
 

 

 

ATIVIDADE EXTRA  – 6º ano 

Leia o texto e responda as informações a seguir: 

SYNOPSIS:        DESPICABLE ME 2 

 

Universal Pictures and Illumination Entertainment's worldwide 

blockbuster, Despicable Me, delighted audiences around the globe in 

2010, grossing more than $540 million and becoming the 10th-biggest 

animated motion picture in U.S. history. In Summer 2013, get ready 

for more minion madness in Despicable Me 2. Chris Meledandri and 

his acclaimed filmmaking team create an all-new comedy animated 

adventure featuring the return of Gru (Steve Carell), the girls, the 

unpredictably hilarious minions...and a host of new and outrageously 

funny characters. 

 

Genre: Comedy 

Official Site: http://www.despicable.me 

Director: Pierre Coffin, Chris Renaud 

Cast:Steve Carell 

Run Time: 98 minutes 

Disponível em: <https://corporate.comcast.com/news-information/news-feed/universal-pictures-ready-to-

delight-audiences-with-despicable-me-2 >. Acesso em: 26/03/2020. 

 

01. O texto comenta sobre: 

a) uma música 

b) um livro 

c) um filme 

d) um programa de TV 

 

02. O gênero do filme é: 

a) documentary 

b) drama 

c) horror 

d) comedy 

https://corporate.comcast.com/news-information/news-feed/universal-pictures-ready-to-delight-audiences-with-despicable-me-2
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03. Quem atua como o personagem Gru  é o ator: 

_________________________________________________________________ 

 

04. Cite o nome dos diretores do filme: 

_________________________________________________________________ 

 

05. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentadas são cognatas: 

a) Universal – million –history 

b) Girls - comedy-new 

c) Picture-more-funny 

d) Team- host- hilarious 

 

OBS: As palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo significado e uma 

grafia semelhante em dois idiomas, enquanto as falsas cognatas são aquelas que 

possuem uma grafia parecida mas um significado diferente para cada língua. 

 

 AS PALAVRAS COGNATAS 

As palavras cognatas entre o inglês e o português têm o mesmo significado e 

uma grafia similar nos dois idiomas.  Verifique alguns exemplos:  

 

Present – presente 

Future – futuro 

Different – diferente 

Comedy – comédia 

Human – humano 

Idea – ideia 

Music – música 

Television – televisão 

 

FALSOS COGNATOS 

Os falsos cognatos não têm o mesmo significado nos dois idiomas, mas possuem 

grafias semelhantes. Confira alguns dos termos que mais confundem os 

estudantes de inglês: 



Actual – estrutura similar a “atual”, mas significa “verdadeiro”. 

Application – estrutura similar a “aplicação”, mas significa “inscrição”. 

Fabric – estrutura similar a “fábrica”, mas significa “tecido”. 

Lecture – estrutura similar a “leitura”, mas significa “palestra”. 

Parents – estrutura similar a “parentes”, mas significa “pais”. 

Pretend – estrutura similar a “pretender”, mas significa “fingir”. 

 

 

06. E você, conhece outros termos cognatos ou falsos cognatos em inglês? 

Pesquise e escreva em seu cadernos outros exemplos de palavras cognatas e 

falsos cognatos. 

 

 

 


