
 

 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART 

PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO PARA 2023 

 

1a Etapa de Seleção:  
PROVA TEÓRICA 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

RG: ______________________________     CPF: __________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: Preencha o nome conforme seu documento de identificação e de acordo com 
o que consta na lista de candidatas/os habilitadas/os do processo seletivo.  

* Lembramos que o uso do nome social diz respeito a pessoas que não se identificam com o nome de registro - e 
não está relacionado a apelidos ou nome artístico. Caso você não faça uso do nome social, preencha conforme 
seu nome aparece em seus documentos. 

 

ORIENTAÇÕES: 

● Este caderno de provas é composto por uma prova de múltipla escolha, com dezesseis 
questões, e outra prova de produção textual, com uma questão. 

● O tempo de realização de todas as provas hoje é de, no máximo, três horas. As/Os 
candidatas/os deverão permanecer na sala pelo tempo mínimo de uma hora. 

● As/Os três últimas/os candidatas/os deverão permanecer na sala até que todas/os tenham 
finalizado e entreguem suas respectivas provas.  
 
Sobre a Prova de Múltipla Escolha:  

● Cada questão de múltipla escolha possui apenas UMA alternativa CORRETA. 
● Após a realização desta prova, cada candidata/o deverá assinalar as respostas que 

julgarem corretas na folha de respostas (avulsa) entregue juntamente com essa prova.  
● O uso de caneta azul ou preta na folha de respostas é obrigatório. Questões que ficarem 

em branco, forem assinaladas em mais de uma alternativa e/ou a lápis serão 
consideradas respostas erradas. 

 

Desejamos a todas/os uma boa prova!  





 

PROVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA  

 

QUESTÕES: 
 

1. A expressão "América Latina" foi utilizada pela primeira vez em 1856 pelo filósofo 
chileno Francisco Bilbao e, no mesmo ano, pelo escritor colombiano José María Torres 
Caicedo. Ela faz referência a um conjunto de vinte países, dos quais alguns estão 
localizados na América do Sul (Como Argentina e Brasil), na América Central (como 
Cuba e Haiti) e na América do Norte (onde o México é o único representante). Sobre esses 
países que compõem a América Latina é possível afirmar que: 

 

a) Suas populações são resultado de uma miscigenação pacífica entre indígenas, brancos e 
negros. 

b) Falam, primordialmente, línguas românicas (derivadas do latim) como o espanhol e o 
português. 

c) Constituem uma região pobre em recursos hídricos, com exceção da Bacia Amazônica, que 
apresenta um dos maiores potenciais hídricos do planeta. 

d) A maior parte de suas populações professa o protestantismo, que já supera o catolicismo 
romano advindo das expedições missionárias durante a colonização. 

 

2. Os países da América Latina enfrentam diversos problemas que, gerados no processo 
de colonização, persistem até os dias de hoje. Dentre eles, destaca-se a desigualdade social: 
a ostentosa riqueza de poucos contra a pobreza de muitos. Das manchetes abaixo, todas 
são consequências desse problema, EXCETO: 

 

a) Retorno do Brasil ao Mapa da Fome da ONU preocupa senadores e estudiosos (Agência 
Senado, 14/10/2022). 

b) Menos de um terço da população brasileira tem acesso pleno à internet, mostra pesquisa (G1, 
18/03/2022). 

c) Brasileiro preso por feminicídio em Ponta Porã é expulso do Paraguai (Campo Grande News, 
08/11/2022). 

d) Nicarágua vai ficar abandonada: a migração massiva de nicaraguenses para os EUA (UOL, 
08/11/2022). 

 



 

3. Em 2019, após uma onda de manifestações, o Chile realizou um plebiscito no qual 
consultava se a população queria ser regida por uma nova constituição. O povo chileno, 
em sua grande maioria, respondeu que “sim”. Em 2020, foram eleitos os constituintes 
para redigir o novo texto, que foi apresentado aos chilenos e votado em setembro deste 
ano. Em novo plebiscito, a nova constituição não foi aprovada pela maior parte da 
população, mantendo a atual que está em vigor desde a época da ditadura de Augusto 
Pinochet. 

