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INSTRUÇÕES 

 

Este inventário vai ajudá-lo (a) a definir o tipo de trabalho que está interessado (a) em fazer. Neste 

caderno encontram-se listadas atividades realizadas em diferentes tipos de profissões. Cabe-lhe 

decidir se gostaria ou não de realizar cada uma dessas atividades. 

 

Leia cada frase cuidadosamente e responda o melhor que souber. Em alguns casos pode acontecer 

que não esteja familiarizado (a) com certas atividades, mesmo nesses casos, imagine se gostaria ou 

não de realizar essas atividades. 

 

Neste exercício, procure esquecer questões relativamente ao salário, prestígio social ou de 

oportunidades de promoção. Para cada atividade decida de acordo com a seguinte escala: 

 

M – GOSTO MUITO 

m – GOSTO 

N – NÃO GOSTO MUITO 

D – NÃO GOSTO MESMO NADA 

 

Marque as suas respostas na folha de respostas e assegure-se de que o número da atividade 

corresponde de facto aquele a que está a responder. Não escreva nada neste caderno e na folha de 

respostas assinale somente as suas respostas. 

 

Não há limite de tempo, mas responda tão rapidamente quanto possível. Assegure-se de que deu 

respostas relativamente a todas as atividades. Antes de entregar a folha de respostas não se esqueça 

de nela indicar o nome, idade e outras informações pedidas, nos espaços a isso destinado. 



 

 

 

 

 

19. Receber e fazer chamadas numa central 
telefónica. 

20. Fazer ilustrações a cores para uma revista ou 
para um livro. 

21. Orientar um programa de formação de jovens 
para liderança de grupos. 

22. Tirar e comparar impressões digitais. 

23. Reparar e fazer a revisão de motores de 
automóveis ou de aviões. 

24. Utilizar novos adubos para aumentar a 
produção agrícola. 

25. Atrair clientes para lhes apresentar e vender 
novos produtos. 

26. Elaborar pareceres jurídicos. 

27. Usar uma máquina de artes gráficas para  
fazer cartazes ou anúncios. 

28. Cuidar do conforto dos passageiros num avião 
ou num navio. 

29. Recolher e analisar dados sobre o sol e as 
estrelas. 

30. Aplicar princípios de engenharia para fabricar 
ferramentas cortantes. 

31. Fazer ou arranjar fatos e outras peças de 
vestuário, numa alfaiataria. 

32. Ser consultor para promoção de vendas junto 
do presidente de uma empresa. 

33. Dactilografar e arquivar correspondência, 
facturas e recibos. 

34. Tocar um instrumento musical numa orquestra. 

35. Orientar actividades recreativas de deficientes. 

36. Encher e esvaziar tubos de ensaio. 

1. Efectuar investigações em cobaias (animais ou 

pessoas) sobre os efeitos das vitaminas no 

crescimento. 

2. Projectar uma estação espacial. 

3. Misturar os ingredientes para fazer pão ou 
bolos numa padaria. 

4. Elaborar planos económicos e financeiros para 
uma grande empresa. 

5. Fazer os pagamentos e receber os depósitos 
dos clientes, num banco. 

6. Elaborar projectos arquitectónicos para 
vivendas ou prédios. 

7. Aconselhar as pessoas sobre a melhor 
maneira de reduzir a pobreza e as doenças. 

8. Desinfectar superfícies de acordo com as 
regras da saúde pública. 

9. Aplicar cimento e colocar tijolos. 

10. Proteger e conservar os terrenos de um 
parque florestal. 

11. Vender produtos porta a porta. 

12. Compilar e preparar para publicação o diário e 
a correspondência de uma pessoa famosa. 

13. Revelar e retocar fotografias. 

14. Vigiar uma rua para proteger pessoas e 
propriedades. 

15. Fazer investigações sobre os efeitos das 
vitaminas no crescimento dos organismos. 

16. Descobrir um novo processo de fabricar 
plásticos. 

17. Cortar e embalar carne ou legumes num 
mercado. 

18. Influenciar os políticos para fazer passar certas 
propostas de lei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Descobrir e reparar avarias em máquinas de 
lavar, televisões e outros electrodomésticos. 

