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Marvel divulga trailer da sua primeira 
produção estrelada por super-herói chinês

Produção será estrelada pelo ator sino-canadense Simu Liu

A Marvel Studios divulgou […] o trailer de “Shang-Chi e a 
lenda dos Dez Anéis”, o 25o filme do Universo Cinematográfico 
Marvel. A produção é estrelada pelo ator sino-canadense Simu 
Liu, 32. 

Na trama, […] Shang-Chi precisa “enfrentar o passado que 
ele pensou ter deixado para trás quando foi atraído para a teia 
da misteriosa organização Dez Anéis”. O roteiro é assinado por 
David Callaham. 

O personagem, criado por Steve Englehart e Jim Starlin, é 
chinês e conhecido como Mestre do Kung Fu. Ele surgiu nas HQs 
na década de 1970, quando as artes marciais faziam sucesso em 
filmes e séries de TV. 

Também aparecem no filme Tony Leung como Wenwu, 
Awkwafina como Katy, uma amiga de Shang-Chi, e Michelle 
Yeoh como Jiang Nan. […]

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton. […]

Marvel divulga trailer de sua primeira produção estrelada por super-herói chinês.  
Folha de S.Paulo, 19 abr. 2021. Cinema e séries. Disponível em: https://f5.folha.uol. 

com.br/cinema-e-series/2021/04/marvel-divulga-trailer-de-sua-primeira- 
producao-estrelada-por-super-heroi-chines.shtml. Acesso em: 6 out. 2021.
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 1. Escreva com suas palavras o que você entendeu da 
sinopse lida. 

 2. Quem é o(a) diretor(a) do novo filme da Marvel?

a.  Simu Liu.

b.  Michelle Yeoh.

c.  Destin Daniel Cretton.

d.  David Callaham.

 3. A respeito da sinopse que você leu, assinale apenas 
a alternativa correta.  

 Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis é o vigésimo 
terceiro filme dos Studios Marvel. 

 O ator Simu Liu é canadense com ascendência 
chinesa.

 Na trama, Shang-Chi é desafiado a resgatar seu 
filho. 

 A personagem Katy é irmã de Shang-Chi. 

 4. Leia a explicação sobre o gênero textual e preencha 
as lacunas com a ajuda do professor, usando as 
palavras abaixo.

técnicas opinião resumo
interesse filme

A sinopse apresenta o  de um 

, livro ou outra obra artística, 

como uma peça de teatro. Além disso, 

disponibiliza informações  

sobre ela. Nesse gênero textual, o autor não 

emite  e busca despertar o 

 do leitor sobre a produção 

apresentada. 
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Resposta pessoal. 

resumo

filme

técnicas

opinião

interesse



1. Pense em algum filme 
a que você já assistiu e 
gostou muito. Se possível, 
assista-o novamente. 
Avance duas casas!

3. Rascunhe a sinopse desse filme, discorrendo sobre 
as informações que você pesquisou. Lembre-se de que 
o intuito da sinopse é despertar o interesse do leitor 
pela obra em questão. Avance duas casas!

2. Depois de escolher 
o filme, procure em 
fontes confiáveis 
informações técnicas 
sobre ele, como a 
pessoa que o dirigiu, 
os atores do elenco, 
além da data de estreia. 
Avance duas casas!

4. Revise o texto da 
sinopse com a ajuda do 
professor. Verifique se 
você escreveu as palavras 
corretamente e usou 
as regras ortográficas. 
Avance duas casas!

5. Passe a sinopse 
a limpo. Parabéns!
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Produção escritaProdução escrita
Chegou sua vez de produzir uma sinopse 
de um filme. Para isso, siga os passos e 
as dicas do tabuleiro e mãos à obra!

https://app.souionica.com.br/public-viewer/220e2d00-568b-11ec-8126-17aae7a66db6
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