 

Segundo matéria publicada no G1, em 04/09/2022: 

... o texto [da constituição] atual é a base para políticas econômicas tidas como liberais. Ele 
estabelece que o Estado deve “contribuir para criar as condições sociais" para a realização 
das pessoas, mas não pode participar de qualquer atividade empresarial. Já o projeto 
derrotado mantinha uma economia de mercado, mas descrevia o Chile como um "Estado social 
e democrático de direito", que deve prover bens e serviços para assegurar os direitos da 
população. Apoiada pelo presidente Gabriel Boric, a proposta ambicionava consagrar um 
novo catálogo de direitos sociais em termos de saúde, aborto, educação e previdência, com 
ênfase ambiental e "plurinacionalidade" indígena. Alguns desses elementos provocaram 
divisões no país. 

 

Das definições abaixo, qual delas NÃO se relaciona com o contexto do enunciado desta 
questão:  

 

a) O Estado Democrático de Direito, assentado nos pilares da democracia e dos direitos 
fundamentais, surge como uma forma de barrar a propagação de regimes totalitários que 
ferem as garantias individuais, impedindo a efetiva participação popular nas decisões 
políticas. 

 b) Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a 
nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. 

c) O comunismo é uma ideologia política, social e econômica contrária ao capitalismo, na qual 
se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunismo refere-se a uma sociedade 
em que não há propriedade privada e, consequentemente, sem classes sociais ou a 
necessidade de um Estado. 

d) Manifestar é o ato de expor, apresentar, declarar, tornar visível, publicar. A manifestação é 
uma forma do cidadão expressar para a Ouvidoria seus anseios, angústias, dúvidas, opiniões. 
Assim, pode auxiliar o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas e serviços, ou a 
combater a prática de atos ilícitos. 

 

 



 

4. Ainda sobre o plebiscito realizado no Chile, descrito na questão anterior, observe a 
charge produzida pela cartunista Laerte, publicada pela Folha de São Paulo em 
27/10/2020: 

 

 

 

Sobre a charge acima, é possível afirmar que: 

 

a) Ela relaciona o contexto do Chile ao Brasil: enquanto os chilenos rejeitam heranças 
autoritárias do ditador militar Augusto Pinochet, o presidente brasileiro as reutiliza. 

b) Ela é uma crítica à falta de políticas socioambientais no Chile, que ainda não dispõe de um 
sistema de reciclagem que atenda a toda população. 

c) Ela expressa a inutilidade de plebiscitos e referendos em países latino-americanos marcados 
por graves ditaduras militares no século XX. 

d) Ela critica a decisão do presidente chileno Gabriel Boric de retomar práticas de tortura contra 
opositores na América Latina. 

 

5. Em 1943 o pintor uruguaio Joaquín Torres García produziu uma obra intitulada 
“América invertida”. Nessa obra, reproduzida a seguir, o artista inverte as orientações 
geográficas, colocando o Sul acima da linha do Equador. García foi responsável também 
por criar uma oficina de arte chamada Escuela del Sul (Escola do Sul), sobre a qual ele 
disse: “Tenho dito Escola do Sul porque, na realidade, nosso Norte é o Sul. Não deve haver 
Norte, para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora colocamos o mapa ao 
contrário, e então já temos uma justa ideia de nossa posição, e não como querem o resto 
do mundo.” 

 



 

 

A obra é uma provocação a uma das grandes questões na formação da América Latina, a 
saber: 

 

a) O realismo: uma tendência estética surgida na Europa no século XIX, que buscava uma 
expressão objetiva e crua da realidade (as coisas como elas são). 

b) O eurocentrismo: um conceito que afirma que a Europa é a protagonista da história da 
humanidade, sendo o centro dos acontecimentos mundiais e a responsável pelas mudanças 
vividas pela sociedade até hoje. 

c) O antropocentrismo: concepção que considera a humanidade como centro do universo, em 
detrimento das outras espécies do planeta. Essa concepção se opôs ao Teocentrismo da Idade 
Média europeia, na qual Deus era o centro de tudo. 

d) O capitalismo: sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo 
lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. 



