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RESPOSTAS ESPERADAS
1. Marque (V) o (F) en las siguientes proposiciones, de acuerdo con el texto. (Valor:
2,0)

Sobre las habilidades socioemocionalesse puede afirmar, de acuerdo con el texto, que

(V) tenerlas desarrolladas es una de las exigencias actuales para entrarse y mantenerse
en el mercado laboral.
( F) los empleados solo las pueden desarrollar en el ambiente de la empresa tras
empezar a trabajar.
( F) son más importantes que los conocimientos específicos a la hora de seleccionar un
empleado.
(F) las escuelas las desarrollan desde hace mucho y de forma adecuada en algunos
países de Latinoamérica.
( F) las personas que no tienen una dieta sana no logran desarrollar las habilidades
socioemocionales.

2. ¿Consideras desarrolladastus habilidades socioemocionales? Basándoteenlos
conceptos presentes enel texto, sincopiarlos, haz una reflexiónenla que
aparezcaunautodiagnóstico

y

ejemplos

para

comprovar

que

yalastienesdesarrolladas o no. (Respuesta en lengua portuguesa en 10 líneas como
mínimo) (Valor: 2,0)

Respuesta personal

3. Traduzca al portugués los siguientes fragmentos del texto. (Valor: 6,0)

a)Características como a empatia e a tolerância, a confiança em si mesmo, a
criatividade, a autorregulação e a perseverança são germinadas durante a infância. Viu-

se/observou-se que as pessoas que desenvolveram este tipo de habilidades antes dos 5
anos tiveram menos condutas de risco como o uso de drogas, a gravidez
adolescente,formação de gangues/quadrilhas,e inclusive, a criminalidade.
(Valor: 2,0)

b) O fato de não ter desenvolvido habilidades socioemocionaisquando crianças resulta
em cidadãs com pouca capacidade de controlar sentimentos como a frustração ou a ira,
e muito mais propensos a reações inapropriadas e intempestivas.Como consequência,
estas pessoas não podem manter horários, criar boas relações com outros colegas,
negociar em momentos de conflitos ou adaptar-se àsmudanças, segundo os
especialistas. Principalmente, se tornam incapazes de manter um trabalho estável, o que,
além do impactonegativo no indivíduo também pode ser um tropeço no
desenvolvimentosocietal/da sociedade.(Valor: 2,0)

c) Formar uma força laboral/de trabalho capacitada para a América Latina é uma tarefa
de grandefôlego. A importância de incluir as habilidades socioemocionais na agenda de
educação pode-se resumir em uma frase de Aristóteles: “Educar a mente sem educar o
coração, não é educar absolutamente/de forma alguma”.(Valor: 2,0)

