
 

 
 
                                                     

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas 
ellas en portugués. 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 
preguntas figura al final de cada una de ellas.   
TIEMPO: 1 hora. 

    _____________________________________________________________________________ 
 

Numa fase em que o sistema de trabalhar somente 4 dias por semana começa a 
ser colocado em prática, torna-se inevitável a questão: será que em Portugal seria 
possível fazê-lo? A resposta imediata é: Não! Para que isso aconteça temos de 
mudar mentalidades, aumentar produtividade, aumentar salarios e, claro está, ter 
empresas lucrativas e uma economia mais robusta. 
 
Em Portugal continua a ser prática comum as 10, 12 ou mais horas de trabalho 
diárias, 5 dias por semana. Continua a existir o preconceito sobre aqueles que 
conseguem fazer as suas tarefas e sair a horas (depois de 7 ou 8 horas de 
trabalho). Continua a confundir-se quantidade com qualidade, e enquanto for 
assim é impossível pensar em semanas com 4 dias de trabalho ou, até, na 
“simples” redução para 6 horas da jornada diária de trabalho (outro sistema que 
também já se encontra a ser testado). 
  
Para se iniciar este proceso de mudança pequenos passos podem ser dados, como 
diminuir o tempo do almoço, o número de intervalos para café, as paragens para 
fumar, o por a “conversa em dia” com colegas, o ocupar algunas horas de trabalho 
com temas pessoais. É um imperativo conseguir medir a performance de forma a 
poder, justamente, premiar quem cria mais valor e não os que têm durante mais 
horas os casacos pendurados na cadeira do escritorio. 
 
Claro que este regime não poderá ser implementado em todas as empresas e em 
todas as funções, mas é uma tendência que se acentua. A tecnologia está a mudar 
quase tudo, mas uma das mudanças mais profundas será a de dar mais tempo 
livre às pessoas. 

 (Visão, 14/01/2019, texto adaptado) 
 
 

 
PERGUNTAS 

 
 

1. Dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (2 puntos) 
 

2. Escreva os antónimos das seguintes palavras retiradas do texto: 
robusta, redução, livre, profundas. (2 puntos) 
 

3. Complete as siguientes frases com os demonstrativos. (2 puntos) 
- _______ fase aqui vai ser difícil de implementar. 
- _____________ casacos ali estão pendurados. 
- Uma _______________ mudanças ali vai ser muito mal 

recebida.  
- ___________ regime aí será exclusivo dalgumas empresas. 

 
4. Passe as seguintes frases para o Condicional Presente, fazendo as 

alterações necessárias (2 puntos) 
 
- Para se iniciar este proceso de mudança pequenos passos 

podem ser dados. 
- Nesta fase, torna-se inevitável a questão. 
- Para que isso aconteça temos de mudar mentalidades. 
- É impossível pensar em semanas com 4 dias de trabalho. 

5. Redija um texto expressando a sua opinião sobre a 
necessidade de mudar comportamentos e mentalidades no 
que diz respeito ao mundo do trabalho. (2 puntos) 
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