 

6. Leia abaixo o último trecho do livro “As veias abertas da América Latina”, do escritor 
uruguaio Eduardo Galeano, escrito em 1978: 

Nestas terras, não assistimos à infância selvagem do capitalismo, mas sua decrepitude. O 
subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento. É a sua consequência. O 
subdesenvolvimento da América Latina provém do desenvolvimento alheio e continua 
alimentando-o. Impotente pela sua função de servidão internacional, moribundo desde que 
nasceu, o sistema tem pés de barro. Quer identificar-se como destino e confundir-se com a 
eternidade. Toda memória é subversiva, porque é diferente, e também qualquer projeto de 
futuro. Obriga-se o zumbi a comer sem sal: o sal, perigoso, poderia despertá-lo. O sistema 
encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso se dá mal com a história 
dos homens, pela frequência com que muda. E porque na história dos homens cada ato de 
destruição encontra sua resposta, cedo ou tarde, num ato de criação. 

 

Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA: 
 

a) As terras às quais o texto se refere são os territórios latino-americanos, frequentemente 
descritos como subdesenvolvidos. 

b) No texto, “pés de barro” é uma expressão metafórica, ou seja, não se refere a “pés de barro” 
em seu sentido literal. 

c) O sistema do qual o autor fala é um conjunto de relações de dominação e subordinação entre 
homens e povos que, na visão do autor, se difere do sistema das formigas, pelo fato do 
primeiro ser mutável. 

d) Para Galeano, os atos de destruição humana resultam necessariamente em criações artísticas, 
sejam elas peças de teatro, dança ou cinema.  

 

7. No artigo “Pensar a música sertaneja desde a América Latina”, a escritora e doutora 
em Letras Christina Fuscaldo de Souza Melo escreve:  

Muitos atribuem o sucesso da música sertaneja à TV Globo, mas poucos se lembram de que a 
dupla Chitãozinho & Xororó vendeu 1 milhão de discos em 1982 sem aparecer na emissora. 
Poucos se deram conta também de que Michel Teló só fez o primeiro show no Rio de Janeiro 
depois do sucesso mundial da canção “Ai Se Eu Te Pego”. Essas são só algumas das questões, 
histórias ou polêmicas que giram desde sempre em torno da chamada música sertaneja, gênero 
que desde a década de 1990 vem liderando o mercado de venda de discos e shows no Brasil e, 
por isso, gerando certo incômodo em uma camada tida como mais intelectualizada da crítica 
musical. Para alcançar a fórmula desse sucesso, foi preciso, na década de 1950, que a canção 
caipira incorporasse o bolero mexicano, a guarânia paraguaia, o chamamé argentino e até o 
country americano, entre outros ritmos estrangeiros. O sucesso que ecoou no país depois da 
explosão de duplas como Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo é consequência de um 
processo que vinha se desenrolando há muitas décadas, de relação do Brasil com seus países 
vizinhos. 



 

Enquanto o sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó pode ser associado a um processo de 
décadas de incorporação de ritmos de países vizinhos, outros músicos buscaram essa 
aproximação ao cantar a América Latina ou propor parcerias com músicos latino-
americanos. Todos os artistas abaixo são exemplos desse tipo, EXCETO: 

 

a) Milton Nascimento, cantor mineiro que trouxe músicos, intérpretes e canções da América 
Latina no álbum Geraes, de 1976. 

b) Anitta, cantora carioca que nos últimos anos gravou mais de uma canção com o colombiano 
Maluma, aproximando o pop brasileiro do reggaeton. 

c) Secos e Molhados, banda brasileira da década de setenta que desenvolveu musicalidades e 
visualidades inspiradas em raízes ameríndias. 

d) Paula Fernandes, cantora mineira que em 2012 fez uma parceria com a norte-americana 
Taylor Swift que rendeu a gravação de um single e um show juntas. 

