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             [As profissões / Die Berufe]  

 

I – PROFISSÕES ANTIGAS 

1. Legenda as seguintes imagens com as palavras dadas: 
 

 

 

A. _______________________________    B. ______________________________ 

       

C. _________________________________  D. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

E. ________________________________                    F. ____________________________ 

Fonte: http://profissoes.web.simplesnet.pt/ 

http://profissoes.web.simplesnet.pt/
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o amolador de tesouras   /   a ama   /   o aguadeiro / 
o engraxador  /  o ardina  /  a varina 

1.1 Achas que alguma destas profissões ainda existe em Portugal ou na Alemanha? 
Qual/quais? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

1.2 Se tivesses de optar por uma delas, qual escolherias? Fundamenta a tua resposta. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

II – PROFISSÕES ATUAIS 

2.1 Lê os textos que foram retirados da wikipédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDREIRO 

Pedreiro é o profissional que 
constrói ou reveste muros, paredes, 
escadas, vigas, lajes, tetos, telhados, 
chaminés, etc., em edifícios, 
infraestruturas de saneamento e outras 
obras de construção geralmente 
orientado pelo engenheiro ou Mestre de 
obras, utilizando materiais tais como a 
rocha ou pedra, o tijolo, a telha, o 
mosaico e o azulejo, o adobe, o cimento, 
a argamassa, a cal, o gesso e o betão e 
como ferramentas o escopro (ou cinzel) 
e o martelo, a picareta, a colher de 
pedreiro, a trolha, as réguas e esquadros, 
o compasso, o fio de prumo (ou prumo) 
e o nível de bolha (ou nível), entre 
outras. 

Em Portugal, o pedreiro é por vezes 
chamado trolha, palavra que significa, 
em geral, ajudante ou servente de 
pedreiro, mas também se pode referir ao 
operário que reboca ou caia paredes e 
assenta telhados ou ainda à ferramenta 
com que o pedreiro assenta a argamassa.    

MAURER 

1934 wurde der Beruf Maurer erstmals im 
Deutschen Reich im Verzeichnis der 
Handwerksgewerbe und 1936 im Bereich der 
Industrie als anerkannter Lehrberuf aufgeführt. 
Das Lehrlingswesen wurde 1940 im Handwerk 
durch fachliche Vorschriften geregelt. In der 
Bundesrepublik Deutschland folgte im Mai 1974 
eine Neuordnung der Ausbildung im Handwerk 
und in der Industrie durch die Verordnung über die 
Berufsausbildung in der Bauwirtschaft. 1998 
wurden durch eine Änderung der 
Handwerksordnung der Beruf des Maurers mit den 
beiden Berufen Beton- und Stahlbetonbauer und 
Feuerungs- und Schornsteinbauer zum Maurer- 
und Betonbauerhandwerk zusammengefasst. 

Von 1999 bis 2010 sank die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Maurer, 
Bauhelfer, Hochbaufacharbeiter, Backofen-, 
Feuerungs- und Schornsteinbauer in Deutschland 
von 296.047 auf 146.878 Personen. Der Beruf ist 
auch heute noch eine klassische Männerdomäne. 
2010 lag der Frauenanteil bei Ausbildung und 
Berufsausübung in den DACH-Ländern nicht über 
0,8 %. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/

http://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revestimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laje_(arquitetura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telhado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chamin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_obras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_obras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azulejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argamassa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinzel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Picareta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colher_de_pedreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colher_de_pedreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trolha
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compasso_(ma%C3%A7onaria)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reboco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnerdom%C3%A4ne
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Frauenanteilen_in_der_Berufswelt#Frauenanteil_in_der_Privatwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/D-A-CH
http://pt.wikipedia.org/wiki/
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2.2 Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas: 

           V       F 

1. O pedreiro dedica-se apenas à construção de tetos.                  
2. A cal é um dos materiais utilizados por este profissional.           
3. Na Alemanha há cursos para se aprender esta profissão.                       
4. O número de pedreiros tem vindo a aumentar.             
5. Como ferramentas utiliza a chave de fendas e o alicate.            
6. Em Portugal, o pedreiro também é chamado de trolha.                    
7. Esta profissão é uma das mais escolhidas pelas mulheres.               

 
 

III - PROFISSÕES DO FUTURO 
 

3.1 Imagina que estás no ano 2100. Como deves calcular, o mundo do trabalho sofreu 
várias alterações e consequentemente surgiram novas áreas de atividade. Refere cinco 
novas profissões possíveis. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.2 Observa o seguinte anúncio de emprego e redige um para uma das profissões que 
indicaste na questão anterior. Partilha o teu anúncio com os teus colegas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polícia espacial 

M/F 

Para a linha Terra – Marte 

O  candidato  a  selecionar  deverá  possuir 
formação  e‐learning  em  tráfego  aéreo 
ultrarrápido de 10000 km/h,  domínio  de 
inglês e marcianês, carta de condução de naves 
espaciais  ultrassónicas,  experiência  de  pelo 
menos  50 anos na profissão e idade mínima de 
150 anos marcianos. 

