
Teste de interesses – COPS – saídas profissionais 
 

CIÊNCIA (preparação superior) - Ocupações que envolvem responsabilidade pelo planeamento e condução e 
pesquisas e pela acumulação e aplicação de conhecimentos sistematizados nos vários ramos das ciências médicas e 
da vida, matemáticas e físicas.  
Disciplinas relacionadas: Biologia, Química, Português, Matemática, Física 
Exemplos de profissões: radiologista, oftalmologista, bacteriologista, pediatra, medicina física e de reabilitação, 
geneticista, bioquímico, nutricionista, veterinário, botânico, biólogo, cirurgião, contabilista, programador, analista 
financeiro, matemático, informático, químico, farmacêutico, físico, meteorologista, astrónomo, geólogo, biofísico. 
 
CIÊNCIA (preparação técnica) - Ocupações que envolvem observação e classificação de factos em pesquisas 
laboratoriais e a sua aplicação nos campos das ciências médicas e da vida e físicas.  
Disciplinas relacionadas: Biologia, Química, Matemática. 
Exemplos de profissões: técnico de anatomia patológica, enfermeiro, técnico de ortodontia, fisioterapeuta, t. de 
microbiologia, t. de análises clínicas, t. de radiologia, protésico, t. de cardiografia, técnico do ambiente; t. de 
instrumentos de precisão, t. de higiene e segurança no trabalho, optometrista, t. de farmácia, t. de cartografia e 
prospecção geológica, observador meteorológico, t. de eletrónica industrial, t. de frio. 
 
TECNOLOGIA (preparação superior) - Ocupações que envolvem responsabilidades pelo planeamento e pelo projecto 
estrutural no fabrico, construção ou transporte de produtos ou utilidades. Atividades relacionadas com as tecnologias: 
aeronáutica e marítima, construção civil, electrotécnica e mecânica e química. 
Disciplinas relacionadas Química, Disciplinas de Formação Tecnológica, Matemática, Física, Geometria Descritiva 
Exemplos de profissões: Engenheiro naval, piloto da marinha, comandante de aeronave, controlador de tráfego aéreo, 
engenheiro aeronáutico, piloto de aviões, técnico de informação e comunicações aeronáuticas; engenheiro especialista 
da rede viária, diretor de construção civil e obras públicas, engenheiro civil, engenheiro especialista de estruturas, 
engenheiro geográfico, engenheiro especialista em hidráulica; engenheiro eletrotécnico, engenheiro técnico de energia 
e sistemas de potência, engenheiro informático, engenheiro de telecomunicações; engenheiro industrial, engenheiro 
mecânico, engenheiro metalúrgico, diretor e gerente de transportes, engenheiro de minas e engenheiro químico.  
 
TECNOLOGIA (preparação técnica) - Ocupações que envolvem trabalho manual relacionado com a construção, 
manufatura, instalação ou reparação de produtos nos campos da construção, electrónica e mecânica.  
Disciplinas relacionadas - Disciplinas de Formação Tecnológica, Matemática. 
Exemplos de profissões: empreiteiro de construção civil, encarregado de obra, pintor de construção civil, pedreiro, 
carpinteiro, assentador de tijolos, estucador; técnico de eletrónica, reparador de rádio e TV, operador de som, montador 
de cabos, t. de fiscalização radioelétrica, montador de aparelhos elétricos e eletrónicos, oceanógrafo; serralheiro 
mecânico, soldador, fundidor, montador de máquinas, t. de mecatrónica, mecânico de estruturas de aviões, mecânico 
de automóveis, camionista, operador de gruas, serralheiro civil, serralheiro de moldes, fabricante de ferramentas e 
maquinista. 
 