 

8. Leia abaixo um trecho da peça “Auto de São Lourenço”, escrita por José de Anchieta 
e representada no Brasil em 1587: 

1º ATO 

Enquanto se representam o martírio de São Lourenço, cantam: 

 

Por Jesus, meu salvador, 

Que morre por meus pecados, 

Nestas brasas morro assado 

Com fogo do meu amor. 

 

Bom Jesus, quando te vejo 

Na cruz, por mim flagelado, 

Eu por ti vivo e queimado 

Mil vezes morrer desejo. 

 

Pois teu sangue redentor 

Lavou minha culpa humana, 

Arda eu pois nesta chama 

Com fogo do teu amor. 



 

O fogo do forte amor, 

Ah, meu Deus!, com que me amas 

Mais me consome que as chamas 

E brasas, com seu calor. 

 

Pois teu amor, pelo meu 

Tais prodígios consumou, 

Que eu, nas brasas onde estou, 

Morro de amor pelo teu. 

 

Assinale abaixo a opção que NÃO corresponde ao contexto histórico no qual essa peça foi 
escrita e representada: 

 

a) Junto às expedições portuguesas que aportaram em terras ameríndias, vieram também os 
jesuítas, padres pertencentes à Companhia de Jesus, a fim de catequizar os indígenas da 
região. Esses padres construíram locais chamados “missões”, onde combinavam a catequese 
dos nativos com a sua utilização como mão de obra forçada. 

b) Triunfo Eucarístico foi uma festividade religiosa e cívica realizada na antiga Vila Rica (hoje 
Ouro Preto), marcada por uma suntuosa procissão, que incluía danças, cantos, rezas e a 
encenação de dramas bíblicos. O festejo, realizado no século XVIII, celebrava, 
indiretamente, o apogeu do ouro e da sociedade mineradora. 

c) Diversas comunidades indígenas, espalhadas por todo o continente hoje conhecido como 
América, faziam diferentes festas e cerimônias religiosas. Nestas ocasiões, realizavam 
danças, cantavam e pintavam seus corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos 
da natureza, às vezes para afastar seres maus, outras vezes para evocar entidades. 

d) O teatro jesuítico, especificamente o Teatro Anchietano, era utilizado como forma de 
transmitir aos indígenas, e também aos alunos do colégio, a cultura e religiosidade 
portuguesa do século XVI, transformando-se desta forma em um amplo instrumento 
pedagógico de grande importância na consolidação do violento sistema colonial. 

 

 

9. Griselda Gambaro, nascida em 1928, é uma celebrada escritora argentina, autora de 
romances, contos e peças de teatro. Grande parte da sua obra trata das violências 
praticadas pelo governo argentino durante a Ditadura Militar, de 1974 a 1983. Um tema 
recorrente em sua obra são as pessoas desaparecidas durante o regime e as tentativas de 
recuperar seus corpos e memorizá-los. Sobre esse cenário, Gambaro diz: 



 

O que podemos fazer nesta América empobrecida pela colonização e as ditaduras é tentar 
caminhos, imaginar e refletir com vontade, ultrapassar os limites da realidade e demonstrar 
que essa realidade não é “categorização rígida”, senão matéria cambiante e modificável; abrir 
caminhos para a grande dramaturgia que teremos, porque não sentimos fatiga, senão a 
saudável fúria e paixão dos que foram emudecidos pela força. 

 

 

 

Sobre a fala de Gambaro é CORRETO afirmar que: 

 

a) “emudecidos pela força” faz referência às censuras vividas pelos governantes durante o 
regime militar. 

b) as realidades vividas pelas pessoas em regimes totalitários são imutáveis. 

c) a dramaturgia latino-americana sempre dependeu da saudável fúria e paixão dos que foram 
emudecidos pela força. 

d) a atitude a ser tomada em tal contexto de empobrecimento é de reflexão, imaginação e 
experimentação. 

