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Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº2 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 1 

• Actuar nos modos de utilização de equipamentos técnicos no contexto doméstico, equacionando as desigualdades entre mulheres 
e homens e explorando formas de as ultrapassar. 
• Actuar no modo de utilizar equipamentos técnicos na vida doméstica no sentido de melhorar a eficiência e evitar danos. 
• Actuar tendo em conta os princípios científicos em que assenta o funcionamento de equipamentos domésticos (electricidade, 
calor, força, etc.). 
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Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado Equipamentos Domésticos 

VALIDAÇÃO 

 
Data ___/___/___ TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

 

 O Sr. Antunes é um vendedor nato. Não existe nada, dentro da loja de 

electrodomésticos em que trabalha, que não consiga vender. É por isso que é o 

melhor vendedor da loja. Este ano já foi 4 vezes o empregado do mês. E é o melhor 

vendedor não só porque consegue sempre “adivinhar” o que os clientes querem 

mas, também, porque percebe muito das especificações dos produtos que vende. 

 A todos os novos empregados que chegam à loja, o Sr. Antunes dá sempre o 

mesmo conselho, nunca esquecer os três “C” – Consideração, Conhecimento, 

Custo. Isto porque, todos os clientes gostam de empregados simpáticos e 

atenciosos – Consideração pelos clientes – todos os clientes gostam que os 

empregados saibam do que falam – Conhecimento do produto – e, por último, todos 

os clientes gostam de uma promoção – Custo do equipamento.  

 

QUESTÃO 

Considere a segunda regra do Sr. Antunes – Conhecimento. Seleccione um electrodoméstico e descreva de 

forma completa o seu funcionamento a um possível cliente. Tenha em conta os seguintes pontos na 

elaboração do seu texto: 

• Funcionalidades; • Alguma linguagem técnica; 

• Modo de operar; • Parâmetros a valorizar no momento da 

aquisição. • Boas normas de utilização; 

 

CONSTRUA um texto com o mínimo de 150 palavras mas nunca excedendo as 250. BOM TRABALHO! 

  
                    


