
Daniel Alves da Silva Lopes Diniz 13 de março de 2020

Complemento da aula 1
(tipos de questões interpretativas)

• Este texto é uma tentativa de substituir o que eu falaria pessoalmente na nossa primeira aula, e
complementa os slides (arquivo aula01.pdf);

• Os slides, assim como este texto e todo o material que eu postar daqui pra frente, estão no
Google Drive da nossa disciplina: https://is.gd/proceu_txt

• O Google Drive pode ser acessado por qualquer membro da lista de e-mails
alunosproceu2020@googlegroups.com

• Lembre-se que, para acessar o Google Drive, você precisa estar logado no e-mail cadastrado na
lista;

• Enviarei em breve um cronograma das nossas aulas de interpretação de texto! ,

• Se você tiver qualquer dúvida ou comentário sobre qualquer assunto ou não estiver na lista de
e-mails, por favor, entre em contato comigo! Não “deixe pra lá”. O melhor jeito de fazer isso é
por e-mail: d145755@dac.unicamp.br
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Questões para eu te conhecer melhor

Como o título aqui em cima sugere, essas são só perguntas para eu ter ideia de quem você é. Você
pode digitar as suas repostas no próprio corpo do e-mail, ou pode também preparar um arquivo e
mandar como anexo.

1. Pense em hábitos de leitura, mas de forma bem ampla: leve em conta notícias, textos de redes
sociais, reportagens de revistas, obras de literatura, histórias em quadrinhos, etc.

a) Você tem hábito de ler? Se sim, que tipo de texto você mais lê? Quanto tempo por dia
você calcula que passa lendo? Se não, quanto tempo por dia você diria que pode dedicar à
leitura?

b) As pessoas que moram com você, ou da sua família, costumam ler? Se sim, que tipo de
texto elas mais leem?

2. Pense agora na leitura em si.

a) O que é mais difícil para você na hora de ler um texto como os que aparecem nos vestibulares
e no ENEM?

b) Para você, questões (de português ou não) que exigem muita interpretação de texto são
fáceis ou difíceis comparadas a questões que exigem muito raciocínio lógico-matemático
(ou são igualmente difíceis)? Por quê?

3. Sobre os slides desta aula 1:

a) Com qual habilidade de interpretação listada no slide 2 você tem mais dificuldade? E com
qual você tem menos dificuldade?

b) Você não conhecia alguma palavra nesses slides? Qual?

4. Por fim, reflita sobre aulas de português.

a) O que você pensa das aulas de português que já teve? Foram chatas ou legais? Fáceis ou
difíceis?

b) O que você espera das nossas aulas de interpretação de texto?
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