procedimento em contratos de valor inferior a 750.000,00. 
d) Legal, atendendo ao facto de a urgência não ser imputável ao Centro Hospitalar.  

 

49. Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens ou serviços sem que o documento de 
compromisso, ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente possua a clara 
identificação do emitente e o correspondente número de compromisso válido e sequencial: 

a) Poderão reclamar do Estado ou das entidades públicas o seu pagamento. 
b) Poderão recorrer à penhora de bens do Estado ou das entidades públicas de valor equivalente ao valor em 

dívida. 
c) Não poderão reclamar do Estado ou das entidades públicas envolvidas o respetivo pagamento ou 

quaisquer direitos ao ressarcimento. 
d) Só poderão reclamar do Estado ou das entidades públicas nos 3 meses seguintes. 

 

50.  Sempre que esteja em causa um contrato de prestação de serviços de valor inferior a € 5.000 qual o 
procedimento de contratação aplicável: 

a) Concurso público, com anúncio no JOUE. 
b) Ajuste direto simplificado. 
c) Sorteio por recurso a leilão. 
d) Ajuste direto após procedimento concursal. 


