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O teste engloba o conhecimento profissional prático em seis campos de ação centrais da profissão
de carpinteiro/a. A avaliação é realizada no computador através de perguntas sobre situações típicas
de trabalho. As áreas e situações de atuação derivam dos regulamentos de formação relevantes e
dos quadros curriculares. Resultados em seguida:

Conhecimento de
ação profissional

Elevado
Médio a elevado

Médio
Não quantificável
a médio

Não quantificável

Fabricar produtos em máquinas para trabalhar madeira
Escolher as ferramentas necessárias para diferentes materiais e máquinas. Serrar, aplainar, fresar e lixar
produtos simples. Alinhar, tratar e fazer a manutenção às máquinas.

Fabricar e montar produtos simples na produção individual
Fabricar produtos simples a pedido do/a cliente. Fazer esboços, calcular o material necessário e definir
uniões. Trabalhar e montar pedaços de madeira.

Revestir, pintar e melhorar superfícies
Revestir esteticamente as superfícies, para as proteger contra influências ambientais. Folhear, decapar,
esmaltar e pintar.

Desmontar e montar móveis
Desmontar e eliminar os móveis. Transportar os móveis pré-fabricados para o/a cliente e montá-los corre-
tamente. Usar máquinas manuais pequenas simples.

Desmontar e montar componentes
Transportar e montar elementos construtivos pré-fabricados, por exemplo janelas, para a obra. Usar
máquinas manuais pequenas.

Executar trabalhos de manutenção e conservação
Determinar o tipo e volume das medidas de proteção e distinguir entre o conservante de madeira quí-
mico e construtivo. Tratar, fazer a manutenção e reparar produtos em madeira e materiais de madeira.
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Notas sobre o conteúdo do teste
O teste é constituído por mais de 100 perguntas sobre situações ocupacionais normais. No
mínimo, são feitas 20 perguntas em formato de pergunta fechada para cada área de ação.
O tempo de processamento é de até 4 horas. O teste foi criado por peritos. A divisão em
campos de ação baseia-se no conteúdo curricular da formação profissional e da prática pro-
fissional. As situações de ação são apresentadas usando textos, imagens e vídeos.
Notas sobre a interpretação dos resultados
O teste engloba o conhecimento ocupacional com base em perguntas sobre ações, em re-
quisitos de trabalho normais.

O seguinte não é testado:
• Execução prática de ações e competência metodológica
• Competência para resolução de problemas
• Motivação, competência pessoal ou social
• Conhecimentos de alemão

Pode encontrar mais informações em:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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