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 TEMPO DE AULA: 50 min
 GÊNEROS TEXTUAIS (CONTEÚDO): SINOPSE E RESUMO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Exercícios de fixação (treinando os descritores)
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando

repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de
um texto.

 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o

interlocutor de um texto.
 D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,

marcadas por conjunções, advérbios, etc.
 ATIVIDADE PARA CASA





O gênero sinopse se aplica aos
trabalhos acadêmicos e científicos,
porque tem um significado mais
específico do que o simples resumo,
referindo-se expressamente à visão de
conjunto de uma teoria, de um tratado
científico, de uma tese.

Por outro lado, também se aplica
aos meios comerciais, designando um
pequeno texto que dá uma ideia do
conteúdo de uma obra, servindo para
promovê-la ou divulgá-la.
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SINOPSE é um gênero textual que tem por objetivo apresentar e
descrever brevemente um produto cultural (um filme, um livro, um
espetáculo teatral). Como você percebeu, a sinopse do filme A Bela e a
Fera apresenta o elenco (atores que interpretam os personagens) e relato
o enredo (pequeno resumo da história, sem detalhes), com uma
linguagem formal, direta e objetiva.
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O filme do Coringa tem no elenco Joaquin
Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz (Deadpool
2), Bill Camp (Operação Red Sparrow, A Grande
Jogada), Frances Conroy (American Horror Story,
Castle Rock), Brett Cullen (42, Narcos), Glenn
Fleshler (Billions, Barry), Douglas Hodge
(Operação Red Sparrow, Penny Dreadful), Marc
Maron (Maron, GLOW), Josh Pais (Motherless
Brooklyn, Going in Style), e Shea Whigham (O
Primeiro Homem, Kong: A Ilha da Caveira).
A direção de Coringa ficará por conta de Todd
Philips (Se Beber, Não Case!), com roteiro de
Scott Silver (O Vencedor) e produção do ator
Bradley Cooper.
Disponível em: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/filmes/2018/11/coringa-sinopse-
do-filme-com-joaquin-phoenix-e-revelada-oficialmente. Acesso em: 4 set.2019.

Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-258374/. 
Acesso em: 4 set.2019.

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/coringa
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/joaquin-phoenix
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/tag/coringa
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/filmes/2018/11/coringa-sinopse-do-filme-com-joaquin-phoenix-e-revelada-oficialmente
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-258374/
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Trata-se de uma síntese organizada, cujo propósito

é deixar claras as ideias principais ou globais de um

texto.



re-su-mo sm.

1- Ato ou efeito de resumir;

2- exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das
características gerais de algo; extrato, síntese, sumário;

3- apresentação concisa do conteúdo de artigo, livro ou obras, em geral,
científicas;

4- aquilo que representa, ilustra ou traz em si as principais características de
algo maior.



 a antecipação do conteúdo do texto pode antecipar a leitura;

 todo texto é produzido tendo em vista um leitor potencial;

 o texto é determinado pela época e pelo local em que foi produzido;

 todo texto pretende alcançar uma finalidade definida por seu autor no
processo de produção;

 devido a seu propósito informativo, predominam as sequências
expositivas;

 o texto é produzido tendo em vista o veículo em que irá circular.



O resumo apresenta 
informações sobre um 

objeto ou fato 
específico, sua 

descrição, a enumeração 
de suas características. 
Ele deve  permitir que o 

leitor identifique, 
claramente, o tema 
central do texto (...).

CORINGA: LONGA DO ICÔNICO

VILÃO DOS QUADRINHOS É APONTADO COMO
POSSÍVEL INCITADOR DE VIOLÊNCIA

Coringa chega aos cinemas em meio a um clima
divisivo. Embora seja considerado um grande candidato
ao Oscar 2020, o longa se vê também envolvido em
uma polêmica diretamente associada à dura realidade
dos massacres com armas de fogo nos Estados Unidos.
Desde sua primeira exibição,a história da transformação
de Arthur Fleck no icônico vilão da DC foi alvo de críticas
por possivelmente incitar atos de violência. Afinal, há
quem veja na revolução criada pelo personagem
de Joaquin Phoenix na trama um potencial apoio a atos
criminosos que já acontecem com frequência no mundo
real.
CANHISARES, MARIANA. CORINGA: entenda a polêmica ao redor do filme. Disponível em:
https://www.omelete.com.br/dc-comics/coringa-filme/coringa-entenda-polemica#5. Acesso em: 4 out. 2019.

Disponível em: 
http://www.mundoeducacao.com.br/redac/tex
to-expositivo.htm. Acesso em 4 out. 2019.

https://www.omelete.com.br/dc-comics/coringa-filme/coringa-entenda-polemica#5
http://www.mundoeducacao.com.br/redac/texto-expositivo.htm
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DA TEORIA À PRÁTICA
TREINANDO OS DESCRITORES
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Resumo do livro A Hora da Estrela

A história é narrada por Rodrigo S.M. (narrador-personagem), um escritor à espera da
morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra ele reflete os seus sentimentos
e os de Macabéa, a protagonista da obra.
Nordestina órfã de pai e mãe, e criada por uma tia que a maltratava muito, Macabéa é uma
alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro quente. Além
disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras.

Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade.
Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim, tem compaixão de Macabéa,
deixando-a permanecer com o trabalho.

No Rio de Janeiro, Macabéa mora numa pensão e divide o quarto com três moças. Todas
elas são balconistas das Lojas Americanas e chamadas de “as três Marias”: Maria da Penha,
Maria da Graça e Maria José.
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Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio-relógio, emprestado de
uma das Marias.

Mesmo destituída de beleza, Macabéa (ou Maca, seu apelido) consegue encontrar um
namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O
namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabéa, bonita e esperta, rouba seu
namorado.

Quando vai à Cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabéa descobre
por meia das cartas sua “sorte”. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente
pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes Benz amarelo.

É ali que ocorre sua "hora da estrela", o momento em que todos a enxergam e ela se
sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só
no momento da morte é que Macabéa obtém a grandeza do ser.

DANIELA DIANA. A hora da estrela (resumo). 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/a-hora-da-estrela-de-clarice-lispector/. Acesso em: 13 nov. 2019.

https://www.todamateria.com.br/a-hora-da-estrela-de-clarice-lispector/
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QUESTÃO 1 [D12] [Prof.ª Flávia Lêda]

 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

O texto lido é um resumo cuja finalidade é:

A) anunciar uma narrativa ao interlocutor.
B) sintetizar uma obra literária, apresentando as principais informações.
C) pormenorizar  elementos específicos de uma obra literária.
D) orientar o interlocutor na análise de uma obra literária.
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QUESTÃO 2 [D14] [Prof.ª Flávia Lêda]

 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

De acordo com o narrador, Macabéa:

A) é uma moça expansiva e bonita, apesar de ser do interior.
B) consegue prestígio social ao se destacar no trabalho de datilógrafa.
C) seu hábito preferido era ouvir um rádio-relógio que tomou emprestado.
D) esperta e sagaz, consegue um namorado, com o qual se casa, Olímpico de 

Jesus.
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QUESTÃO 3 [D15] [Prof.ª Flávia Lêda]

 D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

No fragmento “Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de 
datilógrafa na cidade”, o conector em destaque indica, no texto, uma relação 
de

A) causa.
B) consequência.
C) condição.
D) tempo.
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QUESTÃO 4 [Prof.ª Flávia Lêda] [D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.]

CORINGA: LONGA DO ICÔNICO VILÃO DOS QUADRINHOS É APONTADO COMO POSSÍVEL
INCITADOR DE VIOLÊNCIA

Coringa chega aos cinemas em meio a um clima divisivo. Embora seja considerado
um grande candidato ao Oscar 2020, o longa se vê também envolvido em uma
polêmica diretamente associada à dura realidade dos massacres com armas de fogo
nos Estados Unidos. Desde sua primeira exibição, a história da transformação de
Arthur Fleck no icônico vilão da DC foi alvo de críticas por possivelmente incitar atos
de violência. Afinal, há quem veja na revolução criada pelo personagem de Joaquin
Phoenix na trama um potencial apoio a atos criminosos que já acontecem com
frequência no mundo real.
CANHISARES, MARIANA. CORINGA: entenda a polêmica ao redor do filme. Disponível em: https://www.omelete.com.br/dc-comics/coringa-filme/coringa-entenda-polemica#5.
Acesso em: 4 out. 2019.

https://www.omelete.com.br/dc-comics/coringa-filme/coringa-entenda-polemica#5
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QUESTÃO 4 [Prof.ª Flávia Lêda] [D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.]

Da análise do título do texto, infere-se que

A) o filme a que se refere a autora de certo incita a violência.
B) é possível que o filme motive ações de violência.
C) a obra apoia, incontestavelmente, atos criminosos.
D) O propósito de “Coringa” foi promover a violência pelo mundo.
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 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

“A Bela e a Fera” [Sinopse]

No ano de 1810 um naufrágio leva à falência um
comerciante (André Dussollier), pai de três filhos e três
filhas. A família se muda para o campo e Bela (Léa
Seydoux), a filha mais jovem, parece ser a única
entusiasmada com a vida rural. Certo dia o pai de Bela
arranca uma rosa do jardim de um palácio encantado e
acaba condenado à morte pelo dono do castelo, um
monstro (Vincent Cassel). Para salvar a vida do pai, Bela
vai viver com o estranho ser. Lá ela encontra uma vida
cheia de luxo, magia e tristeza, e aos poucos descobre
mais sobre o passado da Fera, que se sente cada vez mais
atraída pela jovem moça.
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 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

[Prof. Flávia Lêda] O texto lido tem por
finalidade

A) anunciar uma narrativa ao interlocutor.
B) descrever brevemente um produto cultural.
C) pormenorizar elementos específicos de uma
obra literária.
D) orientar o interlocutor na análise de uma
obra literária.