Resposta  com  currículo  para  o  email: 
navesespaciais@terra.mr 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________



 
Ensino Português no Estrangeiro 
Nível B1 / B2 

 
 

3. 3 Seleciona uma das ofertas de emprego apresentadas pelos teus colegas e completa a 
seguinte carta de resposta ao anúncio escolhido, de acordo com os requisitos referidos 
no mesmo: 

 
A TUA IDENTIFICAÇÃO 
Nome 
Morada 
Telefone 
e-mail 
 
DADOS DA ENTIDADE 
Nome da empresa 
Endereço  

(Local e data) 

Exmo.(a) Sr.(a) ______________ 

Em resposta ao vosso anúncio publicado em www.superempregos.com, apresento a minha 
  
candidatura para a função de __________________________________________. 
 
Chamo-me _____________________, tenho _____________________ e sou formado  
 
em __________________________________. Durante o tempo que estudei, aprendi  
 
___________________________________________________________________. 
 
Falo ______________ fluente, o qual melhorei durante dois cursos intensivos em  
 
_________________ e considero-me uma pessoa que aprende idiomas com facilidade. 
 
Sou __________________ e ____________________; tenho uma vasta experiência  
 
em _______________________________ e gosto de _________________________. 
 
Estou certo de que poderei ______________________________________________. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

                                                                                   (Assinatura) 
                                                                                              ____________________ 

Anexo: Curriculum Vitae 

http://www.superempregos.com/


 
Ensino Português no Estrangeiro 
Nível B1 / B2 

 
4. A entrevista 

 
4.1  Tu foste selecionado entre outros candidatos e 

marcaram-te uma entrevista. Aqui tens algumas regras 
para teres sucesso: 

 

O que deve saber sobre as entrevistas? 

É nas entrevistas que tudo se decide. O seu CV pode ser fantástico e o seu perfil o 
procurado pela empresa, mas se a entrevista corre mal dificilmente ficará com o emprego. 
Saiba como deve agir numa entrevista e como estar preparado para as perguntas mais 
complicadas. 

Pontualidade  
Chegue sempre a horas para a entrevista. Se fizer esperar o seu potencial empregador logo 
no primeiro contacto, ele pode concluir que não é muito importante para si ou que é uma 
pessoa desleixada. 
 
Uma boa desculpa para o atraso 
Se chegar atrasado, deve ter uma desculpa muito boa para justificar o seu atraso.  
Um engarrafamento ou uma morada difícil de encontrar são desculpas esfarrapadas. Quando 
se vai a uma entrevista de candidatura é suposto contar com circunstâncias imprevistas e 
estar preparado, e com tempo, para elas. 
Se mesmo assim chegar atrasado, peça desculpa mas não exagere. Há candidatos que 
chegam 5 minutos atrasados e que ficam 15 minutos a pedir desculpa. 

Chegar cedo não é boa ideia 
Chegar muito cedo também não é a melhor opção porque está a ser um peso para a 
recepcionista e vai parecer demasiado ansioso. Se fez mal as contas, vá dar mais uma volta 
ou tomar um café e nunca beba álcool. Um copo de vinho ou de cerveja pode ter um efeito 
relaxante, mas também efeitos nefastos no hálito a na imagem com que o entrevistador vai 
ficar de si. 

Frio e calor 
Se estiver muito frio e chegar cedo, aproveite para aquecer tranquilamente as mãos. Assim 
não vai ter que cumprimentar o entrevistador com uma mão gelada. 
Também no meio de uma onda de calor convém chegar cedo. Pode usar o tempo extra para 
ir à casa de banho lavar as mãos e refrescar-se. Assim evita um primeiro contacto com uma 
mão suada e pegajosa.  

O grande momento do dia 
Faça da entrevista o momento principal do dia. Ou seja, disponibilize tempo e não marque 
outros encontros perto da sua entrevista que o façam estar a olhar constantemente para o 
relógio. Não ficaria bem e o seu nervosismo iria transparecer. 

http://aeiou.expressoemprego.pt/carreiras/gestao/o-que-deve-saber-sobre-as-entrevistas/85 

 
  

http://aeiou.expressoemprego.pt/carreiras/gestao/o-que-deve-saber-sobre-as-entrevistas/85
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4.2 No dia da entrevista surgiram alguns imprevistos com que não contavas. O que deves 
fazer numa destas situações? 
 
a) Chegas 10 minutos atrasado. 
_________________________________________________________________________ 
 
b) Está um dia de calor e as tuas mãos estão completamente molhadas.  
_________________________________________________________________________ 
 
c) Como ainda era cedo, resolveste ir comer uma bifana com muito alho. 
_________________________________________________________________________ 
 
d) Tens ainda outra entrevista e já estás atrasado. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
4.3 Oralidade - atividade de dramatização 
  
Trabalho de pares 
Intervenientes: aluno que redigiu o anúncio (entrevistador) e o que lhe respondeu 
(entrevistado) 
 
Imagina que estás na entrevista do emprego a que te candidataste. Responde às questões que 
te vão sendo feitas pelo entrevistador e não te esqueças das regras listadas anteriormente! 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Bom trabalho!   

 

 
[Sandra Neves /Ana Harrabi – CEPE Alemanha] 
 
 


