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01. A Commedia dell’art era caracterizada por grupos teatrais portadores de uma ideologia humanista, provocavam o riso e, ao mesmo 

tempo, criticavam grupos e classes sociais, cujos hábitos e ações comprometiam a moral. As apresentações desses grupos eram 

compostas por acrobacias, malabarismos, roteiro improvisado e muito humor. Os temas abordados eram relativos a acontecimentos 

do cotidiano, geralmente, satirizando escândalos e comportamentos considerados contra a moral.

Resposta: E

02. O jogo de Cabo de Guerra, quando bem praticado, ativa a imaginação dos atores e da plateia, o que permite a criação do imaginário 

e a exploração do conhecimento de mundo.

Resposta: B

03. O quadro apresentado revela perfeitamente as diferenças existentes entre o gênero tragédia e o gênero comédia. A leitura atenta 
revela que as diferenças vão desde aspectos linguísticos (na comédia, o registro era mais coloquial, menos pomposo, e, na tragédia, 
o registro era mais formal, pomposo) até a diferença de classes sociais. Nota-se também a diferença em outros aspectos.

Resposta: A

04. A interculturalidade teatral de que fala o texto refl ete a necessidade de exportar e de importar elementos típicos da arte teatral, seja 
brasileira, seja estrangeira. Isso se dá quando o artista estuda, entende, aprimora e apropria-se de gestos, a fi m de compreender e 
explicar os conceitos e os comportamentos.

Resposta: A

05. No teatro, o encenador tem a liberdade de seguir ou não as indicações feitas em rubricas pelo teatrólogo. Não se pode esquecer  
que a peça teatral escrita é literatura, mas, quando encenada, se transforma em arte coletiva e pode sim sofrer mudanças, já que a 
encenação é uma outra forma de arte teatral.

Resposta: B
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