38. Recolher e classificar ovos numa Quinta. 

39. Ser vendedor de uma empresa de máquinas. 

40. Catalogar livros numa biblioteca. 

41. Escolher e preparar os adereços (móveis, 
roupas, etc.) para uma companhia teatral. 

42. Enviar mensagens e encomendas pelo  
correio. 

43. Estudar as causas e descobrir remédio para 
doenças. 

44. Traçar a rota de um navio. 

45. Enlatar alimentos numa fábrica de conservas. 

46. Aconselhar gestores para mudar a politica 
económica e financeira de uma empresa. 

47. Manter actualizado o registo de produtos 
armazenados e de encomendas recebidas. 

48. Criar modelos de joalharia. 

49. Definir os tratamentos e os cuidados a prestar 
aos doentes num hospital. 

50. Fazer placas de dentes postiços. 

51. Cotar e instalar painéis de madeira em 
edifícios novos. 

52. Cuidar do crescimento de flores e árvores. 

53. Avaliar os riscos e calcular os prémios das 
apólices de seguros. 

54. Ser uma autoridade em literatura. 

55. Preparar um anúncio ou uma exposição de 
publicidade. 

56. Conduzir um carro ou um autocarro ao serviço 
de uma família ou de uma empresa. 

57.  Estudar o efeito de produtos químicos em 
animais ou em plantas. 

58. Investigar o modelo e o tipo de produção de 
componentes electrónicos. 

59. Separar, classificar e empacotar frutas e 
legumes. 

60. Ser responsável de uma repartição publica ou 
de uma empresa. 

61. Receber e registar encomendas e mensagens 
telefónicas de clientes. 

62. Fazer uma escultura para um parque publico. 

63. Ajudar a combater o consumo de drogas. 

64. Fazer registos diários de produtos químicos 
utilizados no fabrico de medicamentos, numa 
empresa farmacêutica. 

65. Trabalhar com uma máquina impressora numa 
tipografia. 

66. Plantar e tratar flores e legumes. 

67. Mostrar a mercadoria aos clientes num 
armazém de venda a retalho. 

68. Aconselhar os clientes quanto aos seus 
direitos legais. 

69. Pintar um sinal de tráfego rodoviário. 

70. Conduzir as pessoas aos seus lugares, num 
cinema ou num circo. 

71. Analisar rochas e fosseis para localizar 
minério. 

72. Ser responsável pela elaboração do projecto 
arquitectónico de um grande edifício. 

73. Restaurar e estofar mobília. 

74. Explicar os contratos e acordos laborais aos 
gestores de uma empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Trabalhar com um duplicador ou com uma 
máquina de fotocópias. 

