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 20 anos a Educar e a Crescer 

 

                    

Trabalho sobre o valor da linguagem no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos 

 

 

 

Observa com atenção a lista de verbos apresentados, que podem aparecer nos 

enunciados dos testes e outros trabalhos para avaliação. 

 

 

1. Ordena-os por ordem alfabética. 

 

 

           

2. Faz, agora, corresponder a cada uma das definições apresentadas o respetivo 

verbo. 

 

     Nota: Se necessário, consulta o dicionário. 

       

1)Pensar em dar atenção a  

2)Fazer/redigir 

3)Dar um ou mais exemplos. 

4)Fazer as contas. 

5)Escrever; tirar notas. 

6)Escrever o que falta. 

7)Fazer a síntese de; resumir; condensar. 

8)Indicar, uma a uma, todas as ações ou todas as coisas pedidas. 

9)Dizer o nome ou os nomes. 

10)Tirar uma conclusão; deduzir. 

11)Descobrir as diferenças. 

12)Dar opinião sobre um determinado assunto. 

 

Considerar 

Mencionar 

Indicar ou 

Referir 

Ligar                                                

Caracterizar ou 

Descrever 

Comparar 

Redigir  

Consultar                                                   

Enumerar 

Delimitar     

      Justificar  ou  

      Explicar                                   

 

Deduzir  ou 

Concluir 

Registar                

Exemplificar          

Concluir 

Definir                       

Identificar                     

Resumir/ 

Sintetizar 

Selecionar           

Sublinhar                           

Assinalar  

Localizar  ou        

Situar              

 

Numerar 

Legendar  

Ordenar 

Preencher         

Citar ou                                                     

Transcrever               

Completar 

Classificar                                                            

       Reescrever 

       Distinguir     

       Calcular       

       Elaborar                  

        Efetuar 

        Observar 

 

 

Contextualizar                       

Utilizar                      

Comentar 

 Fazer a 

correspondência                    

Esquematizar                          

Distinguir                 

Nomear OU designar 

Relacionar  

       Fundamentar 

       Analisar 

       Investigar 

       Sugerir 

      



13)Dizer onde começa e onde acaba. 

14)Marcar com um sinal. 

15)Dizer como é; destacar os elementos principais ou distintivos. 

16)Dizer porquê; indicar os motivos. 

17)Dizer; indicar; contar. 

18)Pôr em /por ordem. 

19) Dizer o que é. 

20) Usar; servir-se de. 

21)Estabelecer uma relação com; comparar. 

22)Inserir ou enquadrar algo no conjunto de factos ou circunstâncias com que se 

relaciona, que o rodeiam ou tornam lógico. 

23)Apresentar as ideias principais, organizadas num esquema ,de maneira a serem 

visualizadas fácil e rapidamente. 

24)Completar os espaços em branco, reservados às respostas. 

25)Traçar uma linha por baixo de uma ou mais palavras; pôr em destaque. 

26)Escolher entre vários elementos. 

27)Copiar entre aspas, de um texto, uma frase, uma expressão ou uma palavra. 

28)Colocar por ordem numérica; atribuir números (a frases, imagens, mapas…). 

29)Ligar, pela forma que for indicada, elementos relacionados entre si. 

30)Dizer quando e onde se passa certo acontecimento; procurar num texto ou mapa. 

31)Indicar a classe /tipo a que pertence; agrupar por classes. 

32)Procurar saber; pesquisar; descobrir. 

33)Dar uma opinião o mais objetiva possível com base em argumentos 

fundamentados: aspetos positivos e negativos, vantagens e desvantagens, utilidade. 

34)Completar 

35)Procurar uma informação num documento, num quadro…  

36)Escrever 

37)Escrever de novo. 

38)Vê com atenção e tira conclusões. 

39)Dizer as diferenças. 

40)Propor 

41)Dizer 

42) Dizer qual é. 

43)Fazer a ligação entre duas ou mais coisas. 

44)Fazer 

45)Ver com atenção para compreenderes, para analisares… 


