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01. Willam Shakespeare é um marco divisor na história do teatro ocidental. Depois dos dramaturgos gregos, Shakespeare impulsiona o 
fazer teatral e, ainda hoje, infl uencia todo o mundo das artes. Dele são várias as obras, como os clássicos Romeu e Julieta, Macbeth e 
Hamlet. Esta traz um dos mais famosos solilóquios da história da arte teatral, o do personagem Hamlet, que refl ete sobre a existência 
humana, sobre o é ou o que deixa de ser.

 Resposta: A

02. Sobre o espetáculo teatral, é necessário esclarecer que se trata de um fenômeno de concepção coletiva, em que cenário, iluminação, 
fi gurino e recursos audiovisuais precisam estar em perfeita harmonia com o tema da peça e que tanto a voz quanto o corpo do ator 
são extremamente importantes na comunicação teatral. A defi nição do gênero dramático refere-se à forma utilizada para se contar 
uma história – diálogo entre as personagens sem a intermediação de um narrador –, e não ao seu conteúdo. Logo, é correto afi rmar 
que a construção de um texto cênico pode se desenvolver a partir das mais variadas fontes e pode nascer de diversos gêneros textuais: 
romances, poesias, notícias, etc.

 Resposta: C

03. Constantin Stanislavski desenvolveu uma série de procedimentos e de técnicas de interpretação teatral que representam uma das 
principais sistematizações para o desenvolvimento da interpretação dos atores da história do teatro. Tais procedimentos podem ser 
conhecidos e aprofundados em livros de autoria do teatrólogo e podem ser vistos sendo utilizados por importantes intérpretes do 
teatro e do cinema antigo e atual, como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Robert de Niro e Johnny Depp.

 Resposta: C

04. O teatro romântico brasileiro do século XIX se apoiava na tradição clássica, inspirada principalmente nos dramas de Shakespeare. 
Como seguidor do teatro tradicional, seguia a lei das três unidades (tempo, espaço, ação), marcada no texto teatral pela divisão de 
atos, cenas e falas e também pelas orientações deixadas pelo autor para o momento da encenação.

 Resposta: B

05. Por meio das falas de Ambrósio, o leitor-espectador percebe as reais intenções da personagem ao casar-se com Florência, uma viúva 
rica, de quem ele desejava tomar para si toda a fortuna. É possível ter tal percepção, principalmente, pela fala “à parte”  de Ambrósio 
(na qual ele confessa ter conhecimento da condição fi nanceira da esposa antes mesmo do casamento) e pelo discreto tom de ironia 
de suas falas ao tentar convencer a mulher da sinceridade de seu amor.

 Resposta: A

06. O personagem teatral pode aparecer em outros gêneros literários também, não só na peça teatral. Isso é constatado no texto de João 
Cabral de Melo Neto, pois a teatralidade das personagens do poema Morte e Vida Severina dá-se pela ação das personagens, pelo 
uso do discurso direto utilizados e pela incorporação de elementos orais, típicos da tradição oral do teatro.

 Resposta: C

07. Assim como O Auto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira questiona valores de uma sociedade refém das instituições que a 
cercam. Nessa farsa, Gil Vicente parte de um ditado popular e, por meio da protagonista, refl ete o comportamento de toda uma 
sociedade.

 Resposta: B

08. Na cena, extraída da peça O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, o confl ito que se instala é o fato de um dos membros da 
Igreja Católica enterrar ou não um ser irracional, no caso, o cachorro da mulher do padeiro. Esta, inclusive, dada a falta do padre no 
batizado do animal, exige que seu cachorro seja enterrado em latim.

 Resposta: A

09. O teatro pobre, criado por Grotowski, propõe a realização de um teatro sem acessórios, sem excessos, baseado apenas na relação 
ator-espectador. Insiste no desenvolvimento da expressão corporal dos atores e no desenvolvimento dos recursos de voz e modifi ca o 
espaço cênico, eliminando tudo o que não é essencial.

 Resposta: C

10. Bertolt Brecht, conhecido poeta e dramaturgo alemão da primeira metade do século XX, ganhou notoriedade pelo teor político de seu 
trabalho. Suas peças, seus poemas e suas narrativas são exemplos de como a literatura pode propor refl exões acerca da organização 
social no mundo moderno. No texto em questão, por meio da situação hipotética de tubarões agindo como homens, questionam-se 
o sistema capitalista e as relações de opressão entre os socialmente fortes e os socialmente fracos.

 Resposta: D
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