O que o professor quer saber com isso????
Quando recebemos uma atividade para
nota ou não, uma prova e até mesmo um
simples exercício do livro, mesmo sabendo do
que se trata, muitas vezes não entendemos
direito o que está sendo pedido e por isso
erramos.
Para ajudá-los, estamos entregando um
dicionários dos termos... Agora é só entender o
que cada um deles quer dizer!!!!

TERMO
Afirmar
Apresentar
Analisar
Aplicar
Associar
Caracterizar
Comparar
Conceituar
Criticar
Definir
Descrever
Demonstrar
Enumerar
Explicar
Fazer paralelo
Identificar
Interpretar
Justificar
Relacionar
Resolver
Resumir
Sintetizar
Transcrever

SIGNIFICADO
Apresentar, declarar os pontos principais do assunto
Expor, dar a conhecer de maneira sucinta, resumida
Decompor um texto, separar as partes e relacioná-las entre si
Empregar o conhecimento naquela situação proposta
Estabelecer relação entre dois elementos
Selecionar os pontos mais importantes que demonstrem o que é o objeto ou
fato em questão e o distingue dos outros
Estabelecer as diferenças e semelhanças básicas e significativas entre dois
elementos
Definir com as próprias palavras
Expressar o julgamento sobre mérito, as limitações, a verdade dos fatos ou
dos pontos de vista mencionados.
Dizer em que consiste um termo ou assunto. Escrever com palavrar claras e
precisas o sentido exato do termo ou assnto.
Falar sobre um assunto, objeto, pessoa ou lugar, apontando suas
características
Descrever com exemplos
Escrever uma relação citando os itens, um por um.
Expor um assunto com as próprias palavras de modo simples e claro,
fornecendo razões para as opiniões emitidas.
Estabelecer relações
É dizer o que é.
Dar ou encontrar sentido ou significado que não esteja claro
Provar ou dar razões das conclusões, tornando-se convincente
Estabelecer ligações existentes entre dois ou mais elementos.
Efetuar, dar a solução
Organizar um assunto, abordando os principais pontos e omitindo os
pormenores
Organizar o assunto abordando somente os aspectos relevantes e essenciais
Copiar o que se pede tal como está no texto original.
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