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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Produtos, Produtores e Consumidores / 6ºB 
____________________________________________________________________________ 

 
1. Produto – Definição 
Um produto é um bem ou um serviço que responde a uma necessidade social. 
 
Todos os dias consumimos. 
Para saber comprar é preciso saber escolher entre muitas alternativas. 
 

2. Bem - Definição 
Um bem é um produto físico ou um objecto que responde a uma necessidade de consumo 
(alimentação, vestuário, ocupação de tempos livres, etc.). 
 

3. Serviço - Definição 
Um serviço é um produto que responde a uma necessidade de segurança, de bem-estar ou de 
apoio (correios, bancos, seguros, etc.) 
 

4. Modos de Produção 
 

Artesanal 
Transformação totalmente manual dos materiais, realizada à peça pelo 
artesão independente ou por artífices em pequenas oficinas. 

Manufactura 
Fabrico em série de produtos em que a produção é totalmente manual, 
ou seja, é realizada por um grande número de trabalhadores sem a 
utilização de máquinas. 

Mecanização 
Industrial 

Processo de transformação dos materiais em que a força humana é 
substituída pela máquina accionada por uma fonte de energia (o vapor), 
possibilitando a produção em série, mais rápida e económica. 

Automatização 
e 
Robótica 

Utilização na produção de sistemas complexos de máquinas de comando 
eléctrico que permitem realizar actividades sequenciais e controladas que 
se repetem continuamente. 
Com a robótica, a automatização permite realizar múltiplas operações de 
grande sensibilidade e precisão em meios hostis ao Homem. 
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5. Ciclo de Produção 

 
 

6. Ciclo de Vida do Produto 
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7. Questionário 

1. O que é um produto? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. O que é um bem? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. O que é um serviço? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Classifique, marcando uma (x) nos locais apropriados, quando a operação for [produto, bem 

ou serviço] 

Operação | Situação | Produto Produto Bem Serviço 

levantamento de dinheiro em multibanco    

almoço em restaurante    

1 kg de maçãs    

micro-ondas    

pintura de prédio    

automóvel    

construção de website    

depósito de cheque em banco    

 

5. Classifica o modo de produção expresso nas fotos seguintes: 
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6. Para criarmos e construirmos um produto que possa ser posto à venda, em larga escala, 

quais os passos que remos que percorrer? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Em que consiste a etapa “Aprovisionamento e Stocks”? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. A fase de comercialização engloba o serviço de pós-venda e garantia. Do que se trata? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Para que serve o “Controlo de Qualidade”? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Em que medida a publicidade é importante no sucesso de um produto? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Na sua opinião é preferível termos um produto medíocre ao qual é aplicada uma grande e 

profissional campanha publicitária, ou um bom produto não publicitado? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Em que medida a embalagem do produto é importante para o sucesso do mesmo? 
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Quais as fases por que passa o ciclo de vida de um produto? 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Em qual, ou quais, fases se obtém lucro com o produto? 

_______________________________________________________________________ 

15. É possível evitar o declínio e fim de um produto? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Quais as razões principais do declínio de um produto? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

17. Refira um produto que conheça e que já tenha passado por todas as fases do seu ciclo de 

vida. 

____________________________________________________________________________ 

18. [fazer no caderno] Imagine que pretende criar uma unidade/empresa que produtora de 

brinquedos de madeira. No início serão produzidos apenas dois tipos de brinquedo: 1 carro de 

madeira e uma boneca feita com arames, esponja e tecido. 

Descreva, o mais detalhadamente possível, os passos que teria de tomar para levar o seu 

sonho por diante. 

Refira, entre outros itens, por exemplo: 

• As actividades que terão de ser feitas até o produto estar pronto, bem como as respectivas 

durações e custos. Pense também em quantas peças irá produzir (no total, diariamente, 

semanalmente ou mensalmente); 

• Os materiais que devem ser adquiridos, bem como as respectivas quantidades, preços e 

origens; 

• Qual a quantidade de cada um dos materiais constituintes que ficará armazenada; 

• Quais as máquinas que precisará comprar e montar, correspondentes preços e tempo de 

montagem. Quantos trabalhadores serão precisos para cada uma das tarefas a ser realizada; 

• Como será fiscalizada a qualidade dos seus produtos (intermédios e acabados), pessoal 

necessário e com que critérios; 

• Que tipo de embalagem utilizará (pode usar representação gráfica para ajudar a visualização); 

• . Como será feita a promoção, comercialização e apoio aos compradores do seu produto, de 

uma forma detalhada. 


