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SIGNIFICADOS DOS COMANDOS MAIS UTILIZADOS NAS QUESTÕES DE HISTÓRIA 
 

A construção de uma resposta dada a um determinado questionamento deve ser feita com muito capricho e 
clareza de modo que qualquer pessoa que leia o que você escreveu compreenda sobre o que se está falando. 
Para que você consiga escrever boas respostas é preciso compreender o que se pede, para isso faça do 
dicionário seu companheiro inseparável. Outra dica de ouro é retomar à pergunta para construir a resposta. 
Abaixo estão os comandos, com seus respectivossignificados, mais utilizados nas questões de História. Leia, 
releia, internalize e faça uso sempre!   
 
a) APRESENTE-  vem do verbo Apresentar: O mesmo que: aduza, alegue, exiba, exponha, mostre. 
b) AVALIE- Avalie vem do verbo avaliar: O mesmo que: calcule, considere, determine, estime, imagine, julgue, 

mensure. 
c) COMPARE- Vem do verbo Comparar: Examinar em conjunto; estabelecer paralelo entre: comparar ideias, 

textos. (Sin.: confrontar, cotejar.) 
d) CONCEITUE-  Vem do verbo Conceituar: Compor, idealizar, desenvolver e/ou expor um conceito sobre 

(alguma coisa). Concceituar é dizer o que é, é definir  o significado de algo de forma contextualizada, ou seja: 
de acordo com os valores de uma determinada época e localidade. 

e) DISCUTA- Vem do verbo Discutir: Apresentar questões acerca de alguma coisa; analisar apresentando 
questionamentos; examinar: discutiam o novo projeto de lei. 

f) ESQUEMATIZE- Vem do verbo esquematizar: O mesmo que delineie, planeje, programe, resuma. Colocar em 
esquema, ou seja: em tópicos (pequenas partes que se referem ao todo). 

g) ESPECIFIQUE-  Vem do verbo especificar. O mesmo que: aponte, classifique, especialize, individualize, liste, 
particularize, pormenorize, singularize. Listar; enumerar detalhadamente; caracterizar com riqueza de 
pormenores. 

h) EXPLIQUE-  Vem do verbo Explicar. Fazer com que fique claro e compreensível; descomplicar uma 
ambiguidade: explicar um mistério. 

i) IDENTIFIQUE- Vem do verbo Identificar. O mesmo que: distinga, iguale, reconheça. 
j) PESQUISE- Vem do verbo pesquisar. O mesmo que: cate, procure, sonde. Investigar, com a finalidade de 

descobrir conhecimentos novos. Recolher elementos para o estudo de algo. 
k) OBSERVE- Vem do verbo Observar. O mesmo que: analise, assista, espie, examine, fite, mire, note, olhe, 

presencie, respeite. 
l) REESCREVA: Vem do verbo Reescrever.  Escrever novamente; escrever outra vez: foi contratado para 

reescrever o roteiro original.Escrever uma nova versão com o objetivo de dar melhor forma ou corrigir 
possíveis erros do texto original: é importantíssimo reescrever o texto sem erros. 

m) RELACIONE- Vem do verbo Relacionar. Demonstrar uma relação, conexão, entre uma coisa e outra.  
n) RESUMA- Vem do verbo Resumir: Condensar em poucas palavras o que foi dito ou escrito mais 

extensamente. 
 

 
 
  


