
3. PERGUNTAS E RESPOSTAS EM ENTREVISTA 
DE EMPREGO

DESAFIO PARA O EMPREGO



DURANTE A ENTREVISTA

Na semana passada foram abordados os procedimentos a adotar para preparação da

entrevista.

Mas, e quais são as perguntas que me poderão fazer?

O que devo responder?



1. FALE-ME SOBRE SI…

• O objetivo desta pergunta é conhecê-lo/a, por isso poderá responder com os seguintes:

• Dados Pessoais: nome, idade, residência, habilitações

• Competências (ver CHA semana anterior)

• Interesses Pessoais

• Atividades 



2. PORQUE É QUE QUER TRABALHAR NESTA EMPRESA?

• Tendo em consideração a sua experiência profissional:

• Deve indicar as mais valias pessoais

• Anteriores projetos 

• Resultados obtidos



3. PORQUE É QUE O/A DEVO CONTRATAR?

Esta pergunta vai estar sempre implícita durante a entrevista e poderá estar relacionada

com a pergunta nº2.

Estude/conheça muito bem a empresa e perceba de que forma é que se pode tornar uma

mais valia para a mesma.



4. QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E FRACOS?

Nesta questão são avaliados dois fatores: Maturidade e Autoconhecimento.

• Pontos Fortes: Ver análise SWOT da semana passada.

• Pontos Fracos: Não tem que ter medo de falar dos seus defeitos ou características 

menos boas. Deverá demonstrar que se conhece muito bem e que tem maturidade e 

confiança suficiente para admitir os seus pontos menos fortes. 

• Exemplo: Sou uma pessoa ansiosa que costuma sofrer por antecipação, no entanto estou a 

trabalhar no sentido de encontrar técnicas para ultrapassar estes momentos. – Demonstrar 

que estão a trabalhar na resolução dos mesmos.



5. TEM CAPACIDADE PARA TRABALHAR EM PRESSÃO/STRESS?

Não se sente confortável em trabalhar sobre pressão?

• Deve responder que, apesar de preferir trabalhar em ambientes calmos, nos períodos de

maior stress e pressão adota algumas estratégias para melhor organização do trabalho.

Gosta de trabalhar sobre pressão?

• A resposta é fácil. Deve indicar que tem capacidade de trabalhar sobre stress e até pode

dar exemplos de situações passadas que demonstrem a sua capacidade e resistência.



6. PORQUE É QUE SAIU DO ÚLTIMO TRABALHO?

• Utilizar: Frases como ‘’Para evitar conflitos desnecessários’’, ‘’Para manter as boas

relações, sair foi a melhor decisão’’, ‘’Não houve alinhamento de expetativas e

objetivos’’,‘’ Precisava de novos desafios’’, etc.

• Evitar: Falar mal do último emprego/chefia; Mencionar conflitos com outras pessoas;

Dar uma resposta demasiado pormenorizada.



7. ONDE É QUE QUER ESTAR DAQUI A 10 ANOS?

• O entrevistador, ao colocar esta questão, irá analisar se tem:

• Planos e Expectativas de progressão profissional;

• Interesse em desenvolver competências profissionais;

• Objetivos e metas a alcançar.



8. LACUNAS NO CURRÍCULO: PORQUE É QUE ESTÁ FORA
DO MERCADO DE TRABALHO HÁ TANTO TEMPO?

Este é o tipo de pergunta que poderá acarretar algumas angústias/recordações menos boas.

No entanto, o que o entrevistador quer saber é o que tem feito durante o período que

esteve sem atividade profissional.

• A resposta deve ser verdadeira e não muito extensa. Exemplo: ‘’Devido a fatores

externos, estou fora do mercado há algum tempo, no entanto tenho vindo a utilizar este

período para autoconhecimento, para desenvolvimento de novas competências através

de cursos, formações, workshops.’’



9. QUAIS SÃO OS SEUS MAIORES SUCESSOS E 
INSUCESSOS?

Esta questão é, normalmente, colocada a pessoas que já têm alguma experiência profissional

e serve para o entrevistador perceber o espírito empreendedor da pessoa, as suas

iniciativas, projetos, soluções e competências pessoais.

• Dica: escolher três sucessos e três insucessos. Deverá indicar a situação, a forma como

resolveu os problemas e a aprendizagem que dela resultou.



10. SE FOSSE UM ANIMAL, QUAL SERIA?

Através desta questão, o entrevistador vai conseguir identificar várias características tais

como: personalidade, identidade, atitudes e comportamentos. Exemplos:

Tigre

• Determinado

• Estratégico

• Focado

• Problema: 
poderá ter 
dificuldade me 
trabalhar em 
grupo

Macaco

• Fácil adaptação

• Observador

• Trabalhador

• Problema: 
Pode ter 
poucas 
iniciativas

Cão

• Amigo

• Profissional

• Prestável

• Problema: 
Pode não 
saber tomar 
decisões

Formiga

• Organizada

• Forte

• Focada

• Problema: 
poderá desistir 
quando 
alcançar o seu 
objetivo

Golfinho

• Inteligente

• Características 
únicas

• Determinado

• Está disposto a 
lutar pela 
empresa

• Trabalha muito 
bem em 
equipa



DESAFIO DA SEMANA …

• Reflexão sobre as suas respostas

• Objetivo: Autoconhecimento e preparação de futuras entrevistas

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter dicas, comentários e outros. Para isso,

poderá utilizar o email safe@cm-ílhavo.pt como via de contacto.

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!

mailto:safe@cm-ílhavo.pt

