AS 90 PERGUNTAS EM INGLÊS
MAIS COMUNS NAS
ENTREVISTAS (TANTO NO
BRASIL QUANDO NO EXTERIOR)
How are you today? Did you have any trouble finding us?
(Como você está hoje? Você teve algum problema em nos
encontrar?)
Tell me about yourself. (Me conte sobre você)
What gets you up in the morning? (O que te faz levantar da
cama de manhã?)
What is the name of our CEO? (Qual é o nome do nosso CEO?)
Have you ever traveled abroad? (Você já viajou para o
exterior?)
How would you describe yourself as a person? (Como você se
descreveria?)
What has been your most meaningful work experience? (Qual
foi a sua experiência profissional mais significante?)
Describe to me the process and benefits of wearing a seat
belt. (Descreva para mim o processo e os benefícios de se usar o
cinto de segurança).
Tell me about a time when you disagreed with your boss. (Me
conte quando você discordou do seu chefe).
Tell me about someone you admire and why. (Me conte
alguém que você admira e porquê)
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BRASIL QUANDO NO EXTERIOR)
Tell me about your educational background. (Me fale da sua
formação acadêmica)
Why do you think you're suited for this position? (Por que
você acha que é ideal para esta vaga?)
How do you handle pressure? (Como você lida com pressão?)
What do you do in your free time? (O que você faz nas suas
horas livres?)
What do you dislike about your present job? (O que você não
gosta no seu trabalho hoje?)
What do you like about your present job? (O que você gosta
no seu trabalho hoje?)
Tell me about a difficult situation you have faced and how
you tackled it. (Me conte uma situação difícil que você passou e
como você lidou)
Why do you want to leave your current employer? (Por que
você quer sair do seu emprego atual?)
What are your goals for the future? (Quais são os seus
objetivos para o futuro?)
Why our company? (Por que nossa empresa?)
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MAIS COMUNS NAS
ENTREVISTAS (TANTO NO
BRASIL QUANDO NO EXTERIOR)
Why should we hire you? (Por que nós devemos contratar
você?)
You seem to change jobs frequently. Why is that? (Parece que
você muda de emprego frequentemente. Por isso acontece?)
Describe a difficult work situation or project and how you
overcame it. (Descreva uma situação difícil no trabalho ou em um
projeto e como você resolveu).
Have you ever been fired? Why? (Você já foi demitido? Por
que?)
Tell me about a creative solution you developed for a
challenging situation or problem. (Me conte uma solução
criativa que você teve para uma situação desafiadora ou
problema)
What was the most important feedback you have ever had?
(Qual foi o feedback mais importante que você já teve?)
Are you interested in a full-time or part-time position? (Você
está interessado em uma vaga que seja meio período ou período
integral?)
What qualities make you a team player? (Quais qualidades te
fazem ser um integrante da equipe?)
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Can you tell me 10 things you could do with a pencil other
than write? (Você pode me dizer 10 coisas que você pode fazer
com um lápis, além de escrever?)
Why do you want to work for us? (Por que você quer trabalhar
pra gente?)
Can you explain why you changed career paths? (Você pode
contar a razão de você ter mudado o caminho da sua carreira?)
If I called your boss right now and asked him/her what is an
area that you could improve on, what would he/she say? (Se
eu ligasse agora para o seu chefe e perguntasse a ele/ela uma
área que você deveria melhorar, o que ele/ela responderia?)
What can you contribute to the company? (O que você pode
contribuir para a empresa?)
What can we expect from you in your first three months? (O
que a gente pode esperar de você nos primeiros 3 meses?)
What motivates you most at work? (O que mais te motiva no
trabalho?)
Give a time when you went above and beyond the
requirements for a project. (Me fale quando você foi acima e
além das exigências em um projeto).
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Would you work holidays/weekends? (Você trabalharia nos
feriados/finais de semana?)
What did you tell your boss so you could come here today?
(O que você disse para o seu chefe para você poder vir aqui
hoje?)
Why are you looking for a new job? (Por que você está
procurando por um novo emprego?)
If you won $20 million in the lottery, what would you do with
the money? (Se você ganhasse 20 milhões de dólares na loteria,
o que você faria com o dinheiro?)
Where do you see yourself in 5 years? (Onde você se vê em 5
anos?)
Do you have a work ‘style’? (Você tem algum estilo de
trabalho?)
Tell me about the last time a co-worker or customer got angry
with you. What happened? (Me conte da última vez que um
colega de trabalho ou cliente ficou bravo com você. O que
aconteceu?)
Do you prefer to work independently or on a team? (Você
prefere trabalhar sozinho ou em grupo?)
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What is important to you in a company? (O que é importante
pra você em uma empresa?)
Describe a situation where you worked effectively as part of a
team to accomplish a goal on time and within budget. What
was your role? What did you learn? (Descreva uma situação
onde você trabalhou efetivamente como parte de um time para
conquistar um objetivo dentro do tempo e do orçamento. Qual era
o seu papel? O que você aprendeu?)
