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CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO 
Entre 

1- Fábrica de Tecidos SÓ FIOS, com sede na Rua da Bela Vista, nº 2, Vila Nova, 
pessoa colectiva nº 111111111, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Vila Nova sob o nº 222, aqui representada por João Valentim 
Barata Silva, Administrador, como primeiro outorgante, e 

2- Paulo José Marques Matos, solteiro, contribuinte nº 222222222, portador do 
Bilhete de Identidade nº 333333333, emitido pelo Arquivo de Identificação de 
Vila Nova, em 15/12/1947, e residente na Rua da Boa Vida, nº 7, Vila Nova, 
como segundo outorgante, é celebrado o presente contrato de acordo com as 
cláusulas seguintes: 

 PRIMEIRA 
O segundo outorgante é admitido na empresa com a categoria de aprendiz. 
 SEGUNDA 
O segundo outorgante desempenhará as suas actividades nas instalações da Fábrica de 
Tecidos SÓ FIOS sitas nesta vila. 
 TERCEIRA 
O segundo outorgante é admitido para trabalhar oito horas diárias, em conformidade 
com a sua actividade, de laboração contínua ou por turnos. 
 QUARTA 
O segundo outorgante iniciará a sua actividade em 21 de Dezembro de 2007. 
 QUINTA 
O presente contrato terá a duração de 10 meses. 
 SEXTA 
A remuneração do segundo outorgante será única, representada por um vencimento fixo 
mensal de 600 euros, sujeita a todos os descontos legais. 
 SÉTIMA 
O primeiro outorgante obriga-se a conceder ao segundo outorgante as regalias que em 
matéria de cantinas e seguros são dadas aos restantes trabalhadores. 
 OITAVA 
Em todo o caso omisso regulará a lei geral. 
O presente contrato é aceite por ambos os outorgantes nos precisos termos aqui 
exarados e por ambos vai ser assinado por o acharem conforme. 
 
Vila Nova, 15 de Dezembro de 2007 
 
 
O primeiro outorgante         O segundo outorgante 
João Valentim Barata Silva    Paulo José Marques Matos 
 

TESTE DE PORTUGUÊS 
ANO LECTIVO: 2007/2008 

 
NOME: _________________________________________________________________ 
TURMA: _________  NÚMERO: ___________  CLASSIFICAÇÃO: ________________ 
DOCENTE: __________________  ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: ____________ 
COMENTÁRIO: _____________________________ 
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Depois de ter lido, atentamente, o texto apresentado, responda, numa linguagem 

correcta, às seguintes questões. 
 
 

GRUPO I 
 
1) Partindo do texto, justifique a pertinência da utilização da palavra “contrato”. 

 (7 pontos) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2) Identifique os seguintes elementos no contrato que acabou de ler: (13 pontos) 
a) primeiro outorgante 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
b) segundo outorgante 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
c) elementos de identificação de cada uma das partes intervenientes 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
d) local e data de celebração 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3) Indique o tipo de contrato em causa.(4 pontos) 
______________________________________________________________________ 
4) Explique a relação existente entre os intervenientes.(20 pontos) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5) Delimite as diferentes partes da estrutura deste contrato, identificando-as.(12 pontos) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6) Refira a importância dos elementos que constituem a fórmula final do contrato.(13 ) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7) Aponte três características da linguagem tipicamente utilizada nos contratos e que 
estão presentes neste exemplo.(9 pontos) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
8) Classifique as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), corrigindo 
devidamente estas últimas: (12 pontos) 
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a) O Contrato corresponde a um acto estabelecido mediante acordo entre pessoas 
individuais e colectivas, no qual uma das partes se sujeita a determinadas obrigações e 
usufrui de certos direitos. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
b) No Regulamento utiliza-se um registo de língua formal e uma linguagem conotativa. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
c) Quando temos necessidade de solicitar serviços ou benefícios diversos a entidades 
hierarquicamente superiores, utilizamos o requerimento. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
9) Atente nos dois modelos de declaração a seguir apresentados: 
A) B) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1) Preencha o seguinte quadro, tendo em conta as informações retiradas nos dois 
modelos de declaração.(6 pontos) 
 DECLARAÇÃO A DECLARAÇÃO B 
Tipo de declaração   
Declarante   
Finalidade da declaração   
 
9.2) Assinale as partes constituintes da declaração A.(6 pontos) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 GRUPO II 
 