 

10. Outro dramaturgo que também trata das Ditaduras Militares e seus desdobramentos 
nas sociedades latino-americanas é o chileno Guillermo Calderón. Nascido em 1971, o 
artista é hoje um importante nome do teatro e do cinema contemporâneo. Leia abaixo o 
trecho de uma de suas peças, intitulada “Escola”, traduzida por Assis Benevenuto e Sara 
Rojo, publicada pela Editora Javali: 



 

MARIA – Eu? Mas quem sou eu? Quem sou? Com que direito eu, uma estudante burguesinha, 
venho ensinar à classe trabalhadora o que é ser explorado? Com que direito? Bom. 
Simplesmente, um dia, eu olhei para o mundo e vi uma luta, uma luta de classes. E escolhi um 
lado. Este. Este lado. O dos trabalhadores. E isso começou há dois séculos. Há muito tempo 
uma mulher operária seguia marchando. Para que deixassem de explorá-la. E vieram os 
militares e deram um tiro aqui. E a mataram acertando aqui, que é a parte letal. E enquanto 
morria. Enquanto estrebuchava como um bicho no mato, pensou. Não importa que eu morra 
aqui. Nesse chão duro. Porque os jovens vão seguir essa luta. As meninas vão libertar a minha 
classe. Juntem-se. Organizem a vanguarda. E isso é o que fazemos. Estamos convocando todo 
o povo para se juntar à luta. 

 

ERNESTO – Pergunta. Na prática... como se constrói essa vanguarda? 

 

MARIA – Simples, para nos convertermos nessa vanguarda a gente tem que conduzir o povo. 
Por exemplo. Todos vocês estão inseridos em uma frente de massas: trabalhadores, estudantes, 
civis. Então é aí que temos que passar todo conteúdo de classe para a luta popular. Como? Por 
exemplo. Você. Vamos supor que você é uma estudante secundarista. Você sente que te educam 
para continuar sendo pobre. Mas você quer ser cinesióloga. Tá. Então você se organiza e vai 
para uma passeata. Mas não muda nada. Tudo continua igual. Então eu apareço. E te digo, olá 
companheira. Posso falar uma coisa com você, companheira? Sim. Claro. Obrigada. E ela me 
reconhece porque sempre me vê atirando coquetel molotov na passeata. E por isso me respeita. 
Eu sempre estava encapuzada, mas reconhece o meu corpo. E eu lhe digo, olha. Eu vejo que 
está frustrada. Eu te entendo. Isso não mudou nada. Mas para que lutar para melhorar a 
educação? Pra quê? Para dar melhores condições ao sistema que vai continuar nos explorando? 
Não. Não. Melhor lutar para derrotar o sistema que nos divide em classes desde que nascemos. 
A educação vai mudar quando fizermos a revolução. Pra que você quer ser cinesióloga num 
país injusto? E ela me olha, e me diz, você tem razão. Eu acredito em você. Posso ser sua 
ajudante? Uma mais. E assim a gente vai se convertendo em vanguarda. 

 

HAIDÊ – E o que acontece se ela te disser que ela não gosta de violência? 

 

Maria tira os óculos. Converte-se em Alexandra. 

 

A partir da leitura do trecho da peça, marque a opção INCORRETA: 

a) Maria, Ernesto e Haidê são personagens da peça e estão em diálogo. 

b) Ernesto parece não concordar com a ideia que Maria tem acerca do modo como se constrói 
uma vanguarda. 

c) As duas últimas frases do trecho, em itálico, são orientações direcionadas para a atriz que 
representa Maria. 



 

d) Pelo trecho não é possível definir o espaço físico no qual as personagens estão inseridas. 

 

11. “Minha vida depois” é uma peça teatral da diretora e dramaturga argentina Lola 
Arias. Nela, onze performers argentinos nascidos durante a ditadura reconstroem a 
juventude de seus pais a partir de fotos, cartas, fitas, roupas usadas, histórias e 
lembranças vagas. Cada um deles reconstrói cenas do passado para entender algo para o 
seu futuro. Como se fossem dublês de seus pais, eles vestem suas roupas e tentam 
representar suas vidas. Carla reconstrói as versões conflitantes sobre a morte de seu pai, 
que era sargento do Exército Revolucionário Popular (ERP).  Vanina olha suas fotos de 
infância novamente tentando entender o que seu pai fez como oficial de inteligência. Pablo 
revive os dias de seu pai como funcionário de um banco tomado pelo governo militar. Liza 
revisita as circunstâncias em que seus pais deixaram a Argentina e foram para o exílio. 
“Minha vida depois” estreou em 2012 em Buenos Aires, na Argentina, e circulou por 
festivais do mundo inteiro, passando pelo Brasil, México, França, Alemanha, Hungria e 
República Tcheca. 

