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VESTIBULARES – 2012 a 2019 - GERAL Márcio - Cênicas 
 

VESTIBULAR UnB 01/2019  
Questões 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
 
Se, na Grécia antiga, o teatro começou com os rituais para Dionísio, no Brasil, a história do teatro 
nasce com os rituais indígenas e suas celebrações antropofágicas. Depois chegaram os jesuítas e 
seus autos de catequização, os escravos e seus rituais para celebrar divindades, a Corte e o luxo 
das óperas estrangeiras. O teatro com grupos formados por atores brasileiros se estabeleceu a partir 
do século XIX, o que propiciou o desenvolvimento da comédia de costumes e do teatro burlesco. No 
século XX, com os grupos universitários, o teatro se modernizou; nos anos 60 e 70, viveu-se um 
ápice criativo urgente e penetrante.  
(Internet: com adaptações.)  

 
Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os itens a seguir, a respeito do teatro 
brasileiro. 
 
9 Ao abordar aspectos do subconsciente e da desagregação das relações familiares, a peça Vestido 
de noiva, de Nelson Rodrigues, inovou por sua temática, em comparação com as produções cênicas 
brasileiras anteriores.  
10 A peça Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guamieri, retrata os problemas sociais da 
realidade brasileira dos anos 90 do século passado, de forma a privilegiar a perspectiva da ideologia 
política dominante na época.  
11 O Teatro Oficina incorpora as transformações da cena ocidental, alcançando destaque e êxito 
com a encenação de O rei da vela, obra catalisadora do movimento pela anistia.  
12 Influenciada por procedimentos de vanguarda, a performance é uma arte híbrida que reúne ações 
transgressivas, estéticas, políticas e existenciais, além de fazer uso de colagens, dos conteúdos do 
inconsciente e das ações políticas da contracultura.  
13 A peça Macunaíma, dirigida por Antunes Filho, pode ser considerada o marco instaurador da pós-
modemidade no Brasil, na medida em que a direção de Antunes Filho revolucionou a narrativa e 
renovou o padrão da teatralidade, por meio da incorporação de recursos como a intertextualidade, a 
paródia, a ironia e o humor. 
14 Uma das técnicas do teatro de Augusto Boal, o Teatro do Invisível consiste na representação de 
uma cena em ambiente teatral diante de um público composto por atores profissionais.  
15 O Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal, combina o fazer político com o fazer teatral, 
utilizando-se de diversas técnicas com o objetivo de instigar o público a repensar a realidade e 
reformulá-la. 
 
Gabarito 

9. Certo 
10. Errado 

11. Errado 
12. Certo 
13. Certo 

14. Errado 
15. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2018  
Questões 85, 86, 87, 88 e 89 
 

A tragédia revela o desejo do herói em busca de segurança e felicidade, entretanto, em sua 
caminhada, ele se dirige a um destino maior que suas forças, sucumbindo à desgraça. Em Édipo Rei 
e em Hamlet, o ato trágico inaugural se estrutura em torno da figura paterna. As duas tragédias 
encenam a violação da lei de proibição do assassinato do pai (parricídio). A transgressão da lei 
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instaura o ato trágico, que produz a consequência de se habitar um mundo desgovernado, pois a lei 
— não matar o pai — porta a estrutura fundante da civilização. Essas duas tragédias foram motivo 
de interesse para o fundador da psicanálise, Freud, que via nelas o retorno do recalcado. A vingança 
nesses textos é mais antiga do que mostram as tragédias: trata-se de desejos recalcados que 
polarizam a criança entre o amor e o ódio pelo pai. O conflito encenado no palco produz no 
espectador um sentimento de identificação que ele aceita como parte de sua realidade, o que já fora 
estudado pelo filósofo grego Aristóteles como parte do seu conceito de catarse.  
 
Tendo esse texto como referência inicial, julgue os itens seguintes, a respeito dos gêneros teatrais.  
 
85 A comédia corresponde a uma forma de teatro oposta à tragédia, na medida em que se preocupa 
em dar forma a personagens cujas peripécias conduzam ao riso e a um desfecho feliz, além de 
possuir um forte apelo popular. 
86 O Teatro do oprimido, de Augusto Boal, propõe-se a colocar o sujeito como protagonista de sua 
realidade, tanto em nível estético quanto político. 
87 A dramaturgia idealista de Nelson Rodrigues condena a transgressão dos valores burgueses e 
familiares, sendo repleta de uma tensão entre o trágico e o melodrama folhetinesco. 
88 Conforme o método empírico e pragmático de Stanislavski, o teatro é a expressão do formalismo 
e a mecanização da representação: a vida interior é valorizada por sua significação, sempre superior 
aos estereótipos.  
89 Édipo Rei é um exemplo da noção de tragédia tal como teorizada pelo filósofo grego Aristóteles 
em A poética, uma vez que o conflito do herói tebano produz no espectador um processo de 
identificação com a trajetória do herói.  
 
