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1) Responda as questões abaixo. Em seguida discuta com seus colegas: 

a) Vocês gostam de filmes? 

________________________________________________________________________________ 

b) Como vocês costumam escolher os filmes que vão assistir? 

________________________________________________________________________________ 

c) Que outras maneiras existem para se escolher filmes? 

________________________________________________________________________________ 

 

Nesta unidade vamos aprender duas maneiras de se obter informações sobre um filme. Uma delas é 
a sinopse (synopsis) e a outra é a resenha (movie review). A sinopse apenas descreve o filme, 

enquanto a resenha além de descrever, apresenta opinião do autor. 

 
 
2) Observe o texto1 e responda:  
 
a) O texto trata de qual filme? 
________________________________________________________________________________ 
 
b) De onde foi retirado este texto? 
________________________________________________________________________________ 
 
c) Quem teria interesse em acessar esta página?  
________________________________________________________________________________ 
 
d) Através desta página é possível se obter informações sobre outros filmes?  Que outras 
informações são essas?  
________________________________________________________________________________ 
 
e) O texto apresenta o nome de alguns atores em destaque (entre parênteses), você conhece algum 
deles? Se sim, comente o que você sabe sobre eles:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Você sabia que clicando nesses nomes de atores em destaque (sublinhado e 
entre parênteses) você poderá ter acesso a mais informações sobre eles?   
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3) Relacione os atores/atrizes aos personagens: 
( A ) James Marsden     (     ) Storm 
( B ) Patrick Stewart     (     ) Jean Grey 
( C ) Halle Berry      (     ) Robert Kelly 
( D ) Bruce Davison      (     ) Charles Xavier 
( E ) Famke Janssen     (     ) Cyclops 
( F ) Hugh Jackman      (     ) Rogue 
( G ) Tyler Mane      (     ) Logan/Wolverine 
( H ) Anna Paquin      (     ) Sabretooth 
( I  ) Rebecca Romyn – Stamos    (     ) Toad 
( J  ) Ray Park      (     ) Mystique 
 
 
4) Algum de vocês já assistiu esse filme (X - Men)? Conte o enredo para a turma: 
 
5) Agora coloque as partes do enredo na sua ordem correta, enumerando-as:  
 
(    ) Magneto tenta destruir os X-MEN. 
(    ) Professor Xavier tem uma escola especial para mutantes. 
(    ) Wolverine se junta aos mutantes da escola. 
(    ) Professor Xavier é aprisionado por Magneto. 
(    ) Os X-MEN salvam todos os mutantes. 
 
6) Ligue as palavras ou expressões do texto com seus respectivos significados em português: 
 
a) chain of evolution     (     ) mutantes poderosos 
b) energy beam      (     ) capricho da natureza 
c) telekinetic       (     ) máquina de luta (combate) 
d) scientific oddities      (     ) bem da humanidade 
e) freaks of nature      (     ) elo da evolução 
f) good of mankind      (     ) garras retráteis 
g) fighting machine      (     ) pessoas cientificamente excêntricas 
h) adamantium claws     (     ) raio de energia 
i) powerful mutants      (     ) telecinético 
 
 
7) Relacione os personagens com suas principais características: 

 
(  1  ) Cyclops (     ) can absorb the powers and memories of 

anyone she touches 

(  2  )  Jean Grey (     ) can manipulate all forms of weather 

(  3  )  Wolverine (     ) powers telekinet an and telepathic 

(  4  )  Storm (     ) possesses amazing healing powers, 
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retractable adamantium claws and an aninal-like 
fury 

(  5  )  Rogue (     ) eyes release an energy beam that can rip 
holes through montains  

 
8) Leia o último parágrafo e coloque V naquela afirmativa que estiver verdadeira ou F naquela que 
estiver falsa e justifique cada afirmação copiando uma passagem do texto que a explique:  
(     ) Magneto acredita que  humanos e mutantes não podem coexistir. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(     ) Sabretooth é um dos mais poderosos mutantes do mundo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
(     ) Magneto quer que no futuro haja só mutantes na Terra. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVE NO QUADRO ABAIXO AS FUNÇÕES DOS ELEMENTOS SISTÊMICOS EM SYNOPSIS: 
 
Funções Elementos Lingüísticos 
Identificar o elenco Nomes Próprios 

Ex: James Marsden, Halle Berry.  
 

Relatar o enredo Presente Simples 
Ex: They are the children of the atom... 
 

 
 
Como você percebeu no texto, para relatar o enredo é usado conhecer o Presente Simples. Vamos 
relembrar esse tempo verbal: 
 
Sujeito Verbo To Be 

Forma 
Afirmativa 

Complemento  Verbo To Be  
Forma 
Negativa 

Verbo To Be Forma 
Interrogativa 

I Am a student.  am not Am I ...? 
He/She/It Is tired.  is not Is he/she/it....? 
You/We/They Are beautiful.  are not Are you/we/they...? 

 
9) Substitua os nomes nas sentenças abaixo pelos pronomes correspondentes: 
 
a) Wolwerine is strong. _______________________________________ 
b) Rogue and Cyclops are mutants. ______________________________ 
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c) Mary and I are fans of films.__________________________________ 
d) Storm is a beautiful gilr. _____________________________________ 
 

 
FORMA AFIRMATIVA 

 
Sujeito Verbo Complemento 
I like films. 
He/She/It likes films. 
You/We/They like films. 
John likes films. 