 

 

 

Em entrevista concedida a Giorgio Zimann Gislon, para a Revista Cena de Porto Alegre, 
em 2019, Lola Arias disse que: 

Acredito que em cada projeto há uma pergunta diferente da que se parte, às vezes os projetos 
se tratam de entender problemas. Quando fiz “Minha vida depois”, queria entender porque 
minha geração está marcada pela história da Ditadura. Como nós, como geração, somos os 
que nascemos debaixo da nuvem da Ditadura e como isso determinou tudo. Nossa 
subjetividade, como pensamos, como escrevemos e como construímos nossa história tem 
relação com isso. Às vezes essa pergunta leva a desconstruir certas ideias das que se parte de 
como se deve contar essa história. No caso de “Minha vida depois”, quando eu a fiz era 



 

impensável que a filha de um repressor fosse parte de um projeto assim. Todo mundo me dizia 
que isso era impossível, que não poderia colocar lado a lado na peça a filha de um 
desaparecido e a filha de um repressor. Eu dizia: “Mas é a filha, não é o pai!”. A filha não é 
responsável que seu pai tenha torturado ou tenha se apropriado de uma criança nascida num 
Campo de Extermínio. Agora, dez anos mais tarde, há uma associação de filhos de repressores 
que se declaram contra seus pais e que fizeram uma declaração pública de suas diferenças 
com relação aos seus pais, mas há dez anos era muito incomum colocar juntos num mesmo 
palco a filha de um repressor e a filha de um desaparecido. Para mim, esse foi o desafio, o 
risco que tomei fazendo essa obra. 

 

A partir da descrição da obra e do trecho da entrevista com a diretora, podemos afirmar 
que a obra: (marque a única alternativa correta) 

a) Opera nas fronteiras da realidade e da ficção, embaralhando-as, já que os performers 
interpretam seus próprios pais, se utilizando de documentos e histórias verídicas. 

b) Foi levantada a partir de um texto teatral, escrito antes do início dos ensaios, no qual se 
localizavam as personagens e a situação dramática, tendo como temática a ditadura militar. 

c) Tem como mote a relação entre pais e filhos, expondo problemas íntimos, familiares e 
geracionais da sociedade argentina nas últimas décadas.  

d) Foi criada a partir do desafio de levar ao palco pessoas reais que viveram o regime ditatorial 
na Argentina e ocuparam diferentes posições ideológicas nesse período. 

 

12. Em Belo Horizonte, estreou em 2019, a peça “Banho de Sol”, da Zula Cia de Teatro. 
Ao longo de um ano, quatro professoras de teatro ocuparam um complexo penitenciário 
feminino, uma vez por semana, durante as duas horas do banho de sol, ensinando teatro 
para as detentas. A pergunta que se faziam era: pode a arte possibilitar momentos de 
liberdade para mulheres em situação de cárcere? Por fim, resolveram montar uma peça 
teatral a partir dessa experiência. O resultado é uma espécie de aula-espetáculo na qual 
14 mulheres da plateia são levadas para a cena e através de jogos teatrais, as experiências 
e reflexões vividas dentro do complexo penitenciário vão sendo compartilhadas e 
construídas com o apoio destas mulheres. 

 

Veja abaixo alguns termos utilizados nos estudos teatrais, e marque aquele que NÃO pode 
ser diretamente relacionado à peça “Banho de Sol”: 

a) Biodrama é uma experiência ou gênero teatral de cunho documental, desenvolvida na 
Argentina no começo do século XXI pela diretora Viviana Tellas, no qual toda a matéria 
cênica é inspirada na biografia ou em fatos biográficos de pessoas vivas. 

b) Jogos Teatrais são a designação de um conjunto de jogos de improvisação desenvolvidos 
pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin, que pode ser usado tanto na preparação 
de atores, quanto em atividades escolares. 



