
As bibliotecas escolares em articulação com os depar-

tamentos curriculares apresentam um glossário de 

verbos que  habitualmente surgem nas fichas de 

avaliação e outros questionários.  

Pretende-se com este folheto ajudar os alunos a 

compreender o que lhes é solicitado  e assim res-

ponderem de forma satisfatória nos seus testes , 

fichas e questionários em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

Quem lê mais, lê melhor. 

 

 

Saber compensa. 
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Relaciona - Estabelece uma ligação entre elementos/

dados apresentados.  

Resume - Apresenta em poucas palavras. 

Seleciona - Escolhe. 

Substitui - Põe uma coisa no lugar de outra; troca.  

Transcreve - Copia. 

Transforma -  Modifica, de acordo com instruções. 
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Acrescenta a esta lista outros verbos com-

portamentais com que te deparas  nas fi-

chas ou testes nas diferentes disciplinas e 

em que sintas dificuldade em compreender 

o que te foi solicitado. Faz-nos chegar as 

tuas dúvidas e ajuda-nos a melhorar este folheto. 
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Analisa - Examina com atenção: relaciona as ideias e 

toma uma posição fundamentada com argumentos 

válidos.  

Apresenta - Refere; expõe. 

Assinala - Destaca através de um sinal, uma marca.  

Associa - Estabelece uma ligação entre elementos.  

Classifica - Identifica o grupo/classe a que pertence.  

Comenta -  Dá uma opinião fundamentada com ele-

mentos textuais pertinentes.  

Compara -  Apresenta as semelhanças/diferenças 

entre os elementos apresentados.    

Completa – Adiciona/acrescenta o que falta. 

Define -  Apresenta claramente uma ideia.   

Delimita - Diz onde começa e onde termina. 

Demonstra - Apresenta provas. 

Descreve / Caracteriza - Apresenta as características 

de alguém ou de alguma coisa. 

 Distingue - Indica as diferenças  

 

Enumera  - Indica todos os elementos. 

Explica -  Refere os motivos, as razões; apresenta uma justi-

ficação.  

Explicita -  Torna explícito; torna claro; clarifica.  

Expõe - Apresenta uma ideia de forma completa.  

Fundamenta -  Prova; apoia; documenta.  

Identifica -  Diz o que é.  

Ilustra –  Dá exemplos.  

Indica - Diz ou mostra algo. 

Interpreta -  Explica o sentido.  

Justifica - Apresenta razões, dados, para a posição/opção 

que tomaste.  

Ordena -  Agrupa de acordo com uma ordem; põe por or-

dem.  

Organiza -  Dispõe de forma organizada, segundo uma or-

dem clara e coerente.  

Reconta - Conta por palavras tuas.  

Reescreve - Volta a escrever.  

Refere – Diz; menciona algo.  
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