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Com base nos materiais que estudamos ao longo dos meses de fevereiro e março, 
responda as questões a seguir: 

1. Assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de teatro. 
 
a) (      ) Teatro é uma forma de arte, independente e que não se relaciona com 
outras linguagens artísticas, em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma 
história ou atividades para o público em um determinado lugar. 
b) (      ) Teatro é uma forma de arte, que envolve elementos de muitas outras 
artes, em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades 
para o público em um determinado lugar. 
c) (      ) Teatro é uma forma de arte, que envolve elementos de muitas outras 
artes, em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades 
para o público, exclusivamente em um palco e requer, necessariamente, que o 
espaço disponha de sistema de iluminação e sonorização. 
d) (      ) Teatro é uma forma de arte que envolve elementos de muitas outras 
artes e que só pode ser encenado se os atores, ou conjunto de atores, tiverem 
registro na secretaria de cultura no município. 

 
2. O texto dramático está associado ao espetáculo teatral, pois é escrito para ser 

encenado, por isso é organizado, geralmente, em falas e rubricas. 
 
Sobre a afirmativa acima é correto afirmar que: 
 
a) (      ) É verdadeira, pois as falas são os textos que serão ditos pelos atores e as 

rubricas são as indicações de cena dadas pelo autor. 
b) (      ) É falsa, pois o texto dramático não foi escrito para ser encenado e sim, 

publicado exclusivamente em livros de drama. 
 

3. Das muitas formas de representação teatral, o texto dramático pode “ganhar 
vida” nas Histórias em Quadrinhos, que é o nome dado à arte de narrar 
histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente 
na horizontal. 
 
Das assertivas abaixo, marque a única opção INCORRETA. 
 
a) (      ) As histórias em quadrinhos possuem os fundamentos básicos das 

narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. 
b) (      ) Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o 

intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. 
c) (      ) As histórias em quadrinhos não são muito recomendadas, pois só 

apresentam a linguagem verbal, excluindo a forma não verbal. 
d) (      ) Um recurso bastante explorado nas Histórias em Quadrinhos são as 

onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons, como por 



exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como o som dos ponteiros do 
relógio, entre outros. 
 

4. Na contemporaneidade é possível perceber como o teatro sofreu diversas 
alterações ao longo dos tempos. Dentre as novas formas de ver e fazer teatro, 
destacamos os espaços cênicos que ganharam novas formas e usos. 
 
Considerando que espaço cênico é o espaço definido em função de uma encenação 
teatral, marque a alternativa em melhor representa lugares alternativos para encenar 
peças teatrais. 
 
a) (      ) Quadra escolar e praça pública 
b) (      ) Rua/Passeio e banheiro 
c) (      ) Igrejas e dormitório 
d) (      ) Sala de aula e cozinha industrial 

 
5. Acessibilidade se refere à possibilidade e condição de alcance para utilização, 

com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
Sobre o uso de recursos de promoção da acessibilidade no teatro, marque a única 
opção INCORRETA. 
 
a) (      ) O Braille pode ser utilizado para auxiliar na leitura dos programas e 

informativos por pessoas com deficiência visual. 
b) (      ) A audiodescrição é um recurso de pode facilitar a compreensão de toda a 

encenação por pessoas que tenham baixa visão ou outra forma de deficiência 
visual. 

c) (      ) O Intérprete em Libras exerce a função de transmitir à pessoa com surdez 
os diálogos das cenas teatrais. 

d) (      ) O teatro é a única linguagem artística em que não é possível promover 
acessibilidade, pois trata-se de uma encenação. 