 

c) Teatro do Oprimido, desenvolvido pelo diretor brasileiro Augusto Boal, é um teatro 
participativo que fomenta formas de interação democráticas e cooperativas entre os 
participantes. É um "teatro ensaio" praticado por "espect-atores” (não espectadores), que têm 
a oportunidade tanto de atuar quanto de observar as construções coletivas. 

d) Antropologia Teatral, fundada e teorizada pelo italiano Eugenio Barba, é uma ciência 
pragmática que estuda as bases técnicas do trabalho do ator a partir de um processo 
comparativo com os vários estilos de interpretação do teatro oriental e ocidental. 

 

13. No ano passado, o Yuyachkani, grupo teatral peruano, participou da 34º Bienal de São 
Paulo, um dos principais eventos do circuito artístico internacional. O grupo foi assim 
apresentado na exposição: 

 

 

O Grupo Cultural Yuyachkani é um dos mais significativos representantes do chamado teatro 
de grupo na América Latina, pioneiro no campo da criação coletiva, experimentação e 
performance política. “Yuyachkani” é uma palavra quíchua que significa “estou pensando” / 
“estou me lembrando”, metáfora que serviu para investigar e analisar o sincretismo das 
teatralidades que se encontram nas tradições peruanas e da cultura indígena no contexto 
político e social peruano desde o início do grupo, em 1971, incorporando também os aportes 
das mestras e dos mestres do teatro universal. Yuyachkani aborda suas criações desde um 
espaço que abrange diversas linguagens, tendo como elemento fundamental o corpo e a 
presença dos atores e atrizes criadores do coletivo. Em suas obras, inclui livremente a presença 
dos corpos no espaço, assim como o texto teatral, elementos do arquivo documental, fotografia, 
instalação, dança e jogo, organizando as dramaturgias de acordo com o que a criação 
demanda ao longo do processo. 



 

São características recorrentes do teatro de grupo na América Latina, EXCETO: 

a) Seus integrantes compartilham de princípios estéticos e éticos de trabalho que vez ou outra 
são reavaliados pelo grupo. 

b) Seus integrantes ligam-se por um contrato temporário de trabalho que pode ou não ser 
renovado, mediado geralmente por um produtor ou empresário. 

c) Seus integrantes se definem não apenas como atores e atrizes, mas como criadores de um 
discurso artístico e político. 

d) Seus integrantes, muitas vezes, estão ligados à prática da docência e suas salas de ensaio 
também servem para oficinas e práticas teatrais com a comunidade. 

 

 

14. São exemplos de grupos de teatro de grande importância na história do teatro 
brasileiro: (marque a única alternativa correta) 

a) Teatro de Arena, Teatro Experimental do Negro e Grupo Galpão 

b) Teatro de Arena, Teatro Oficina e La Candelaria 

c) Teatro de Arena, Bando de Teatro Olodum e Cirque du Soleil 

d) Teatro da Vertigem, Grupo Tapa e Teatro do Vestido 

 

 

15. O Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte é um evento bienal que faz parte 
do calendário oficial da capital mineira. Este ano teve como tema “Raízes – Arte, 
Existência e Nossa Latinidade” e sua programação destacou espetáculos, nacionais e 
internacionais, que pretendem “refletir sobre a memória como um saber que posiciona a 
identidade e a luta, fortalecendo os movimentos negros, indígenas, femininos, 
transgêneros em uma discussão estética política”, afirmou seus curadores. Na edição de 
2018, a curadoria (formada por profissionais diferentes da edição atual) apresentou um 
discurso semelhante: “o propósito da curadoria é trazer ao festival produções e grupos 
pouco representados no circuito de festivais brasileiros, buscando as singularidades de 
trabalhos marcados por seu lugar social”. 

