


 TEMPO DE AULA: 50 min
 GÊNERO TEXTUAL: RESENHA, INFOGRÁFICO, FICHA

TÉCNICA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero

e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA
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...Nós nos comunicamos por meio de textos. Eles desempenham papel
fundamental em nossa vida. No processo comunicativo, os textos têm uma
função, e cada esfera de utilização da língua, cada campo de atividade, elabora
determinados tipos de texto que são estáveis, ou seja, se repetem tanto no
assunto como na função, no estilo, na forma. É isso que nos permite
reconhecer um texto como carta, ou bula, ou poesia, ou notícia jornalística, ou
resumo, ou bilhete, ou resenha crítica, por exemplo.

(Terra &  Nicola , 2004:59) 
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VINGADORES: ULTIMATO

TÍTULO ORIGINAL: Avengers: Endgame
ANO:2019
PAÍS:EUA
DURAÇÃO:3H1 MIN
DIREÇÃO:ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO
ROTEIRO:CHRISTOPHER MARKUS, STEPHEN 
MCFEELY
ELENCO:JOSH BROLIN, BRIE LARSON, DON 
CHEADLE, PAUL RUDD, TESSA THOMPSON, 
KAREN GILLAN, CHRIS EVANS, CHRIS 
HEMSWORTH, SCARLETT JOHANSSON, ROBERT 
DOWNEY JR.

FICHA TÉCNICA
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Vingadores: Ultimato
Marvel celebra sua jornada no cinema reafirmando todo o mito dos super-heróis 
americanos - cuidado com possíveis spoilers!
MARCELO HESSEL / 23.04.2019 / 19H00 / ATUALIZADA EM 24.04.2019 / 18H52
[cuidado com possíveis spoilers!]

Vingadores: Ultimato funciona em dois níveis. O mais imediato e esperado, culminação
de 11 anos de um Universo Marvel cimentado no serviço ao fã, é o da autocelebração. São
três horas de uma variedade ininterrupta de reminiscências de filmes antigos,
participações especiais, easter eggs, fan services, resoluções de arco e o que chamaremos
aqui de Momentos PQP pensados para recompensar o investimento emocional de um
público cativo que ao longo dos anos deparou com filmes de qualidades díspares, dos
perenes aos mais episódicos. Nesse nível, Ultimato funciona acima de qualquer expectativa:
não só entrega uma experiência catártica maior que Guerra Infinita como ainda firma
posições definitivas em relação aos destinos do MCU.

6