1) Indique a classe a que pertencem as palavras sublinhadas em cada expressão. 
(16 pontos) 
a) Ele tem hábitos alimentares saudáveis. 
_____________________________________________________________ 

 

Clube de Amigos do Livro 
DECLARAÇÃO 

 
Para os devidos efeitos se declara 
que _______, portador do Bilhete 
de Identidade nº____, do Arquivo 
de Identificação de ____, de 
____, sócio nº_____, participou 
no III Encontro dos Amigos do 
Livro, no dia ___ de ____ de 
____, em ____. 
    _________,_____de____de___ 

O Presidente do Clube 
_______________________ 

CLÍNICA DE SÃO JOSÉ 
DECLARAÇÃO 

 
Para os devidos efeitos se declara que 
_______, portador do Bilhete de Identidade 
nº____, do Arquivo de Identificação de 
____, de ____,não sofre de qualquer 
doença impeditiva da prática de atletismo.  
   _________,_____de____de___ 
 

O médico 
          _______________________ 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b) Vou tirar boas notas até final de Março. 
_____________________________________________________________ 
c) Ela mora no mesmo concelho ou distrito. 
_____________________________________________________________ 
d) As escolas têm interesse em concorrer. 
______________________________________________________________ 

 
2) Indique quatro hipónimos de cada um dos seguintes hiperónimos. (12 pontos) 
a) Réptil __________________________________________________________ 
b) Cidade portuguesa 

________________________________________________________________ 
c) Instrumento musical 
___________________________________________________________________ 
3) Classifique como Verdadeiras ou Falsas cada uma das relações apresentadas, corrigindo aquelas 

que são Falsas. (16 pontos) 
a) Voz /vós: palavras homónimas 
___________________________________________________________________ 
b) Pode /pôde: palavras homógrafas 
___________________________________________________________________ 
c) Notícia / noticia: homónimas 
___________________________________________________________________ 
d) Despensa / dispensa: homónimas 
___________________________________________________________________ 

      4) Analise morfologicamente a seguinte frase: “ A Joana e o João escreveram dois Requerimentos”. 
(24 pontos) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
 GRUPO III 
     Imagine que realizou um exame e pretende saber a cotação que obteve em cada uma das questões que 
resolveu. Elabore o respectivo Requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho Executivo da escola que 
frequenta. (30 pontos) 

 
                                                                                                          Bom Trabalho! 
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CORRECÇÃO DO TESTE 

 
GRUPO I 

 
1) Partindo do texto, justifique a pertinência da utilização da palavra “contrato”. 
R: Estabelece-se um consenso mútuo entre a entidade patronal e o trabalhador. 
 
2) Identifique os seguintes elementos no contrato que acabou de ler:  
a) primeiro outorgante: fábrica de tecidos SÓ FIOS 
 
b) segundo outorgante: Paulo José Marques Matos 
 
c) elementos de identificação de cada uma das partes intervenientes 
R: Fábrica de Tecidos SÓ FIOS, com sede na Rua da Bela Vista, nº 2, Vila Nova, 
pessoa colectiva nº 111111111, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Vila Nova sob o nº 222, aqui representada por João Valentim Barata Silva, 
Administrador, como primeiro outorgante, e Paulo José Marques Matos, solteiro, 
contribuinte nº 222222222, portador do Bilhete de Identidade nº 333333333, emitido 
pelo Arquivo de Identificação de Vila Nova, em 15/12/1947, e residente na Rua da Boa 
Vida, nº 7, Vila Nova, como segundo outorgante. 
 
d) local e data de celebração: Vila Nova, 15 de Dezembro de 2007. 
 
3) Indique o tipo de contrato em causa. 
R: Contrato de trabalho. 
 
4) Explique a relação existente entre os intervenientes. 
R: Relação entre entidade empregadora e trabalhador. 
 
5) Delimite as diferentes partes da estrutura deste contrato, identificando-as. 
R:  Abertura : “ Entre” até “ cláusulas seguintes” 
      Encadeamento: Cláusulas contratuais. 
      Fecho: local, data e assinaturas. 
 
6) Refira a importância dos elementos que constituem a fórmula final do contrato. 
R: As assinaturas provam que os dois outorgantes estão de acordo com as cláusulas e se 
comprometem a cumpri-las. 
 
7) Aponte três características da linguagem tipicamente utilizada nos contratos e que 
estão presentes neste exemplo. 
R: Terceira pessoa; linguagem clara, objectiva e denotativa; palavras ou expressões 
específicas. 
 
