Ampliando e modificando os termos essenciais da oração com
adjuntos adnominais
Estreia o
  f ilme “Os J ovens Titãs em Ação! Nos Cinemas”
30 DE AGOSTO DE 20182 COMENTÁRIOS

CENA DO F
 ILME “OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO! NOS CINEMAS”

Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano percebem que todos os
super-heróis estão ganhando filmes próprios, menos eles. Para piorar, os Jovens
Titãs são criticados pela Liga da Justiça por serem infantis e não conseguirem
agir como v
 erdadeiros h
 eróis que ajudam a h
 umanidade a combater o m
 al.
Para provar seu valor, o grupo decide partir em busca de uma diretora de
cinema que faça um longa sobre eles. A missão é mais difícil do que parece e
eles acabam sendo enganados por um supervilão. Mas essa pode ser a chance
dos garotos provarem se são mesmo super-heróis que podem salvar o
 m
 undo.
O filme é baseado na série animada “Os Jovens Titãs em Ação!”, exibida
pelo Cartoon Network. A série mostra o dia a dia dos heróis mirins morando
juntos sem n
 enhum a
 dulto por perto, causando m
 uitas e d
 ivertidas c onfusões.
Alguns dos personagens de Jovens Titãs apareceram pela primeira vez
nos quadrinhos da D
 C Comics em 1964.
(Disponível em
https://jornaljoca.com.br/portal/estreia-o-filme-os-jovens-titas-em-acao-nos-cinemas/ Acesso em
17 de setembro de 2018)

ATIVIDADE EM GRUPOS:
●
●
●

Leiam o texto, fazendo um quadrado nos substantivos (nesta folha, eles
aparecem grafados em azul);
Circulem as palavras que estão associadas a esses substantivos (aqui, elas
estão sublinhadas);
Usem um marca texto para os termos que “modificam” o significado do
substantivo.

●

Respondam: quais os sentidos das modificações presentes no texto.
RESPOSTAS AO TERCEIRO E QUARTO ITENS:
Artigos definidos: determinam o substantivo;
Artigos indefinidos: indeterminam o substantivo;
Adjetivos e locuções adjetivas: qualificam o substantivo;
Pronomes: generalizam (todos), especificam (seu) e indefinem
(nenhum, alguns) o substantivo;
Numeral: quantificam (neste caso, coloca o substantivo em uma
determinada ordem).
Na primeira linha do texto, “todos o
 s” é usado para generalizar que
os outros super heróis já foram contemplados com um filme
“próprio”, determinando e caracterizando que menos “os” Jovens
“Titãs”, que vivem sendo criticados pela Liga ”da Justiça”, principal
grupo de heróis e grande referência para os personagens Jovens
Titãs. Para a Liga, eles não representam “verdadeiros” heróis (como
se fossem ainda crianças, no mundo do faz de conta) e, por isso,
usa-se a determinação para concluir que eles não conseguem
ajudar “a” humanidade a combater “o” mal.
O texto especifica e determina que para provar o “seu” valor, “o”
grupo parte em busca de “uma” (não importa qual) diretora “de
cinema” (qualidade fundamental que eles procuram) para fazer
“um” longa (assim como há vários outros feitos). Mas eles têm “a”
missão de conseguir isso ainda mais que aparece “um” supervilão
(diferentemente de outros super heróis, eles não possuem um
antagonista específico). Mas, de novo, determina que esta é “a”
chance “dos garotos” (termo mais infantil e ao mesmo tempo mais
carinhoso para se referir aos Jovens Titãs) para salvar “o” mundo.
Há a determinação de que “O” filme é baseado na série “animada”
(caracterizando que se mantém fiel ao desenho animado
transmitido pela TV, cujo nome é o mesmo “Os Jovens Titãs em
ação!”). Além disso, “a” série retrata “o” dia a dia dos heróis “mirins”
(outra caracterização para “garotos” usada anteriormente),
especificando que eles moram sem “nenhum” adulto o que causa
“muitas e d
 ivertidas” (dados positivos) confusões.
Ao fim, especifica-se também que “alguns” desses personagens já
apareceram pela “primeira” vez em 1964, ou seja, ordena-se
quando surgiram.

