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[Profa. Flávia Lêda] Acerca do gênero e-mail, infere-se que

A. saber o endereço eletrônico do destinatário é 
desnecessário.

B. a data e hora de envio da mensagem fica oculta.
C. as mensagens podem ser arquivadas e 

armazenadas, mas impedem que se façam 
consultas posteriores.

D. o recebimento de vírus de computador através 
do e-mail e de mensagens desconhecidas é 
impossível.

E. as pessoas o criam numa 
página específica chamada de "provedor” 
[yahoo, hotmail, gmail...] para poder enviá-lo.
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 Texto argumentativo: 
RESENHA CRÍTICA
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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.
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É curioso que a estreia aconteça paralelamente à exibição da 
última temporada de Game of Thrones, porque são dois casos em que a 
entrega final de um serviço ao fã, depois de anos de desenvolvimento 
de personagens, envolve um caráter acima de tudo funcional. Sabemos 
quem são esses heróis, quais são suas questões não resolvidas, então o que falta 
contar além do desfecho? Como dar ao público o que ele espera sem que isso 
soe como uma coisa burocrática? GoT está penando para lidar com essa questão. 
Já Joe e Anthony Russo fazem um filme que tinha tudo para parecer mais um 
capítulo final de novela, mas os realizadores se blindam dessa armadilha, 
primeiro, ao montar um roteiro de ação sem respiros, enxutíssimo apesar da 
metragem, e segundo, ao DOBRAR a aposta que a Marvel já faz sobre o 
caráter autoconsciente de seus filmes e personagens.
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(...) E há o segundo nível: não se trata somente da festa da própria Marvel,  mas 
também da celebração do mito dos super-heróis como uma coisa essencialmente 
americana. Mais profundo e insidioso, o americanismo abre e fecha o filme (no começo, 
uma fazenda, um almoço com hot dogs em família; no fim, o zoom-in de uma casa de 
subúrbio ao som de um standard de jazz). Há uma variedade de elementos que demarcam 
esse nível, da escolha das canções (até nos limites do universo se escuta folk rock) aos 
cenários (vemos o impacto do estalo de Thanos basicamente em duas metrópoles dos 
lados opostos dos EUA).

(...) Um filme de serviço. Os leitores mais velhos são atendidos, e os mais novos 
também. Cita-se desde Guerras Secretas (Hulk, escombros) até Império Secreto (um 
dos Momentos PQP). Até os fãs da Marvel na TV são contemplados. E nenhum momento 
deixa tão claro isso quanto o instante em que o Capitão América sussura uma palavra no 
clímax. Ele sussurra, ao invés de gritar, porque autoconscientemente não está falando para 
outros personagens em batalha, e sim para cada um de nós aqui do lado de fora.

HESSEL, Marcelo. Vingadores: Ultimato. Disponível em: https://www.omelete.com.br/. Acesso em: 20 set. 2019.
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Gênero textual da esfera jornalística que  se  insere  no texto 
dissertativo-argumentativo. 

É um texto que avalia uma manifestação artística ou intelectual. 
Seu objetivo é orientar o leitor que consome ou utiliza um bem 
cultural, alertando para as qualidades e os defeitos da obra. Conta 
com os saberes especializados do resenhista e com sua 
argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não esse bem 
cultural, que pode ser um livro, um filme, uma exposição, um CD, 
entre outros. 

RESENHA CRÍTICA

10



 

 

Como todo texto argumentativo, a resenha tem por 

finalidade persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a 

respeito do assunto. 

FINALIDADE
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 defende um ponto de vista sobre determinado assunto;
 fundamenta o ponto de vista com argumentos;
 tem a seguinte estrutura básica: introdução (ideia principal), desenvolvimento 
(argumentos) e conclusão (confirmação da ideia principal);
 apresenta linguagem, em geral, de acordo com a variedade padrão;
 é produzida de modo pessoal (o autor se coloca em 1ª pessoa) ou impessoal 
(em 3ª pessoa);
 há palavras e expressões que introduzem opiniões pessoais (na minha 
opinião, gostaria de lembrar que, penso que, etc.) ou impessoais (é provável 
que, é possível que, não se pode esquecer de que, etc.).

Cereja & William,2003,p. 138.

 

CARACTERÍSTICAS
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Em resumo, uma resenha informa o leitor, de maneira objetiva e 

cortês, evidenciando a contribuição do autor: novas abordagens, 

novos conhecimentos, novas teorias. A resenha visa, portanto, a 

apresentar uma síntese das ideias fundamentais de uma obra.

