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Copie em seu caderno, leia com atenção o texto e responda às questões:

O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos
O longa é o quarto filme da saga russa, que começou em 2012

A quarta animação da saga russa O Reino Gelado, chamada O Reino
Gelado: A Terra dos Espelhos, chega aos cinemas em 21 de novembro com os
mesmos protagonistas das tramas antigas: Gerda e o irmão, Kai.
Assim como nos filmes anteriores, a história gira em torno de Gerda, uma
jovem que, ao contrário do resto de sua família, não possui poderes mágicos.
Apesar de se sentir frustrada por isso, seu maior desafio começa quando o rei
chama todos que têm poderes ao castelo e ela descobre que o convite é, na
verdade, uma armadilha para prendê-los em um lugar chamado Terra dos
Espelhos.
Longe da família, Gerda vai ter que resolver vários enigmas: por que o rei
não gosta de quem tem poderes mágicos? Como salvar seus pais e seu irmão?
Por que ela não possui poderes?
“Jornal Joca”. Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br>. (Com cortes).
Questão 1 – Pode-se afirmar que o texto tem o objetivo de:
(

) noticiar um fato.

(

) divulgar um filme.

(

) debater um assunto.

Questão 2 – Segundo o texto, um fato distingue a jovem Gerda dos demais
membros da sua família. Identifique o referido fato:
R:

Questão 3 – Na passagem “[...] chega aos cinemas em 21 de novembro [...]”, a
expressão destacada indica:
(

) lugar.

(

) meio.

(

) tempo.

Questão 4 – No segmento “Assim como nos filmes anteriores, a história gira em
torno de Gerda [...]”, o autor do texto com o uso de “Assim como”:
(

) dá um exemplo.

(

) aponta uma causa.

(

) faz uma comparação.

Questão 5 – Releia este fragmento do texto:
“Apesar de se sentir frustrada por isso, seu maior desafio começa quando o rei
chama todos que têm poderes ao castelo e ela descobre que o convite é, na
verdade, uma armadilha para prendê-los em um lugar chamado Terra dos
Espelhos.”

Nesse fragmento do texto, o autor:
(

) conta um pouco do filme “O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos”.

(

) expõe uma opinião sobre o filme “O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos”.

(

) levanta uma hipótese sobre o filme “O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos”.

Questão 6– No questionamento “Por que ela não possui poderes?”, o pronome
grifado:
(

) retoma Gerda.

(

) apresenta Gerda.

(

) caracteriza Gerda.