ECONOMIA (de mercado e consumo diário) - Ocupações que estão relacionadas com a preparação e o 
empacotamento de alimentos e a produção e o cuidado de produtos de vestuário e têxteis.   
Disciplinas relacionadas: Gestão, Contabilidade, Finanças, Português, Matemática, Economia 
Exemplos de profissões: merceeiro, padeiro, moleiro, talhante, chefe de mesa, barman, t. de indústria conserveira, t. 
sanitário, inspetor de produtos alimentares, dietista, cozinheiro, pasteleiro; decorador de montras, vendedor de pronto a 
vestir, tecedeira, operador de máquinas de tecelagem, costureira, alfaite, tintureiro, estilista, modista, encarregado de 
lavandaria e sapateiro. 
 
ECONOMIA - Ocupações que envolvem posições de alta responsabilidade na organização, administração e 
funcionamento de departamentos económicos e governamentais relacionados com as finanças e a contabilidade, com 
a gestão e com a promoção económica. 
Disciplinas relacionadas: Gestão, Contabilidade, Finanças, Português, Matemática, Economia 
Exemplos de profissões: gestor do departamento de vendas, publicitário, gestor industrial, presidente do conselho de 
administração de empresa, chefe de repartição pública, gestor de recursos humanos, diretor de pessoal, administrador 
de empresas, presidente de câmara, administrador público, gerente de sucursal, gerente de cadeia de lojas, gestor do 
plano direto municipal, gestor bancário; economista, contabilista de impostos, técnico de contas, programador de 
gestão, tesoureiro, fiscal, analista financeiro, diretor de finanças, revisor oficial de contas, analista de sistemas 
económicos, analista de estudos de mercado e auditor financeiro. 
 
ECONOMIA (preparação técnica) - Ocupações que estão relacionadas com vendas e promoção, e com as 
actividades relativas ao funcionamento e organização económica.  
Disciplinas relacionadas: Gestão, Contabilidade, Português, Matemática 
Exemplos de profissões: publicitário, técnico de vendas, delegado de informação médica, inspetor de atividades 
económicas, agente de viagens, representante comercial, vendedor de máquinas, balconista, vendedor de automóveis, 
agente imobiliário, agente de seguros, vendedor, demonstrador, agente sindical; encarregado de aprovisionamento, 
avaliador, inspetor de serviços de cobrança, tesoureiro, avaliador imobiliário, oficial de fianças, agente de bolsa, 
corretor de bolsa, cobrador, empregado bancário, gerente bancário. 
 
AR LIVRE - Ocupações que estão relacionadas com actividades desempenhadas ao ar livre, envolvendo o 
crescimento e o tratamento de plantas e animais, e o cultivo e a acumulação de colheitas e recursos naturais nas áreas 
da agricultura, da silvicultura, de protecção florestal, da pesca e da exploração mineira.  
Disciplinas relacionadas: Agricultura, Biologia, Gestão, Química, Disciplinas de Formação Tecnológica 
Exemplos de profissões: suinicultor, fruticultor, hortelão, viveirista, floricultor, tratorista, agricultor, engenheiro técnico 
agrário, engenheiro agrónomo, veterinário, criador de bovinos, pastor, avicultor, apicultor, mineiro, guarda florestal, 
guarda-rios, marinheiro mercante, sivilcultor, lenhador, mergulhador, nadador salvador, mergulhador, nadador salvador, 
pescador, jardineiro paisagístico, polícia marítimo. 



 
SECRETARIADO - Ocupações que envolvem o arquivo, o despacho postal e o preenchimento de registos comerciais 
requerendo grande exatidão, cuidado, ordem e velocidade de execução, e o contacto com os clientes.  
Disciplinas relacionadas: Economia, Português, Matemática,  
Exemplos de profissões: agente de seguros, oficial administrativo, operador de sistemas informáticos, operador de 
central telefónica, secretária datilógrafa, transitário técnico de serviço de transportes, gerente de stocks, chefe de 
estação de correios, carteiro, secretário de repartição pública, ajudante de contabilidade, arquivista, escrivão de 
serviços jurídicos; ajudante de farmácia, porteiro de hotel, rececionista empregado dos correios, empregado de balcão 
das informações, secretária clínica, caixa, caixa bancário, secretário de advogado, telefonista, funcionário de biblioteca, 
funcionário de secção de pessoal. 
 