RESENHA CRÍTICA
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GÊNERO 
TEXTUAL

FINALIDADE MEIO LINGUAGEM      EVITAR INCLUIR

Resenha 
crítica

Texto 
argumentativo 
que avalia um 
bem cultural 

(FILME, LIVRO, 
ÁLBUM MUSICAL 

ETC)

Jornal
Revista
Internet

Rádio
TV

Em geral, 
registro 

formal da 
língua

Opiniões não 
fundamentadas;

contradição 
entre 
tese e 

argumentos

Resumo
da obra; 

concessões  
à 

opinião 
contrária

PROPRIEDADES DA 
RESENHA
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EXEMPLO

Milagre na Cela 7
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EXEMPLO
Milagre na Cela 7
Com sensibilidade, filme turco usa o amor entre pai e filha para contar história sobre culpa, pecados e perdões

Quando pensamos em um milagre, é comum envolvermos o ar sobrenatural, quase divino, que 
envolve a expressão. Milagres são quase sinônimos do impossível e muitas vezes consideramos um 
ato do além para justificá-los quando acontecem. O maior feito de Milagre na Cela 7, filme turco 
da Netflix que serve como remake de uma produção coreana de mesmo nome, é captar toda a 
sensibilidade que envolve um raro ato de bondade vindo de onde menos esperamos – o que por si só, 
para muitos, já configura um milagre.

A trama conta a história de Memo (Aras Bulut Iynemli), um pai solteiro com deficiência 
intelectual que vive em um pequeno vilarejo da Turquia com a filha, Ova (Nisa Sofiya Aksongur) e a 
avó, Fatma (Celile Toyon Uysal). Muito amável, o rapaz é conhecido e querido por todos os 
habitantes, mas é Ova quem sofre com a situação. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o 
pai é especial, o que não faz ela o amar menos. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no 
acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco (Yurdaer Okur). Tomado pela 
raiva, ele ordena a captura e prisão de Memo, enviando-o para uma prisão enquanto aguarda a 
ordem de execução da pena de morte.
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EXEMPLO
Milagre na Cela 7

Muito da sensibilidade do filme vem da visão do diretor Mehmet Ada Öztekin. A transição da 
vida de Memo dentro da prisão, que no início acaba enfrentando dificuldades quando os 
companheiros da cela 7 descobrem o motivo de seu encarceramento, é feita de maneira 
extremamente natural, sem recorrer a exageros que muitos filmes do gênero estão acostumados a 
fazer. Aprendemos a gostar ainda mais do rapaz ao mesmo tempo em que os outros presos vão 
percebendo que não há maldade em seu coração. Isso só é possível, claro, pelo trabalho 
exuberante que Iynemli faz em sua atuação. Como bem pontuado por Fatma, Memo tem a idade 
mental da própria filha, o que torna a relação de ambos os melhores momentos do filme.

[...]
Em Milagre na Cela 7, não são só os presos que choram abertamente, comovidos com a 

história de Memo. A câmera permanece um pouco em cada rosto: há a dureza quebrada pela 
bondade, a mágoa transformada em cura. E choramos com eles - sim, com tristeza, mas também 
com um pouco de alívio. Em tempos difíceis, uma obra que fala de maneira sensível sobre o lado 
bom do ser humano é sempre bem-vinda.

Disponível em: https://www.omelete.com.br. Acesso em: 3 jun. 2020.
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1. [Prof.ª Flávia Lêda – D3] Em cada trecho da resenha, há uma palavra em destaque. 
Qual deles contém o sentido adequado dela entre colchetes?

A. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o 
amar menos.[legal]

B. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de 
um importante tenente do exército turco (Yurdaer Okur).[imprevisto] 

C. A transição da vida de Memo dentro da prisão... [mesmice]
D. Em Milagre na Cela 7, não são só os presos que choram abertamente, comovidos 

com a história de Memo. [agradados]
E. ...há a dureza quebrada pela bondade, a mágoa transformada em 
cura. [ternura]

 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

RESPONDA AS QUESTÕES 1 E 2 COM BASE NA RESENHA DO FILME “MILAGRE DA SELA 7”.
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2. [Prof.ª Flávia Lêda – D14] Esse fragmento “O maior feito de Milagre na Cela 7 (...) e 
é captar toda a sensibilidade que envolve um raro ato de bondade vindo de onde 
menos esperamos – o que por si só, para muitos, já configura um milagre.” revela, por 
parte do autor do texto, um(a)

A. crítica negativa.

B. fato.

C. opinião.

D. orientação.

E. comando.

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
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3. [ENEM 2017 – D12] Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil. Editora Planeta, 296 
páginas.

Mas foi uma noite, aquela noite de sábado 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país. 
Parou pra ver a finalíssima do 111 Festival da Record, quando um jovem de 24 anos chamado 
Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount em São Paulo depois de ganhar o 
prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília 
Medalha.

Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda viva ao lado do MPB-4 de Magro, o 
arranjador. Que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, alegria com a plateia ao som das guitarras 
dos Beat Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no parque com os Mutantes.

Aquela noite que acabou virando filme, em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, 
agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite, ampliada e em 
estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as 
histórias - e algumas fofocas - que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um 
filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de História.

VILLAS, A. Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acesso em: 18 jun. 2014 (adaptado).
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3. [ENEM 2017 – D12] Considerando os elementos constitutivos dos gêneros 
textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam:

A. caracterizações de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos 1960.

B. questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos 1960.

C. relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música de 1967.

D. explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960.

E. opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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REPORTAGEM

 Conceito;

 características;

 elementos composicionais;

 função(ões).
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