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COMO COMPREENDER UMA QUESTÃO: PALAVRAS-CHAVE E SEU SIGNIFICADO 
 
Analisa… 
Significa procurar as ideias principais, mostrar como estão relacionadas e porque são importantes. 
 

Apresenta… 
Significa descrever os pontos primordiais, com precisão, utilizando frases curtas e claras. 
 

Atenta… 
Significa tomar atenção. 
 

Avalia… 
Significa dar opinião própria ou a opinião de um especialista sobre a verdade ou importância de um 
conceito, expondo as vantagens e desvantagens. 
 

Clarifica… 
Significa explicar, tornando as ideias explícitas. 
 

Comenta… 
Significa discutir, criticar ou explicar o sentido de uma frase de modo mais completo possível. 
 

Compara… 
Significa mostrar quer as semelhanças, quer as diferenças, entre duas ou mais coisas. 
 

Critica… 
Significa dar uma opinião fundamentada sobre algo, mostrando os pontos favoráveis e desfavoráveis 
(sem necessidade de defender ou atacar a perspectiva proposta). 
 

Define…/Caracteriza… 
Significa enunciar um conceito. 
Trata-se geralmente de dar uma 
definição memorizada. 
 

Delimita… 
Significa marcar os limites de algo. 
 

Demonstra… 
Significa provar, por meio de 
argumentos ou da lógica, que algo é 
verdade. 
 

Descreve… 
Significa redigir um relato detalhado 
de algo numa sequência lógica ou 
em forma de história. 
 

Desenha… 
Significa fazer um gráfico, mapa ou 
desenho, legendando-o e 
acrescentando, se conveniente, uma 
breve explicação. 
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Discute… 
Significa descrever, dando pormenores e explicando os prós e contras de algo. 
 

Distingue… 
Significa comparar, mostrando apenas as diferenças. 
 

Elabora… 
Significa realizar, compor ou executar. 
 

Enumera… 
Significa fazer uma lista de ideias principais. 
 

Esquematiza… 
Significa fazer uma apresentação de ideias principais e respectivas ideias secundárias, sem referir 
pormenores e mostrando uma organização das ideias. 
 

Explica… 
Significa desenvolver, esclarecendo um ou mais aspectos e dando exemplos. 
 

Expõe… 
Significa apresentar, narrar ou contar um assunto. 
 

Identifica… 
Significa mencionar, tornar algo conhecido, utilizando frases curtas e claras. 
 

Ilustra… 
Significa explicar ou clarificar algo, por meio de exemplos concretos, comparações ou analogias. 
 

Indica… 
Significa enunciar, referir o que estiver presente. 
 

Interpreta… 
Significa dar o significado utilizando exemplos e comentários pessoais que tornem o assunto mais 
claro. 
 

Justifica… 
Significa fundamentar uma resposta dada, expondo as razões da conclusão a que se chegou. 
 

Redige… 
Significa fazer um relato ou uma apresentação de um tema. 
 

Relaciona… 
Significa apresentar as concepções de dois ou mais pontos, indicando como um pode causar o outro, 
ou se há ou não semelhanças. 
 

Resume… 
Significa fazer um relato breve e condensado das ideias principais, sem pormenores ou exemplos. 
 

Revê… 
Significa dar uma panorâmica geral, onde se faça ressaltar o mais importante e se critique o essencial. 
 

Selecciona… 
Significa escolher, optar entre duas ou mais coisas, justificando. 
 

Sintetiza… 
Significa condensar as ideias fundamentais, resumir, fazendo ver o essencial. 
 

Traça… 
Significa descrever a evolução ou história de um determinado fenómeno ou acontecimento. 


