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COMO INTERPRETAR OS ENUNCIADOS DOS TESTES  
 
 
 

VERBO DEFINIÇÃO 
ANALISAR Decompor nas partes um todo. ANTÓNIMO – sintetizar. 
APONTAR Dizer qual é ou quais são. 
ASSINALAR Pôr sinal em, marcar, tomar nota de. 
CARACTERIZAR Dizer como é. 
CITAR Fazer referência, mencionar, indicar.  
COMENTAR Falar ou escrever sobre o assunto.  
COMPARAR Mostrar o que é igual ou o que é diferente entre duas ou mais coisas. 
COMPLETAR Escrever o que falta.  
CONSIDERAR  Examinar atentamente, apreciar.  
CONSULTAR Observar ou ler algo, para ajudar à resposta.  
CONTRAPOR  Opor.  

DEFINIR  Explicar como é, o que é uma coisa, de forma completa, sem se poder confundir 
com outra.  

DELIMITAR  Dizer onde começa e onde acaba.  
DESCREVER Narrar, representar escrevendo.  
DISCUTIR  Questionar, defender ou atacar.  
DISSECAR  Analisar em pormenor.  
DISTINGUIR  Indicar as diferenças entre duas ou mais coisas, separar coisas diferentes.  
ENUMERAR  Dizer um a um.  
EXPLICAR  Tornar claro, fazer compreender.  

EXPLICITAR  Exprimir-se ou manifestar-se com clareza, sem deixar lugar a dúvidas; deixar 
claro.  

FORMULAR Indicar, expor com precisão e exactidão.  
IDENTIFICAR  Dizer quem é, dizer qual é ou quais são.  
INDICAR  Dizer, mencionar.  
INTERPRETAR  Explicar, tornar claro.  
INVESTIGAR  Procurar saber, descobrir.  
JUSTIFICAR  Dizer porquê, explicar o motivo, demonstrar, produzir a prova.  
LEGENDAR  Colocar dizeres para facilitar a compreensão.  
LOCALIZAR  Fixar ou limitar um lugar determinado.  
MENCIONAR  Dizer, referir, indicar.  
NOMEAR  Dizer o nome ou nomes.  
NOTAR  Pôr notas em, minutar, anotar.  
OBSERVAR  Olhar com atenção para descobrir.  
ORDENAR  Pôr em ordem.  
PLANIFICAR  Fazer um plano, esboçar as fases de uma tarefa. 
PROBLEMATIZAR Tornar problemático. 
REFERIR Indicar, narrar, atribuir, aplicar.  
REFLECTIR  Pensar, tentar compreender.  
REGISTAR  Escrever, anotar.  
RELACIONAR  Estabelecer uma comparação, comparar.  
RESUMIR  Condensar em poucas palavras (o que foi dito ou escrito mais extensamente).  
SELECCIONAR  Escolher.  



SINTETIZAR  Resumir.  
SUBLINHAR  Passar uma linha, um traço, por baixo de.  
SUGERIR  Lembrar, fazer vir à ideia.  

TRANSCREVER  Retirar de um texto uma frase, uma expressão ou uma palavra (coloque sempre 
aquilo que retirar do texto entre aspas, para mostrar que não é do autor). 
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