
 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 01  A teatralidade brasileira, assim como nossa raiz cultural, é composta por diversas matrizes. Nessa 

combinação, as lendas assumem um importante na contação de histórias e na representação teatral. 
Considerando o que você estudou, a “Lenda da mandioca” é um exemplo de lenda: 
 
a) (     ) Africana     c) (     ) Indígena 
b) (     ) Europeia    d) (     ) Rural 
 

 QUESTÃO 02  As lendas fazem parte do imaginário popular e perpetuam as crendices e superstições que são repassadas 

de geração a geração. Algumas dessas histórias assumiram maior representatividade cultural sendo, inclusive, temas de 
muitas produções teatrais. 
Das opções abaixo, assinale aquela que representa uma lenda que foi adaptada por Monteiro Lobato para a literatura e 
posteriormente para o teatro. 
 
a) (     ) Saci-Pererê    c) (     ) Perna Cabeluda 
b) (     ) Mãe D’água    d) (     ) Menino da Porteira 
 

 QUESTÃO 03  Leia a afirmativa abaixo e assinale se ela é VERDADEIRA ou FALSA: 

“As matrizes africanas e afro-brasileiras de nossa cultura estão muito presentes na história do Teatro no Brasil. Atualmente, 
coletivos de atores e atrizes negros se organizam em várias cidades e desenvolvem peças que retratam as raízes culturais 
africanas, bem como a luta contra o preconceito racial.” 
 
a) (     ) Verdadeiro    b) (     ) Falsa 
 

 QUESTÃO 04  Considerando o que estudamos sobre o Circo, complete a frase abaixo utilizando as palavras do quadro 

em destaque: 
 

 
 

Normalmente realizado sob uma _________, o Circo é um _____________ cênico composto por números 
variados nos quais ________ demonstram sua destreza, força física e habilidade. 
 

ESTE EXERCÍCIO É UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM. 

1 - Leia cada questão atentamente. Evite rasuras. As 
respostas rasuradas serão consideradas erradas. 
2 - Utilize caneta azul ou preta para as respostas, se 
precisar fazer alguma anotação, pode usar lápis. 
3 - A interpretação das questões faz parte da avaliação. Não 
serão permitidas perguntas durante a realização. 

4 – Se você se sentir prejudicado em alguma questão ou considere-
a inapta para a avaliação, poderá requerer a anulação da questão à 
direção da escola ou ao professor. Contudo, não deixe a questão 
em branco. 
5 – Além desta nota, sua média será composta pela soma das 
interações em aula e a entrega dos exercícios ao longo do 
bimestre. 

CALMA, ATENÇÃO E BOA PROVA! 
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 QUESTÃO 05  Considerando a origem do Circo moderno pode afirmar que surgiu a partir de uma edificação em formato 

de arena, em Londres, Inglaterra, no século XVIII, chamado de Circo Astley. 
Assinale, das alternativas abaixo, o nome do fundador do que chamamos hoje de Circo Moderno: 
 
a) (     ) Philip Astley    c) (     ) Philip Hanks 
b) (     ) Philip Petter    d) (     ) Philip Bolognesi 
 

 QUESTÃO 06  No Brasil, a atividade circense foi inserida no século XIX, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, 

Santos e Salvador. Um fator que colaborou para a atividade circense foi a economia, que gerava um grande fluxo de 
pessoas. 
Assinale a alternativa que representa os dois principais períodos econômicos que colaboraram para a expansão do Circo 
no Brasil.  
 
a) (     ) Ciclo do Ouro e Ciclo da Pedra  c) (     ) Ciclo do Café e Ciclo da Borracha 
b) (     ) Ciclo do Café e Ciclo do Leite  d) (     ) Ciclo do Escrava e Ciclo do Caju 
 

 QUESTÃO 07  O Circo é uma arte popular que chega a diversos públicos e é formado por artistas das mais diversas 

habilidades. São exemplos de artistas circenses, EXCETO: 
 
a) (     ) Palhaços    c) (     ) Malabaristas 
b) (     ) Contorcionistas    d) (     ) Engenheiros 
 

 
Boa prova! 