8) Classifique as afirmações seguintes como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), corrigindo 
devidamente estas últimas:  
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a) O Contrato corresponde a um acto estabelecido mediante acordo entre pessoas 
individuais e colectivas, no qual uma das partes se sujeita a determinadas obrigações e 
usufrui de certos direitos. 
R: Falsa. O Contrato corresponde a um acto estabelecido mediante acordo entre pessoas 
individuais e/ou colectivas, no qual cada uma das partes se sujeita a determinadas 
obrigações e usufrui de certos direitos. 
 
b) No Regulamento utiliza-se um registo de língua formal e uma linguagem conotativa. 
R: Falso. No Regulamento utiliza-se uma linguagem formal e denotativa. 
 
c) Quando temos necessidade de solicitar serviços ou benefícios diversos a entidades 
hierarquicamente superiores, utilizamos o requerimento. 
R: Verdadeiro. 
 
9.1) Preencha o seguinte quadro, tendo em conta as informações retiradas nos dois 
modelos de declaração.(6 pontos) 
 DECLARAÇÃO A DECLARAÇÃO B 
Tipo de declaração Declaração de presença Declaração médica 
Declarante Clube de Amigos do Livro Clínica de São José 
Finalidade da declaração Atestar a presença no III 

encontro de Amigos do 
Livro 

Atestar que o indivíduo 
não sofre de qualquer 
doença impeditiva da 
prática de atletismo. 

 
 
 
9.2) Assinale as partes constituintes da declaração A. 
R: Abertura: “Clube de amigos do Livro” 
     Encadeamento: “ Para os devidos…. em___” 
     Fecho: Local, data e Assinatura do Presidente do Clube 
 
 GRUPO II 
 

4) Indique a classe a que pertencem as palavras sublinhadas em cada expressão. 
 
e) Ele tem hábitos alimentares saudáveis. 
R: Adjectivos 
f) Vou tirar boas notas até final de Março. 
R: Nome Próprio 
g) Ela mora no mesmo concelho ou distrito. 
R: Determinantes Demonstrativos. 
h) As escolas têm interesse em concorrer. 
R: Preposições. 

 
5) Indique quatro hipónimos de cada um dos seguintes hiperónimos. (12 pontos) 
d) Réptil (crocodilo, cobra, lagarto, iguana, camaleão…) 
e) Cidade portuguesa (Guimarães, Porto, Coimbra, Faro…) 
f) Instrumento musical (guitarra, flauta, piano, acordeão, bateria) 
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6) Classifique como Verdadeiras ou Falsas cada uma das relações apresentadas, 

corrigindo aquelas que são Falsas.  
e) Voz /vós: palavras homónimas 
R: Falso. São homófonas. 
f) Pode /pôde: palavras homógrafas 
R: Verdadeiro 
g) Notícia / noticia: homónimas 
R: Falso. São homógrafas. 
h) Despensa / dispensa: homónimas 
R: Falso. São parónimas. 

      4) Analise morfologicamente a seguinte frase: “ A Joana e o João escreveram dois 
Requerimentos”.  
A: determinante artigo definido, feminino, singular 
Joana: nome próprio, feminino, singular, humano, contável 
e: conjunção copulativa 
o: determinante artigo definido, masculino, singular 
João: nome próprio, masculino, singular, humano, contável 
Escreveram: verbo “escrever”, no pretérito perfeito do indicativo, 3ª pessoa do plural 
dois: numeral cardinal 
Requerimento: nome próprio, masculino, singular. 
  
GRUPO III 
     Imagine que realizou um exame e pretende saber a cotação que obteve em cada uma 
das questões que resolveu. Elabore o respectivo Requerimento, dirigido ao Presidente 
do Conselho Executivo da escola que frequenta.  
 
 
  REQUERIMENTO DE CONSULTA DE PROVA 
 
Exmº Sr. Presidente do Conselho Executivo 
Da Escola Secundária de Lousada 
 
 
Aluno xxxx, portador do Bilhete de Identidade nº xxxx, emitido pelo Arquivo de 
Identificação de xxxxxx, em ____/____/____, pretendendo conhecer a classificação que 
lhe foi atribuída a cada questão da prova da disciplina de XXXXXX, código xxxxx, que 
realizou nesta escola no dia xxxxx de xxxxxx de xxxxxx, solicita a Vª Ex.ª autorização 
para consulta da referido prova. 
 
 
Pede deferimento. 
 
Lousada, ____ de _______ de 2007  
 

O Estudante, 
 
________________________________________________________ 