 
10) Observe o texto 2 (The Incredibles) e retire quatro sentenças afirmativas 
a) _____________________________________________________________________________ 
b)  _____________________________________________________________________________ 
c)  _____________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________ 

 
 

FORMA NEGATIVA 
 
Sujeito Verbo auxiliar + Not 

+Verbo  
Complemento 

I do not (don´t ) like films. 
He/She/It does not (doesn´t) like films. 
You/We/They do not (don´t) like films. 
John does not (doesn´t) like films. 
 

 
11) Observe o quadro acima e transforme as sentenças do exercício 10 em sentenças negativas: 
 

a) ___________________________________________________________________________ 
b)  ___________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________________ 

 
FORMA INTERROGATIVA 

 
Verbo Auxiliar Sujeito Verbo Complemento 
Does He/She/It like films? 
Do You/We/They like films? 
Does Peter like films? 
Do John and Meg like films? 
 
12) Observe o quadro acima e transforme as sentenças do exercício 10 em sentenças interrogativas: 
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a)  __________________________________________________________________________ 
b)   __________________________________________________________________________ 
c)   __________________________________________________________________________ 
d)  __________________________________________________________________________ 

 
13) Reescreva as sentenças retiradas do Texto 1 de acordo com o indicado entre parênteses: 
 
a) They are the children of the atom. (Forma interrogativa) 
________________________________________________________________________________ 
b) Xavier welcomes two newcomers. (Forma Negativa) 
________________________________________________________________________________ 
c) They fight to protect a world. (Forma Negativa) 
________________________________________________________________________________ 
d) ... she touches. (Forma Interrogativa) 
________________________________________________________________________________ 
e) ... Magneto knows Xavier well. (Forma Negativa) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
14) Leia o texto 3 (Homem Aranha) e complete o quadro abaixo: 
 
 
Funções Elementos Lingüísticos 
Identificar o elenco Nomes Próprios 

Ex:  
 

Relatar o enredo Presente Simples 
Ex:  
 

 
15) Você diria que ambos os textos (X-Men e Homem Aranha) tem a mesma função? 
(   ) Sim  (  ) Não     
 
Justifique: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
16)  Observe o texto 4 e responda: 
 
a) Qual o título do filme? 
____________________________________________________________________________ 
 
b) Este texto foi retirado de: 
 
(    ) revista  (    ) outdoor   
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(    ) internet  (    ) panfleto 
(    ) jornal  (    ) cartaz 
 
c) Você saberia identificar o leitor alvo do texto, ou seja, para quem ele foi escrito? Como você 
chegou a essa conclusão? 
_____________________________________________________________________________ 
 
d) Numere os itens abaixo conforme eles aparecem no texto: 
(     ) título do filme 
(     ) autor do texto 
(     ) título da página 
(     ) lugar onde você clica para obter mais detalhes 
(     ) endereço da página 
   
 
Como você percebeu, a synopsis (sinopse) não apresenta linguagem avaliativa 

porque seu objetivo é apresentar o elenco e relatar o enredo. 
 

As funções no movie review (resenha) são: identificar o elenco, relatar o enredo 
e apresentar a crítica, que pode ser positiva ou negativa. 

 
 
17) Complete abaixo com as informações do texto 4 (Spider Man 2). 
 
Funções Elementos Lingüísticos 
Identificar o elenco Nomes Próprios 

Ex:  
 
 

Relatar o enredo Presente Simples 
Ex:  
 
 

Apresentar a crítica Presente Simples 
Ex: 
 
* Linguagem Avaliativa (adjetivos, 
advérbios) 
 
Ex 
 

 
18) Como você observou no quadro acima e nas atividades anteriores, o Presente Simples é usado 
para relatar o enredo e apresentar a crítica. 
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Volte ao texto 4 e retire mais exemplos de sentenças no Presente Simples, além daqueles que você 
já escreveu no quadro acima: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
19) Qual a diferença que você observa comparando o elenco do Texto 1 (X-Men) e do Texto 4 
(Spider Man 2)? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
20) Encontre no texto 4 o nome das personagens dos seguintes atores: 
a) Tobey Maguire: _____________________________________________________________ 
b) Rosemary Harris: ____________________________________________________________ 
c) Kristen Dunst: _______________________________________________________________ 
d) Alfred Molina: ______________________________________________________________ 
 
 
 
21) Quais expressões poderiam ser usadas como críticas positivas e quais como críticas negativas? 
 
Poor             confuse        solid story      boring             humor       nonstop action    
annoying    exciting           without action            special effects           
entertainment experience 
 
  

Positive expressions Negative Expressions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22) Agora volte ao texto 4e identifique se está sendo utilizado críticas positivas ou negativas. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
23) Após a leitura do texto 4, você diria que o autor gostou ou não do filme? Comprove com 
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expressões do texto. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
24) Pesquise em jornais, revistas, caixa de VHS ou DVD... e escolha uma sinopse de um filme.  
 
1. Circule as funções (ver quadro abaixo do exercício 8) no texto escolhido da seguinte forma: 
 
A: para elenco 
B: para enredo 
 
2. Com base na leitura da sinopse do filme escolhido, escreva um parágrafo dizendo se você 
assistiria esse filme ou não, e por quê? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



PROJETO DE EXTENSÃO MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ENSINO DE 
LÍNGUAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 COORDENADORA: VERA LÚCIA LOPES CRISTOVÃO  

 
AUTOR (ES): Anisia vieira 
                            Beatriz mori 
                            Marlene Ferrarini 
 
Sequência Didática: sinopse                   ensino fundamental 
 

 9 

 
http://www.cinema.com/film/3603/x-men/synopsis.phtml 
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http://www.cinema.com/film/4984/spider-man/synopsis.phtml 
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