Questões de leitura e compreensão literária

Conteúdo:
1. (Após a leitura da apresentação do conflito ou momentos iniciais de uma
narrativa) O que você acha que vai acontecer? Qual será o conflito dessa
história?
2. Qual é a relação entre as personagens? Quais são os indícios ou pistas para
explicar esta relação?
3. Quando e onde se passa a ação? Quais são as pistas, na história, que
determinam tempo e espaço?
4. Que acontecimento ou palavra indica uma mudança, se houver, nos eventos
da história? Havia algum acontecimento ou palavra no início que já tinha
sugerido essa mudança e que você não tenha notado?
5. Onde ou quando ocorre o clímax ou o ponto alto da história? Por quê?
6. As previsões que você fez no início foram comprovadas?
Compreensão:
1. Quais características dos personagens ou da situação narrada são
importantes para o efeito final da história?
2. O que o autor quis que você pensasse sobre o personagem principal? Que
aspectos da história fizeram você chegar a essa conclusão? (Esta questão
ajuda o leitor a buscar pistas ou evidências para explicar a intenção do autor
e o efeito que a leitura produziu, portanto, pode reformular a frase como
desejar).
3. Qual é a causa principal dos acontecimentos da história? Houve algum
acontecimento ou alguma fala de algum personagem que tenha sido
responsável pelo encadeamento da história?
Fechamento:
1. Coloque-se no lugar de um personagem (relevante) e descreva como você se
sentiria em uma situação semelhante.
2. Avalie a ação e o desenvolvimento do personagem central, explicando os
motivos de seu julgamento.
3. Resuma os principais acontecimentos da história em uma sequência
cronológica, ou seja, pensando nas relações de causa e efeito.
4. Qual é o tema da história?
5. Qual teria sido a finalidade/o propósito do autor ao escrever o livro? Que
ideia ou sentimento ele quis que você tivesse sobre o tema tratado?
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