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01. Vestido de Noiva é um marco na história do teatro brasileiro. Na cena transcrita nesta questão, sobressai o tom melodramático, uma 
vez que o recurso da intertextualidade – com o fi lme E o vento levou – reforça essa característica, e não o caráter universal das paixões 
humanas.

 Resposta: B

02. Vestido de Noiva, peça teatral de Nelson Rodrigues, é considerado um marco na história da dramaturgia brasileira. O autor de peças 
míticas, trágicas e psicológicas revolucionou o teatro brasileiro por sua ousadia ao compor uma peça que apresentava planos distintos.

 Resposta: A

03. O Pagador de Promessas é uma das principais obras da dramaturgia brasileira. Além dela, Dias Gomes escreveu outras, como O Santo 
Inquérito e A Invasão, e revelou-se um autor preocupado com o social. Em O Pagador de Promessas, Dias Gomes discute o sincretismo 
religioso aqui no Brasil, pois mescla as religiões católica e candomblé para discutir as crenças do povo brasileiro.

 Resposta: A

04. A peça que apresenta as características apresentadas no texto em questão é Navalha na Carne, que conta a história da prostituta Neusa 
Sueli. O autor é Plínio Marcos. Trata-se de uma das obras do teatro engajado desse importante autor da dramaturgia brasileira.

 Resposta: C

05. O texto, que explora um período importante da dramaturgia brasileira, discute o momento em que o país importava aspectos sociais da 
França para a composição de nossas peças. Muitas vezes, essas peças eram escritas para discutir o social e para analisar o psicológico 
das personagens.

 Resposta: D

06. Ariano Suassuna, ao escrever suas farsas e comédias, mostra-nos sua herança medieval, recebida através da cultura nordestina. Assim, 
técnicas de folhetos de cordel, folguedos populares e suas fontes temáticas são as bases populares do teatrólogo. A medievalidade 
está presente nos modelos formais adotados, como teatro católico medieval ibérico (mistério, milagre, moralidade e auto sacramental) 
e dramaturgia profana (farsa e comédia italiana). Os temas usados pelo autor, vindos do Romanceiro popular do Nordeste, provêm de 
textos europeus que chegaram à cultura nordestina através da Ibérica.

 Resposta: C

07. As referências ao velho diário e ao maço de fotografi as relacionam-se ao passado de Madame Clessi, e não diretamente ao de Alaíde.

 Resposta: E

08. Nos anos de 1950 e 1960, o Brasil teve importantes movimentos artísticos, como o Cinema Novo, o TBC e o Teatro Arena. O TBC produzia 
mais peças internacionais e era o espaço da elite teatral brasileira. Já o Teatro Arena (e, no cinema, o movimento do Cinema Novo) 
apresentou espetáculos questionadores, politizados, engajados e revolucionários, como “Eles não usam Black-tie!”, de Gianfrancesco 
Guarnieri. As produções eram independentes, não tendo vínculo com estúdios cinematográfi cos ou a companhias teatrais.

 Resposta: A

09. O teatro brasileiro, durante muito tempo, foi um espaço de crítica social, de análise dos problemas sociais que assolam a sociedade 
brasileira. Isso pode ser comprovado em peças de autores representativos, como Dias Gomes, Plínio Marcos e Gianfrancesco Guarnieri. 
Na peça Calabar, Rui Castro e Chico Buarque de Holanda exploram a reputação do mulato Calabar: teria, de fato, ele traído o Brasil ou 
a Coroa Portuguesa? Observe também que os textos I e II fazem referência a essa personagem histórica, transposta para a dramaturgia 
brasileira por Rui Castro e Chico Buarque.  Em I, nota-se que o autor dá a Calabar a condição de traidor; já, em II, o autor descreve 
ações positivas (pois ele ajudara Matias de Albuquerque na defesa do Arraial) e negativas (ele desertara em consequência de vários 
crimes praticados). Por isso, a resposta é o item E.

 Resposta: E

10. Augusto Boal, em seu Teatro do Oprimido, desenvolveu uma linguagem teatral inovadora, de forma a possibilitar ao cidadão não ator 
(comum) uma visão mais nítida de sua realidade, uma visão democrática. Ao encenar, por meio do jogo teatral, um acontecimento do 
próprio cotidiano, o indivíduo passa a interagir, de forma refl exiva, com a situação vivida, sendo capaz de refl etir também sobre sua 
própria vida.

 Resposta: C
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