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Aposto

O autor deixa claro em seu texto que o filme deixou a desejar, não superou
as expectativas, sendo ele comparável a filmes negativamente ao filme
Missão Impossível. Sendo assim, a alternativa “O filme superou as
expectativas.” não pode ser considerada correta.
O autor deixa claro que o filme deixa muito a desejar, sendo ele
comparado negativamente com um outro filme de décadas anteriores se
forma negativa. Sendo assim, a alternativa “O filme é o suprassumo dos
filmes de ação da atualidade.! não se enquadra para responder a questão.
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O autor deixa claro no trecho “Uma pena que nem a equipe de efeitos
especiais tenha se preocupado em deixar as cenas críveis a ponto de as
O filme não faz uso de todos os
aproximarem do espectador.”, que “o filme não faz uso de todos os
artifícios que se têm na década atual
artifícios que se têm na década atual para ser considerado um ótimo filme.”
para ser considerado um ótimo filme
Em momento algum o autor diz que “O filme não pode ser considerado um
filme de ação e sim de comédia americana.”, o autor apenas pontua que
existem em partes do filme um toque de humor, mas isso não o faz ser
considerado um filme de comédia.
O autor deixa claro em seu texto que o que falta no filme é justamente a
falta de criatividade no uso da tecnologia a seu favor, com a finalidade de
aproximar o espectador do filme deixando-os mais impressionados, o
oposto do que está sendo dito na alternativa “O filme faz uso de muitas
tecnologias e deixa os espectadores impressionados com tanta
sofisticação e sutileza”
Não se trata de um Substantivo por estar qualificando o substantivo
espectador que aparece na oração anterior.
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Adjetivo

Não se trata de um Adjetivo por não poder ser substituído por um adjetivo,
trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa que exerce a
função de complementar o sentido do substantivo espectador.
Trata-se de um Aposto devido ao fato de a oração em destaque estar
exercendo a função de complementar o sentido do substantivo
espectador.
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Não se trata de Advérbio devido ao fato de estar em uma oração
subordinada adjetiva, se exercesse a função de advérbio se trataria de
uma oração subordinada adverbial.
Não se trata de Interjeição por não ser uma palavra que exprime uma
emoção, sensação, estado de espírito, etc. Trata-se de uma oração que
explica algo sobre um substantivo precedente.

2

