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Atividade 2 – Perguntas de esclarecimento versus perguntas de sondagem 

 

Tipo de atividade: Exercício experimental 

Objetivos de aprendizagem: Este exercício tem como objetivo fazer os profissionais dizerem a 
diferença entre sondar e esclarecer questões e ver na prática como essas questões agem como 
motivadores para o cliente falar sobre eventos e sentimentos que uma pessoa não se sentiria à 
vontade para expressar. Com isso, o cliente torna-se capaz de definir as causas de um problema e 
encontrar soluções para ele ou para resolver um dilema de vida, porque é levado a pensar 
profundamente sobre questões difíceis com mais precisão e clareza. 

Especificidades: A atividade pode ser feita individualmente, mas funciona melhor em grupos. Os 
formandos podem categorizar o tipo de perguntas sozinhos ou em pequenos grupos e depois voltar 
em grupo para refletir sobre a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 30 minutos 

Material necessário: A lista de perguntas (link) 
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Informações úteis para o formador: 

Em primeiro lugar, lembre os formandos a diferença entre questões de esclarecimento e sondagem 
e, em seguida, informe-os de que lhes será fornecida uma lista de questões (link), que devem 
categorizar em 2 grupos: questões de sondagem e de esclarecimento. Pode ser realizado 
individualmente ou em pequenos grupos (2-3 pessoas). Quando terminarem a tarefa designada, 
voltam para o grupo para refletir sobre a sua experiência. 

Dica extra: Em caso de atividade em grupo no treino presencial, os formandos também podem 
votar com papéis verdes e vermelhos. 

Instruções:  

No exercício a seguir, escolha se a questão é de esclarecimento * ou se é de sondagem**. 

* Perguntas de esclarecimento são simples questões de facto. Esclarecem o problema ou o dilema. 
Têm respostas breves e factuais e não fornecem material para reflexão para o utilizador. Pode dizer-
se a diferença entre uma pergunta esclarecedora e uma pergunta de sondagem porque, para 
responder a uma pergunta esclarecedora, o cliente não precisa de pensar com antecedência. 

** Perguntas de sondagem são perguntas abertas que pretendem fazer o cliente pensar mais 
profundamente sobre o assunto em questão. Se uma pergunta de sondagem não tiver esse efeito, 
pode ser considerada um conselho inferido do profissional ou uma recomendação: por exemplo: Não 
acha que deveria...  

Uma boa pergunta de sondagem deve permitir várias respostas, capacitar o cliente para resolver o 
problema ou dilema e estimular o pensamento reflexivo. 

Clique na resposta certa e pdf para imprimir 

Perguntas 

Há algo em particular que goste nos seus estudos? P 

Tem algum colega de quarto? C 

Como escolheu este campo específico de estudo? P 
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Está feliz com aquilo que estuda? Porquê? P 

Em que matéria teve melhor desempenho este ano? C 

Está ansioso com alguma coisa neste período de tempo? P 

Como se sente ao fazer um teste? C 

Há quanto tempo estuda naquela faculdade? C 

Em que ano está? C 

Tem algum irmão ou irmã? C 

Quanto tempo estuda por semana? C 

Partilharia um problema com os seus pais?  Porquê?? P 

Quais são os seus passatempos? C 

Pode por favor descrever-me a sua rotina num dia de faculdade? P 

O que gostaria de ser quando terminar a faculdade? Quais são os seus planos após formar-se? P 

Pode contar-me mais sobre o relacionamento dos seus pais? P 

Como descreveria o seu relacionamento com a sua família? P 

Imagine que a faculdade tinha uma caixa onde cada aluno pudesse colocar um pedaço de papel com 
uma das suas reclamações sobre a faculdade por escrito. Qual seria a sua? P 

Conseegue pensar em alguma solução possível para erradicar o problema na reclamação que referiu? 
P 

Qual é a profissão da sua mãe?? C 

Qual é a profissão do seu pai? C 
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Qual escola frequentou? C 

Onde morava com a sua família antes de ir para a faculdade? C 

Já conversou com um tutor sobre algo que o preocupa? C 

Tem algum dinheiro no bolso? C 

Já lhe aconteceu algo que se tivesse o poder mudaria esse acontecimento? P 

Está satisfeito com o seu desempenho como estudante? Existe algo que gostaria de mudar? P 

Tem algum amigo na faculdade? C 

Que tipo de informação partilharia com eles?? P 

Quem é o seu melhor amigo? C 

Mantém contacto com algum dos seus amigos da escola? C 

De que é que tem mais medo que aconteça se a situação permanecer como está? P 

Alguma vez trabalhou? C 

Gostaria de ter um emprego part-time na faculdade? C 

Conte-me mais sobre a sua infância. Conte-me um incidente que se lembre com nostalgia e também 
um momento embaraçoso? P 

Existe algo que o incomoda no ambiente universitário?  Porquê? P 

Tem namorada? C 

 

Questões para reflexão: 

● Quão fácil foi esta atividade? 
● Teve alguma dificuldade em distinguir entre sondar e esclarecer dúvidas? 
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● O que é que aprendeu? 
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