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01. A peça de Martins Pena é considerada uma comédia sobre a bigamia. O texto foi escrito em 1845. A situação enfocada é um caso de 

bigamia vivido por Ambrósio, um aproveitador da fortuna de sua segunda esposa, Florência. No começo do texto, a existência de Rosa, 

a provinciana primeira esposa de Ambrósio, não é conhecida pelo leitor. Em suas comédias, Martins Pena trabalha o lado caricaturesco. 

Em O Noviço, a fi gura de Ambrósio representa o que há de malandragem, o interesse pessoal colocado acima de quaisquer outros 

valores.

Resposta: A

02. Nas dezessete peças que Nelson Rodrigues escreveu, o comum de se ver é o castigo sofrido pelos personagens que comumente praticam 

crimes. Por exemplo, o personagem Aprígio, em O beijo no asfalto, é algoz de si mesmo. Nelson costuma dizer que seu teatro era 

moralizante e não pornográfi co como muitos acreditavam.

Resposta: E

03. Em O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, veem-se sátira aos poderosos e aos religiosos, ligação com os autos medievais e 

com a literatura de cordel, parte introdutória que orienta a encenação e a presença de um anti-herói, João Grilo. Não há, porém, 

inspiração nos mamulengos do Nordeste.

 Resposta: E

04. Na peça de Gianfrancesco Guarnieri, o tema social se destaca, pois as greves operárias são discutidas em um momento de lutas por 

direitos trabalhistas no Brasil. A peça foi um dos maiores sucessos do Teatro Arena de São Paulo e, ainda hoje, quando é encenada, 

conquista plateias variadas.

 Resposta: C

05. Na peça de Dias Gomes, o sincretismo religioso que envolve o drama de Zé do Burro releva a necessidade de se tratar de temas de 

caráter local e universal. O aspecto local está no fato de Zé do Burro ser devoto de Santa Bárbara e de querer pagar sua promessa, já 

o universal está na discussão que se faz da fé humana.

 Resposta: C


