
 

 1 

 
 

 

TAREA 4 

Filmes em cartaz 

Leia as seguintes descrições e una com os correspondentes textos, relativos a filmes 

em exibição. O item 0 é um exemplo. Atenção! Há dois textos a mais! 

DESCRIÇÕES TEXTOS 

0. Há ocasiões em que nem os 
mais bem preparados 
conseguem lidar com certas 
situações para as quais não 
foram treinados. 
 
1. Uma missão quase suicida no 
meio da guerra. Nada poderia ter 
treinado essas pessoas para o que 
iriam enfrentar nela. 
 
2. Um ser com dupla personalidade, 
mas com muito sentido de humor e 
um segredo terrível, que fará com 
que o futuro seja incerto. 
 
3. Nalgumas alturas é melhor 
enfrentar o desconhecido sabendo 
quem é o nosso inimigo, 
especialmente se há tesouros 
envolvidos. 
 
4. Para quem gosta de carros e de 
velocidade, este é o filme indicado. 
Mas cuidado com as curvas, podem 
ser perigosas.  
 
5.  O sexo dito fraco nem sempre é 
tão fraco. Uma nova aventura das 
mulheres mais belas do cinema.  
 
6. Uma saga no espaço, uma 
história com muita força, e um 
desenlace épico. Neste novo 
episódio voltarás a sertir a chamada 
espacial. 
 
7. Porque nalgumas zonas do 
Mundo as fronteiras nem sempre 
são pacíficas, e as pessoas lutam 
pela sua honra, apesar de tudo. 
 

a) A Lucasfilm e o realizador J.J. Abrams voltam a 
unir forças para levar os espectadores numa jornada 
épica para uma galáxia muito, muito distante, com 
este novo e final capítulo da saga, a fascinante 
conclusão da saga, onde vão nascer novas lendas e 
a batalha final pela liberdade ainda está para chegar. 
 
b) Porque será que Elsa nasceu com poderes 
mágicos? A resposta está a atormentá-la e a 
ameaçar o seu reino. Juntamente com Anna, 
Kristoff, Olaf e Sven, ela parte numa perigosa e 
memorável aventura no meio do gelo e a neve. Será 
que os seus poderes a vão ajudar desta vez? 
 
c) Uma cidade fronteiriça que foi em tempos um local 
pacífico transformou-se num covil de vício após a 
chegada de Dutch Albert e do seu gangue que 
começou a matar quem ousasse enfrentá-los. 
Agora, cabe a Patrick Tate continuar a receber 
dinheiro sujo para enterrar as vítimas destes 
homicidas, ou fazer algo em relação às ameaças 
que ele e a sua família enfrentam.  
 
d) Quebeque (Canadá), 1956. A jovem detective 
Nelly Maloye torna-se amiga de Simon Picard, um 
assistente de Antropologia de uma universidade 
local. Pessoalmente convicto da existência do yeti, o 
célebre "Abominável Homem das Neves", Simon 
tem como missão de vida encontrar provas 
definitivas. Esse seu entusiasmo e entrega contagia 
Nelly, que se deixa cativar pelo assunto.  
 
e) É baseado na história real do visionário “car 
designer” Carroll Shelby e do destemido piloto 
britânico Ken Miles. Juntos lutaram contra os 
regulamentos, as leis da física e os seus próprios 
demónios com o objetivo de construir um carro de 
corrida revolucionário para a Ford Motor Company e 
vencer os carros de Enzo Ferrari nas 24 Horas de 
Le Mans em França. 
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8. Procura-se monstro branco e 
fofo, de preferência em local 
afastado e frio. Estamos prestes a 
iniciar uma grande aventura gelada. 
 
 

f) Os Anjos de Charlie sempre ofereceram aos seus 
clientes conhecimentos em segurança e 
investigação, e agora a Agência Townsend começou 
a expandir-se internacionalmente. As mulheres mais 
inteligentes, mais destemidas e mais bem treinadas, 
formam múltiplas equipas de Anjos guiadas por 
vários Bosley, e irão enfrentar duras missões em 
todo o mundo.  
 
g) Quando o superintendente Jake Carson e a 
sua equipa de elite de bombeiros-paraquedistas 
resgatam três irmãos a caminho de um violento 
incêndio florestal, rapidamente percebem que 
por muito treino que tivessem feito, nada os 
poderia preparar para o trabalho mais desafiador 
de todos os tempos – babysitters.  
 
h) Durante três horas e meia, sob chuva torrencial, 
lama e árvores caídas numa plantação de borracha 
chamada Long Tan, o general Harry Smith e a sua 
tripulação de 108 jovens soldados australianos e 
neozelandeses, na sua maioria inexperientes, lutam 
pelas suas vidas contra uma esmagadora força 
inimiga de 2.500 soldados vietcongues e norte-
vietnamitas endurecidos pela batalha.  
 
i) Arthur Fleck é um homem que enfrenta a 
crueldade e o desprezo da sociedade. Durante o dia 
é um palhaço e à noite luta para se tornar um artista 
de stand-up comedy…mas descobre que é ele 
próprio a piada. Preso numa existência cíclica, uma 
má decisão acarreta uma reação em cadeia de 
eventos crescentes e, por fim, mortais.  
 
j) Luffy e a tripulação Chapéu de Palha são 
convidados para o maior evento de piratas do 
mundo. O ponto alto do festival é uma caça a um 
lendário e cobiçado tesouro, que garantirá ao 
vencedor o título de Rei dos Piratas. Porém, o 
festival é uma elabora armadilha para trair os 
piratas, e há perigos à espreita em cada etapa do 
desafio. 
 
k) A família mais arrepiante do Halloween, está de 
volta ao grande ecrã na primeira comédia animada 
sobre este clã. Eles vão precisar se preparar para 
receber uma visita de parentes ainda mais 
arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece 
estar com os dias de maldade contados. Divertida, 
excêntrica e absolutamente icónica, esta família vai 
redefinir o que significa ser um bom vizinho. 
 

 
In In http://cinemas.nos.pt/cinemas/Pages/forum-coimbra.aspx (texto adaptado) 
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