
Questionário de avaliação final – Escape game – O Enigma da Herança 

Responda as seguintes afirmações com base em sua experiência na 
intercompreensão. Caso concorde totalmente com a afirmação marque 7; caso 
discorde totalmente, marque 1. Caso concorde parcialmente com a afirmação, 
marque um número entre 2 e 6, de modo a expressar o seu grau de 
conformidade, de acordo com a tabela. (Marque com um X a alternativa que 
melhor se aplica em cada questão). Justifique suas respostas. Agradecemos 

seu tempo e colaboração. 
 
1. Prefiro atividades, assim como esta, que realmente me desafiam para poder 
aprender coisas novas. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. Considero que a intercompreensão é a forma adequada para aprender as 
línguas românicas.  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
3. Acredito que poderei usar no meu aprendizado de línguas o que foi 
aprendido nesta atividade.   
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Tenho a certeza de que pude entender os enunciados e as leituras 
propostas na atividade.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um 

pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
5. Estou muito interessado (a) em continuar conhecendo a língua/cultura do 
outro.  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
6. Se me esforço o suficiente, compreendo os conteúdos abordados.  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
7. Tenho uma sensação de nervosismo e mal-estar cada vez que tenho contato 
com uma língua estrangeira.  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. O mais satisfatório para mim é ter compreendido as pistas. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
9. Tenho certeza de que posso dominar as habilidades ensinadas neste 
contexto.  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo Discordo 
um pouco 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo Concordo 
totalmente. 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  
Fonte: questionário de Printrich, Paul R, 1991 Universidad de Michigan (adaptado).  

 