What makes you unique? (O que te faz único?)
Tell me about a time you made a mistake in your job. How
did you handle it? (Me conte quando você cometeu um erro no
seu trabalho. Como você lidou com isso?)
Tell me about a situation in which you showed real
leadership. (Me conte uma situação que você demonstrou ter
uma verdadeira liderança)
What do you know about the company? (O que você sabe
sobre a empresa?)
If you were 80 years old, what would you tell your children?
(Se você tivesse 80 anos de idade, o que você diria para seus
filhos?)
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Have you ever thought about being an entrepreneur? (Você já
pensou em ser empreendedor?)
How do I rate as an interviewer? (Que nota você me daria como
entrevistador?)
Are you planning on having children? (Você planeja ter filhos?)
How many tennis balls can you fit into a limousine? (Quantas
bolas de tênis cabem em uma limusine?)
What salary range were you looking for? (Qual faixa salarial
você está buscando?)
Would you be willing to relocate? (Você aceitaria ser
realocado?)
Are you willing to travel? (Você aceitaria viajar?)
What experiences and skills make you a great candidate for
this position? (Quais experiências e habilidades te fazem um
grande candidato para esta posição?)
What do you like to do outside of work? (O que você gosta de
fazer fora do trabalho?)
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A snail is at the bottom of a 30-foot well. Each day he climbs
up three feet, but at night he slips back two feet. How many
days will it take him to climb out of the well? (Um caracol está
no fundo de um poço de 30 pés. A cada dia, ele sobe cerca de 3
pés, mas a noite, ele escorrega 2 pés. Quantos dias o caracol vai
levar para sair do poço?)
What are your hobbies? (Quais são os seus hobbies?)
What was the last book you’ve read for fun? (Qual foi o último
livro que você leu por diversão?)
What are three things your former manager would like you to
improve on? (Quais 3 coisas que seu gerente anterior gostaria
que você melhorasse?)
What is your dream job? (Qual é o emprego dos seus sonhos?)
When you're working on multiple projects, how do you keep
yourself organized and on track? (Quando você está
trabalhando em múltiplos projetos, como você se mantém
organizado e no caminho certo?)
What do you like the most and least about working in this
industry? (O que você mais gosta e o que você menos gosta de
trabalhar nesta indústria?)
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How would you fire someone? (Como você demitiria alguém?)
What are the qualities you like least and most in your
parents? (Quais são as qualidades que você mais gosta e menos
gosta nos seus pais?)
What makes you uncomfortable? (O que te deixa
desconfortável?)
What kind of work environment do you like best? (Que tipo de
ambiente de trabalho você mais gossta?)
Are a volunteer anywhere? Have you ever been one? What
did you do and for how long? (Você é voluntário em algum
lugar? Já foi alguma vez? O que você fez e por quanto tempo?)
Are you a leader or a follower? (Você é um líder ou um
discípulo?)
What is your favorite website? (Qual é o seu site favorito?)
What are you passionate about? (Qual a sua paixão?)
What is the funniest thing that has happened to you recently?
(Qual a coisa mais engraçada que te aconteceu recentemente?)
What are your weaknesses? What are your strengths? (Quais
são seus pontos fracos? E seus pontos fortes?)
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What are the three of your best accomplishments? (Quais são
as suas 3 maiores realizações?)
What made you want to apply for this position? (O que te fez
querer aplicar para esta vaga?)
Describe a situation you feel you should have handled
differently. (Descreva uma situação que você sente que poderia
ter lidado de forma diferente)
Do you have any questions for me? (Você tem alguma
pergunta pra mim?)
What is your definition of success? (Qual a sua definição de
sucesso?)
What can you offer us that someone else can not? (O que
você pode nos oferecer que ninguém mais pode?)
If you could have dinner with anyone from history, who would
it be and why? (Se voce pudesse jantar com qualquer pessoa
da história, quem seria e por que?)
Tell me something about yourself that isn’t on your resume.
(Me diga algo sobre você que não está no seu currículo.)
Tell me about the toughest decision you had to make in the
last two years (Me conte da decisão mais difícil que você teve
que tomar nos últimos dois anos)
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Why do you think you can help this company grow? (Por que
você acha que pode ajudar esta empresa a crescer?)
You are trapped on a life raft with a nun, an old man and a
baby. There is only room for three of you, and you must
decide who you throw off the raft. Who do you choose any
why. (Você está preso em uma jangada com uma freira, um idoso
e um bebê. Só há espaço para três pessoas e você tem que
decidir quem tirar da jangada. Quem você escolhe e o porquê).
If I had an airplane full of jelly beans and I wanted you to get
them all out, but in a very sanitary way so I could still eat
them, what would you do? You have 24 hours to do this, but
you have unlimited funds. (Se eu tivesse um avião cheio de
jujuba e eu quisesse que você as tirasse de uma forma bem
higiênica de forma que eu possa comê-las, o que você faria?
Você tem apenas 24 horas mas dinheiro ilimitado).
When can you start? (Quando você pode começar?)
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