COMUNICAÇÃO - Ocupações que envolvem aptidões no uso da linguagem na criação ou interpretação, ou na 
comunicação oral de conhecimentos e ideias.  
Disciplinas relacionadas: Gestão, Português, História, Literatura Portuguesa 
Exemplos de profissões: escritor de textos técnicos, historiador, tradutor, editor livreiro, jornalista, editor jornalístico, 
repórter, assistente bibliotecário, bibliotecário, chefe de redação, escritor, dramaturgo, crítico, filólogo; tradutor 
interprete, juiz, delegado do ministério público, apresentador de espetáculos, relações públicas, professor, locutor de 
rádio/TV, diretor de informação, ator teatral, defensor oficioso, advogado, deputado. 
 
ARTE (preparação superior) - Ocupações que envolvem a expressão individualizada de talentos criativos e musicais, 
aptidões nos campos do desenho, belas-artes e artes dramáticas.  
Disciplinas relacionadas: Arte, Drama, Música, Educação Visual, Artes Gráficas 
Exemplos de profissões:  ilustrador, professor de arte, organizador de exposições, desenhador industrial, diretor de 
galeria de arte, cenarista, pintor, desenhador de móveis, decorador de interiores, conservador de museu, escultor, 
joalheiro, estilista, arquiteto; ator/atriz, professor de arte dramática, professor de música, intérprete de música ligeira, 
músico de orquestra, maestro, bailarino, coreógrafo, compositor, produtor artístico, encenador teatral, intérprete de 
música clássica. 
 
ARTE (preparação técnica) - Ocupações que envolvem a aplicação de aptidões artísticas nos campos das artes 
gráficas e do desenho.  
Disciplinas relacionadas: Artes gráficas, Fotografia 
Exemplos de profissões: serigrafista, desenhador de artes gráficas, maquetista de artes gráficas, visualizador de 
publicidade, fotogravador, ilustrador, desenhador técnico, desenhador humorístico, tipógrafo, desenhador maquetista, 
técnico de arranjo de texto; decorador de espaços comerciais, pintor de azulejos, desenhador de cerâmica, operador 
de imagem, desenhador de joalharia, desenhador de bordados, operador fotográfico, operador de câmara, desenhador 
modelista industrial, cenografista, decorador, vitrinista. 
 
SERVIÇOS (preparação superior) - Ocupações que incluem posições de elevada responsabilidade, envolvendo 
relações interpessoais no cuidado pelas necessidades pessoais e bem estar dos outros nos campos do serviço social, 
educação e saúde. 
Disciplinas relacionadas: Biologia, Química, Português, Saúde, Línguas, Matemática, História 
Exemplos de profissões: técnico de emprego, padre, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, técnico de reinserção social, 
assistente social, técnico de saúde pública, diretor de serviços de saúde, conselheiro matrimonial, pediatra, clínico 
geral, terapeuta da fala, psicólogo de orientação profissional; professor de educação de adultos, formador profissional, 
professor de educação técnica, professor do ensino especial, professor, educador de infância, supervisor de formação, 
terapeuta ocupacional, educador social, professor do ensino superior. 
 
SERVIÇOS (preparação técnica) - Ocupações que envolvem serviços de apoio a pessoas e fornecimento de acordo 
com o gosto, os desejos e o bem estar dos outros nos campos do serviço pessoal, social e sanitário, e de protecção e 
transporte.  
Disciplinas relacionadas: Português, Saúde, Economia, História 
Exemplos de profissões: empregado de mesa, barbeiro, cabeleireiro, cozinheiro, hospedeiro, governante de hotel, 
assistente de bordo, bilheteiro, correio turístico, empregado doméstico, carteiro, massagista, técnico veterinário, 
assistente de medicina dentária, condutor de ambulâncias, auxiliar de ação médica, socorrista, animador cultural, 
monitor de tempos livres, bombeiro, polícia de segurança pública, inspetor sanitário, motorista de táxi, guarda 
republicano, motorista de autocarro, guarda aduaneiro 


