
Texto a publicitar juntamente com a prova modelo  

 

Formação em Estatuto e Deontologia - Prova de Verificação de Conhecimentos - Modelo e 
Implementação).  

 

O Regulamento de Inscrição (RI), aprovado na 25.a reunião plenária do CDN, de 12 de Setembro de 
2006, prevê que a formação em Estatuto e Deontologia seja concluída com a verificação de 
conhecimentos do enquadramento legal e deontológico do exercício da actividade profissional, conforme o 
Anexo 11, Capítulo 1.1, Ponto 4.  

1. Modelo de prova de verificação de conhecimentos da formação em Estatuto e Deontologia:  

1.1. Quanto às matérias a inquirir, que se organizem em quatro grupos de questões equivalentes 
aos módulos da formação frequentada, centrando-se estas nos assuntos enumerados nos 
objectivos específicos de cada um dos módulos a seguir especificados.  

Cada grupo de questões corresponderá a um valor percentual do total da avaliação de acordo 
com a ponderação que se enuncia, admitindo-se uma variação de 5% entre os diferentes grupos, 
por forma a flexibilizar a elaboração dos enunciados:  

  - A Ordem dos Arquitectos  15%  

  - O exercício da profissão  35%  

  - A deontologia do arquitecto  35%  

  - A jurisdição disciplinar da OA  15%  

1.2. Quanto à natureza tipológica das questões a utilização de vários tipos de formulações, não só 
para facilitar a correcção, como também para ir ao encontro das variadas capacidades dos 
arquitectos-estagiários em prova, ou seja:  

- Questões de VERDADEIRO ou FALSO;  

- Questões de escolha (resposta múltipla);  

- Questões de completar;  

- Questões de emparelhamento;  

- Questões de semi-desenvolvimento ou desenvolvimento (com limitação de texto).  

1.3. As questões de semi-desenvolvimento e desenvolvimento corresponderão a 60% a 70% da 
pontuação total do teste; os outros 30% a 40% às questões de outra natureza já enunciadas;  

1.4. Admite-se uma repetição de questões formuladas em provas anteriores até um máximo 
correspondente a 30% da cotação possível; 1.5. Quanto ao grau de exigência da prova, que o 
estagiário, para ser considerado aprovado na prova, deverá obter um mínimo de 50% da cotação 
máxima possível. Os resultados da prova de aferição de conhecimentos serão divulgados sob a 
forma de "Aprovado" ou "Não Aprovado".  

2. Quanto à implementação da prova de verificação de conhecimentos da formação em Estatuto e 



Deontologia:  

2.1. Que cada prova de verificação de conhecimentos, no sentido de garantir o respeito pelo 
princípio da equidade, seja anónima, única e de carácter nacional;  

2.2. Que no decorrer da prova seja permitida a consulta do Estatuto da OA, do Regulamento de 
Dentologia e do Regulamento do Procedimento Disciplinar;   

2.3. Que a documentação de consulta seja fornecida pela Ordem no acto da Prova; 

2.4. Que aquando da distribuição do enunciado, apenas sejam permitidos esclarecimentos formais 
sobre a prova, tais como:  

- Tempo de prova/ tolerância;  

- Colocação de dúvidas;  

- Modo de preenchimento do cabeçalho;  

- Modo de resposta;  

- Modo de correcção da opção de resposta;  

- Documentação admitida;  

- Entrega da prova realizada.  

2.5. Quanto à duração da prova, a partir da hora marcada para a realização da prova:  

- Sejam contabilizados 30 minutos para verificação de presenças, prestação de 
esclarecimentos prévios e distribuição das provas;  

- Sejam contabilizados 90 minutos após a entrega do enunciado, com 15 minutos de 
tolerância para entrega das respostas;  

 

2.6. Quanto à verificação de presenças, esta será realizada à entrada mediante exibição de 
documento comprovativo de identidade. O estagiário deverá assinar a folha de presenças, 
conforme documento comprovativo de identidade, à frente do número de ordem que lhe for 
atribuídoe anotar o respectivo número de ordem nas folhas de resposta. Esta deverá ser a única 
identificação admitida no enunciado como N. o DE IDENTIFICAÇÃO DO FORMANDO;  

2.6a. Aceitam-se única e exclusivamente como documentos de identificação o Bilhete de 
identidade, passaporte ou cartão do cidadão. 

2.7. Quanto aos atrasos, faltas de comparência e desistências: -Que sejam impedidos de 
efectuar a prova os estagiários que se apresentem para além dos 30 minutos iniciais, 
sendo considerada uma falta de comparência na prova;  

- A falta de comparência não justificada na prova implicará o pagamento de nova taxa de 
inscrição na Formação em Estatuto e Deontologia;- Que o estagiário que pretenda desistir, 
antes de esgotado o tempo de prova, assine a entrega da prova indicando a desistência, 
sendo posteriormente referenciado na pauta como “ Desistiu”.  

 

2.8. A prova considera-se finalizada quando, após esgotado o tempo da prova e de tolerância, o 



enunciado preenchido tiver sido recolhido e o estagiário tiver assinado novamente a folha de 
presenças; 

2.9. Quanto ao modo de assinalar as respostas e de alterar uma opção de resposta:  

- As respostas deverão ser prestadas e assinaladas nas folhas do próprio enunciado, não 
se autorizando a entrega de folhas suplementares;  

- Alterar uma opção de resposta implica rasurar a resposta não pretendida e assinalar a 
pretendida. Se necessário referenciar com uma nota lateral qual a resposta certa.  

2.10. Após conclusão da prova, o representante da Ordem na prova deverá remeter ao respectivo 
CRA as folhas de respostas, folhas de presença e um relatório onde constarão as ocorrências 
verificadas.  

3. Quanto à correcção da prova e direito de recurso da classificação atribuída:  

3.1. Que as provas sejam corrigidas pelos respectivos formadores, num prazo de 10 dias úteis, 
após a recepção dos enunciados;  

3.2. Que os resultados das provas sejam afixados num prazo de 30 dias úteis após a realização 
da prova;  

3.4. Que decorridos 30 dias úteis após a data de realização da prova, estas serão arquivados nas 
Secções Regionais durante 12 meses a contar da data de realização da prova, após o que serão 
destruídas pelos serviço.  

3.5. Que ao candidato seja garantido o direito de consulta da sua prova, na presença do 
examinador; no prazo de 10 dias úteis após a afixação dos resultados;  

3.6. Que ao candidato seja permitido apresentar recurso da classificação atribuída, para o 
respectivo CRA, no prazo de 15 dias úteis após a afixação dos resultados.  

 

4. Quanto à elaboração da prova, o CDN deliberou no sentido de ser delegada no Coordenador da 
formação competência para elaborar os enunciados a utilizar nas provas de avaliação de conhecimentos  

 4.1 Os enunciados deverão ser homologados pelo CDN e remetidos para as Secções Regionais, 
até 5 dias úteis antes da data de realização das respectivas provas. 