76. Ensinar arte, música ou teatro. 

77. Ensinar actividades desportivas. 

78. Apoiar um dentista na preparação de produtos 
utilizados no tratamento de dentes. 

79. Manusear ferramentas para realizar 
acabamentos em superfícies de madeira. 

80. Alimentar, ordenhar e cuidar de animais. 

81. Convencer as pessoas quanto ao valor de um 
produto. 

82. Seleccionar e preparar artigos para uma 
revista. 

83. Seleccionar tintas e escolher as cores para 
decorar casas ou escritórios. 

84. Ajudar pessoas num hotel relativamente a 
bagagens e a planos de viagem. 

85. Efectuar operações cirúrgicas num hospital. 

86. Projectar o modelo de um electrodoméstico. 

87. Preparar e cozinhar alimentos num 
restaurante. 

88. Recolher informação financeira e analisar as 
tendências dos negócios. 

89. Registar as receitas e despesas num livro. 

90. Reproduzir obras-primas de arte. 

91. Ajudar na diminuição das dores de um doente, 
reajustando músculos e ossos. 

92. Efectuar análises de rotina num laboratório 
médico. 

93. Instalar e reparar canalizações de água. 

94. Cuidar de frangos num aviário ou de peixes 
num viveiro. 

95. Avaliar, por conta de um banco, o valor de 
propriedades e de terrenos. 

96. Escrever uma revista ou um livro de ficção 
científica. 

97. Colocar fotografias em painéis. 

98. Ajudar pessoas a planear e a preparar 
viagens. 

99. Realizar investigações laboratoriais sobre o 
efeito da luz no crescimento das plantas. 

100. Projectar equipamento para testar 
componentes electrónicos. 

101. Fazer ou consertar sapatos ou outros 
produtos de couro. 

102. Reunir com gestores de empresas sobre 
questões de desenvolvimento das indústrias. 

103. Usar uma máquina registadora e fazer os 
trocos numa caixa. 

104. Fazer ilustrações para uma revista desportiva. 

105. Planear um curso de formação para jovens. 

106. Usar instrumentos para detectar defeitos em 
lentes de contacto. 

107. Usar uma máquina para fazer ou reparar 
peças metálicas. 

108. Colher legumes no campo. 

109. Vender produtos numa mercearia ou num 
armazém de artigos variados. 

110. Escrever uma coluna periódica num jornal. 

111. Preparar uma exposição de flores. 



 

 

 

112. Servir pessoas num restaurante. 

113. Determinar como as correntes oceânicas 
afectam o clima. 

114. Fazer um projecto do nó de saída de uma 
auto-estrada. 

115. Trabalhar com uma máquina de coser ou de 
tricotar. 

116. Dirigir a filial de uma empresa. 

117. Separar e encaminhar a correspondência 
numa estação de correios. 

118. Desempenhar um papel num filme ou numa 
peça de teatro. 

119. Aconselhar pessoas com problemas 
conjugais. 

120. Verificar a pressão de uma bomba de gás. 

121. Instalar sistemas eléctricos. 

122. Inspeccionar animais ou plantações agrícolas 
para detectar doenças. 

123. Promover a venda de casas ou apartamentos. 

124. Ser o responsável pela secção de um jornal 
ou de uma revista. 

125. Preparar e fotografar exposições comerciais. 

126. Fazer companhia a um cego ou a um 
deficiente. 

127. Efectuar investigações sobre o cancro. 

128. Estudar novos modos de produzir roupas em 
nylon. 

129. Preparar as refeições num hospital ou num 
restaurante. 

130. Aprovar as despesas numa grande empresa. 

131. 
 

Identificar erros em extractos de conta 
bancária ou em listas com números. 

132. Desenhar mobiliário artístico. 

133. Ser responsável por uma escola de formação 
profissional. 

134. Fazer análises ao sangue para encontrar 
vestígios de álcool. 

135. Aplicar tectos e telhas em edifícios. 

136. Cortar e transportar troncos de árvores numa 
floresta. 

137. Preparar relatórios de vendas. 

138. Apresentar um noticiário na televisão ou na 
rádio. 

139. Retocar fotografias. 

140. Guiar as pessoas numa visita turística. 

141. Realizar investigações químicas num 
laboratório industrial. 

142. Conceber novas fontes de energia. 

143. Lavar a seco ou passar a ferro fatos ou outras 
peças de vestuário. 

144. Dirigir e coordenar as actividades de uma 
grande empresa. 

145. Receber clientes e marcar entrevistas. 

146. Fazer maquetas de um novo edifício. 

147. Orientar actividades de tempos livres para 
jovens adultos. 

148. Efectuar a leitura da pressão e da 
temperatura do ar, e da velocidade dos 
ventos. 



 

 

 

 

 

 

163. Cortar e soldar peças metálicas com um 
maçarico. 

164. Criar gado bovino. 

165. Vender automóveis ou electrodomésticos. 

166. Escrever pequenas histórias para publicar. 

167. Decorar a montra de uma casa comercial. 

168. Ajudar os hóspedes de um hotel a orientarem-
se numa cidade que desconhecem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

149. Operar com uma escavadora ou com outro 
tipo de equipamento pesado. 

150. Cultivar cereais ou árvores de fruto. 

151. Vender seguros de vida. 

152. Ser juiz num supremo tribunal. 

153. Ilustrar anúncios. 

154. Lavar, cortar e pentear o cabelo das pessoas. 

155. Resolver problemas de matemática na 
investigação química 

156. Orientar a construção de uma ponte de 
grande envergadura. 

157. Cortar e coser tecidos numa máquina. 

158. Presidir a uma reunião com os directores de 
uma empresa 

159. Empacotar e registar mercadorias para enviar 
pelo correio. 

160. Compor um novo estilo de dança. 

161. Fomentar a colocação e adopção de crianças. 

162. Fazer a leitura dos contadores de água e luz. 

  

  

  

  


