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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia este resumo de filme:  

Zootopia 

 

 

 

A moderna metrópole de mamíferos chamada Zootopia é uma cidade diferente de todas as 

outras. Composta de bairros-habitat como a elegante Sahara Square e a gelada Tundratown, é 

uma grande mistura onde animais de todos os ambientes vivem juntos — um lugar onde não 

importa o que você é, do maior elefante ao menor musaranho, você pode ser qualquer coisa. 

Mas quando a otimista policial Judy Hopps chega, ela descobre que ser a primeira coelha 

numa força policial de animais grandes e fortes não é nada fácil. Determinada a provar seu valor, 

ela agarra a oportunidade de solucionar um caso, mesmo que isso signifique formar uma parceria 

com o raposo falante e vigarista Nick Wilde, para desvendar o mistério. 

Zootopia dos Estúdios Walt Disney Animation é uma comédia de aventura dirigida por 

Byron Howard (Enrolados, Bolt - O Supercão) e Rich Moore (Detona Ralph, Os Simpsons) e 

codirigida por Jared Bush (Penn Zero: Part-Time Hero) e estreia nos cinemas em 3 de março de 

2016. 

Disponível em: <http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/zootopia>. 

 

Questão 1 – Identifique a finalidade do texto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Observe que, na apresentação do cenário e dos personagens do filme, foram 

utilizados diferentes adjetivos. Relacione as características aos seus referentes:  

a) otimista                                                            _______ animais da força policial 

b) vigarista                                                           _______ Tundratown 

c) fortes                                                                _______ metrópole 

d) moderna                                                          _______ Judy Hopps 

e) gelada                                                             _______ Sahara Square                                   

f) elegante                                                           _______ Nick Wilde 
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Questão 3 – O resumo do filme “Zootopia” compõe-se de três parágrafos. Identifique o objetivo 

de cada um deles: 

1º parágrafo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2º parágrafo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3º parágrafo: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – A conjunção destacada em, “Mas quando a otimista policial Judy Hopps chega [...]”, 

introduz uma ideia de oposição em relação ao que foi dito anteriormente. Explique a referida 

oposição:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Segundo a “Nova Ortografia”, o vocábulo “estreia” não é mais acentuado. Assinale a 

alternativa cuja palavra não se acentua mais em função da mesma regra:  

a) polo 

b) abençoo 

c) joia 

d) veem 

 

Questão 6 – Observe os verbos utilizados na construção do resumo. Em seguida, identifique:  

a) Tempo verbal: 

(    ) passado 

(    ) presente 

(    ) futuro 

 

b) A finalidade da opção pelo referido tempo: 

(    ) Estabelecer proximidade com o público. 

(    ) Mostrar que se trata de um filme atual.  

(    ) Narrar fatos que estão prestes a acontecer.  

 

 


