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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia o resumo do filme Passageiros, dirigido por Rodrigo García: 

 

Passageiros 

Sobreviventes de uma queda de avião precisam lidar com o trauma 

 

Após um trágico acidente aéreo, a jovem psiquiatra Claire (Anne Hathaway) é escolhida 

por seu chefe para atender dez sobreviventes. Enquanto ouve os relatos de todos e coleta 

informações do que pode ter acontecido, Claire conhece Eric (Patrick Wilson), o mais enigmático 

dos passageiros, e se sente atraída. 

Os dois se aproximam de uma forma tão intensa que essa relação vai além do campo 

profissional. No decorrer do tempo, os outros sobreviventes começam a desaparecer 

misteriosamente e Claire acredita que Eric tem as respostas para esses estranhos 

acontecimentos, devido a visões que ele mesmo diz ter. Agora, a jovem fará o que for preciso 

para descobrir a verdade sobre o que aconteceu e pode chegar a respostas surpreendentemente 

assustadoras. 

Disponível em: http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/passageiros. Acesso em: 18/09/16. 

 

Questão 1 – Grife as palavras que retomam, por repetição ou substituição, os protagonistas do 

filme: 

a) “Os dois se aproximam de uma forma tão intensa que essa relação vai além do campo [...]” 
b) “Claire acredita que Eric tem as respostas para esses estranhos acontecimentos [...]” 
c) “[...] devido a visões que ele mesmo diz ter.” 
d) “Agora, a jovem fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre o que aconteceu [...]” 
 

Questão 2 – Em “[...] devido a visões que ele mesmo diz ter.”, o termo destacado estabelece uma 

relação de: 

a) causa 

b) consequência 

c) conclusão 

d) condição 

 

Questão 3 – No trecho “Claire conhece Eric (Patrick Wilson), o mais enigmático dos passageiros, 

e se sente atraída.”, a parte sublinhada funciona sintaticamente como: 
a) complemento nominal 

b) adjunto adverbial 

c) aposto 

d) vocativo 

 

Questão 4 – Identifique os dois advérbios que indicam modo no resumo: 

______________________________________________________________________________ 
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