
 

Este questionário destina-se, exclusivamente, à recolha de dados para a elaboração de uma tese de 

mestrado cujo tema se debruça sobre as estratégias de aquisição de léxico. 

É anónimo e confidencial. Basta assinalar com uma X ou responder sim ou não. Obrigado. 

 

Marca com um X todas as opções com as que te identifiques: 

1.- Qual é a tua palavra preferida? _____________ Porquê? 

a) Lembra-me algo ou alguém. 

b) Soa bem. 

c) Gosto do seu significado 

d) Outras: ______________ 

 

2.- O que é que fazes quando não conheces o significado de uma palavra ou de uma expressão?  

a) Pergunto ao meu professor. 

b) Pergunto a um colega. 

c) Leio novamente o texto para ver se a entendo melhor. 

d) Procuro no dicionário. 

e) Escrevo-a no meu caderno e depois procuro-a no dicionário de casa ou da biblioteca. 

f) Não pergunto a ninguém nem a procuro no dicionário. 

g) Procuro-a na minha memória. 

h) Analiso a sua estrutura (radical, sufixos, prefixos). 

i) Outras: _______________________________ 

 

3.- Quando já encontraste o significado novo de uma palavra ou expressão….Que fazes a seguir? 

a) Escrevo-a no meu caderno. 

b) Escrevo-a no meu caderno junto com a definição. 

c) Escrevo-a no meu caderno junto com a definição e faço um desenho ilustrativo. 



d) Não a escrevo. 

e) Relaciono-a mentalmente com outras palavras. 

f) Outras: ______________ 

 

4.- Alguma vez anotaste o significado de uma palavra ou expressão em particular? ____ 

Se sim, por quê? 

a) Porque achei piada. 

b) Porque queria voltar a usá-la. 

c) Porque não queria esquecê-la. 

d) Porque se identificava com a minha forma de ser 

Outras razões: ___________________________________ 

 

5.- Quando tens uma palavra debaixo da língua, que fazes para lembrar-te dela? 

 

6.- O dicionário: 

a) Parece-te útil? ________ Porquê? 

 

b)  Quando utilizas o dicionário? 

 

 

c) Gostas de procurar no dicionário? ________ Porquê? 

 

 

d) Consideras que sabes usá-lo? ________ Porquê? 

 

 

e) Preferes usar a Internet para procurar palavras desconhecidas? __________ Porquê? 

 

7.- Como aprendes melhor uma palavra nova?  

a) Pela sua definição.  

b) Além da sua definição prefiro também um desenho ou uma fotografia.  

c) Relacionando-a com outras palavras 

d) Outras: _________________________ 



 

8.- Cria o campo lexical de partes do corpo e escola. 

 

 

 

 

9.- Costumas fazer sopas de letras ou palavras cruzadas, etc.? __________ 

Se sim, para quê? 

a) Como entretenimento. 

b) Para melhorar o meu vocabulário. 

c) Porque me divertem. 

Se não, porquê? 

a) Não gosto de fazê-las. 

b) Porque são muito complicadas. 

c) Outros:__________________ 

 

10.- Relativamente aos teus hábitos de leitura… Com que frequência lês? 

a) Todos os dias.   

b) Durante o fim de semana. 

c) Quando me apetece. 

d) Quando estou de férias. 

c) Só leio se me obrigam.  

 

11.- Estas frases são disparatadas. Porquê? 

O meu pente gosta de ballet. 

O meu carro é feliz 

 

Obrigado pela tua colaboração!!! 


