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From Warner Bros. Pictures and director James Wan
comes an action-packed adventure that spans the
vast, visually breathtaking underwater world of the
seven seas, Aquaman, starring Jason Momoa in the
title role. The film reveals the origin story of half-
human, half-Atlantean Arthur Curry and takes him
on the journey of his lifetime—one that will not
only force him to face who he really is, but to
discover if he is worthy of who he was born to be…a
king.
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O texto sobre o filme AQUAMAN pode ser classificado como:

a) Uma tese
b) Uma propaganda
c) Uma sinopse
d) Um manual de instruções
e) Uma receita
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Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem
interpretação e transmitem uma mensagem. É qualquer obra escrita
em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito.
Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à
frase.<http://www.significados.com.br/texto/

http://www.significados.com.br/texto/


Levando-se em conta o gênero textual, além de sua função,
uso social e características linguísticas, infere-se que o texto
apresenta características persuasivas, já que:

a)ocorre o uso de subjetividade que valoriza o conteúdo
expresso no texto.
b)há uma preocupação com a mensagem, mas não com o
conteúdo.
c)o texto foi construído por meio de uma pontuação mais
subjetiva.
d)existe um paradoxo entre o mundo real e o mundo virtual.
e)o autor fez uso de elementos verbais e não verbais para o
convencimento do leitor.
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ADVÉRBIO - Palavra invariável que funciona como
um modificador de um verbo ( dormir pouco), um
adjetivo ( muito bom ), um outro advérbio ( deveras
astuciosamente), uma frase (felizmente ele
chegou), exprimindo circunstância de tempo,
modo, lugar, qualidade, causa, intensidade,
oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação
etc.
Fonte.
https://www.google.com/search?q=adverbd...
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https://www.google.com/search?q=adverbd


A palavra STILL indica ideia de:

a)modo
b)lugar
c)afirmação
d)intensidade
e)tempo
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As CONDITIONAL SENTENCES indicam situações reais, possíveis, impossíveis e 
verdades absolutas e orientações. Classifique as sentenças:

a) If we beat the ice, it becomes water __________________________

b) If I were your boss, I’d treat you right _________________________

c) If you had come in time, you would have known my son _________________

d) If it rains, close the doors _________________________________

e) He would be rich if he listened to my advices_________________________

f) If I won in a lottery, You would get a home __________________________

g) If she works hard, she’ll buy a new car ____________________________

8