Partindo da linha de pensamento desses curadores, que ações podem ser promovidas pela 
organização do festival para que ele seja um espaço democrático, crítico e diverso para a 
população belo-horizontina? (marque a única alternativa correta) 

 

a) Montar uma programação que inclua espetáculos de diversas regiões do país e do mundo, 
sem privilegiar só uma delas; estabelecer preços acessíveis para os espetáculos; ocupar 
espaços de apresentação em várias regiões da cidade, não só na zona central. 



 

b) Montar uma programação que inclua espetáculos para diversas faixas etárias; criar uma 
comissão curatorial que seja composta por profissionais de diferentes raças e gêneros; 
contratar mais espetáculos que sejam para a rua, e não para palcos. 

c) Montar uma programação que inclua espetáculos de diferentes linguagens e linhas estéticas; 
promover meios que facilitem a circulação do público pela cidade; privilegiar atrações que 
fizeram parte dos circuitos teatrais mais conhecidos do país. 

d) Montar uma programação que inclua espetáculos já assistidos em outras edições do festival; 
propor não só ações artísticas, mas também de formação e qualificação dos artistas locais; 
promover meios de participação popular (artistas locais e público) nas decisões acerca do 
desenvolvimento do festival. 

 

 

16. Além do Festival Internacional de Teatro, Belo Horizonte também abriga uma série 
de outros festivais de arte, cultura e gastronomia. Todos os festivais abaixo mencionados 
servem como exemplos, EXCETO: 

 

a) FAN – Festival de Arte Negra 

b) Expocachaça – Feira e Festival Internacional da Cachaça 

c) Breve Festival 

d) FESTU – Festival de Teatro Universitário 
 

 

*******************  
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OBSERVAÇÃO: Preencha o nome conforme seu documento de identificação e de acordo com 
o que consta na lista de candidatas/os habilitadas/os do processo seletivo.  

* Lembramos que o uso do nome social diz respeito a pessoas que não se identificam com o nome de registro - e 
não está relacionado a apelidos ou nome artístico. Caso você não faça uso do nome social, preencha conforme 
seu nome aparece em seus documentos. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

● Utilize a folha de rascunho ao final deste caderno de prova, caso julgue necessário e, em seguida, 
passe a limpo da Folha de Resposta avulsa, preenchendo seus dados pessoais no cabeçalho. 

● O texto na Folha de Resposta da redação deverá estar escrito, impreterivelmente, com caneta 
esferográfica, nas cores azul ou preta. 

● Textos escritos a lápis serão anulados e receberão o total de zero pontos.  
● A redação deverá ocupar um mínimo de 13 e um máximo de 26 linhas na Folha de Resposta. 
● Não haverá substituição da Folha de Resposta em nenhuma hipótese. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO: 

LEIA O ENUNCIADO ABAIXO: 

Peter Brook foi um diretor de teatro e cinema, falecido em julho deste ano. Nascido na 
Inglaterra em 1925, Brook se tornou um dos diretores mais influentes do século XX. Dirigiu 
importantes grupos como o Royal Shakespeare Theatre e célebres atores como o inglês 
Laurence Olivier, o japonês Yoshi Oida e o malinês Sotigui Kouyaté. Além de diretor, foi 
também professor e teórico. Dentre suas ideias está a do “espaço vazio”, sobre a qual ele 
diz: "Posso pegar qualquer espaço vazio e chamá-lo de palco. Alguém atravessa esse espaço 
vazio enquanto outro assiste, e isso é o suficiente para começar o ato teatral".  

Para Brook, então, qualquer lugar pode tornar-se um espaço teatral, desde que exista ali o 
encontro entre atores e espectadores. Em um de seus livros, “O teatro e seu espaço”, Brook 
diz: “é difícil entender a noção verdadeira de espectador, presente mas ausente, ignorado e 
no entanto indispensável. O trabalho do ator nunca é para uma plateia e, no entanto, é sempre 
para ela. O espectador é um parceiro que precisa ser esquecido e também constantemente 
levado em conta...” 

 

 

 

Partindo das frases de Peter Brook, mas também de suas experiências pessoais no teatro ou 
em outros eventos culturais (como shows de música e festas populares), discorra sobre a 
importância do espectador na realização de um espetáculo. Como a presença do espectador 
modifica o ato teatral?  
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