Gabarito 

85. Certo 
86. Certo 

87. Errado 
88. Errado 
89. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2017 
Questões 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 
 
Hoje o mundo das mídias tem afetado substancialmente o conceito e a prática da arte, transformando 
a criação artística no interior da sociedade midiática. É suficiente considerar o fato de que, em meios 
despontados no século XX, como o cinema, os produtos da criação artística e da produção midiática 
não são mais tão fáceis de ser distinguidos com clareza. Ainda hoje, em certos meios intelectuais, 
há uma controvérsia sobre se o cinema seria uma arte ou um meio de comunicação de massa. Já 
houve um tempo em que se podia distinguir com total clareza entre uma cultura elevada, densa, 
secular e sublimada e, de outro lado, uma subcultura dita “de massa”, banalizada, efêmera e 
rebaixada ao nível da compreensão e da sensibilidade do mais rude dos mortais. A cisão entre os 
vários níveis de cultura não parece tão cristalina. Em nossa época, o universo da cultura se mostra 
muito mais híbrido e turbulento do que o foi em qualquer outra época.  

Arlindo Machado. Arte e mídia: aproximações e distinções. Internet: (com adaptações) 

 
Considerando o texto e a fotografia apresentados acima, julgue os itens de 1 a 7.  
 
1 Na sociedade midiática, o fazer artístico defronta-se a todo o momento com a questão da mídia e 
do seu contexto, com seus constrangimentos de ordem institucional e econômica, com seus 
imperativos de dispersão e anonimato, bem como com seus atributos de alcance e influência.  
2 Cabe ao fotógrafo o projeto da luz do filme; ele concebe as características dos tipos de iluminação 
para cada plano da imagem.  
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3 A fotografia apresentada retrata, no primeiro plano, um homem à esquerda e uma mulher à direita 
em uma composição simétrica reflexiva em função da relação estabelecida pelos elementos peso, 
área e tons.  
4 A fotografia é um instrumento óptico cuja imagem é obtida através da impressão em papel de uma 
matriz artesanal — que pode variar — preparada especialmente para ser entintada.  
5 A cultura de massas se desenvolveu junto aos processos de urbanização da sociedade 
contemporânea e de escalada da sociedade de consumo resultantes do avanço capitalista, contexto 
que permitiu, ao longo do século XX, a disseminação das mais diversas áreas da indústria do 
entretenimento: do cinema à música, do esporte às mídias impressas e digitais. 
6 As situações retratadas na obra audiovisual Pro Dia Nascer Feliz pouco ou nada contribuem para 
que se possa desenvolver uma reflexão sociológica aprofundada a respeito de temas no Brasil, como 
o da desigualdade.  
7 A pesquisa constitui aspecto fundamental da prática sociológica. Isso pode implicar, também, a 
tomada de depoimentos, além de filmagens documentais, para problematizar conceitos e teoria. 
 
Gabarito 

1. Certo 

2. Certo 
3. Errado 
4. Errado 

5. Certo 
6. Errado 
7. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2017  
Questões 08, 09, 10, 11, 12 e 13 
 
Se, na Grécia antiga, o teatro começou com os rituais para Dionísio, no Brasil, a história do teatro 
nasceu com os rituais indígenas e suas celebrações antropofágicas. Depois chegaram os jesuítas e 
seus autos de catequização, os escravos e seus rituais para celebrar divindades, a Corte e o luxo 
das óperas estrangeiras. O teatro com grupos formados por atores brasileiros só se estabeleceu a 
partir do século XIX, o que estimulou o florescimento da comédia de costumes e do teatro burlesco. 
No século XX, com os grupos universitários, nosso teatro se modernizou; nas décadas de 60 e 70, 
houve um ápice criativo urgente e penetrante. Veio a censura. Tempo de exílio. Na reabertura 
política, a virada para o contemporâneo. Encenadores experimentais, seguidos de grandes musicais 
e teatro comercial.  

Internet: e (com adaptações).  

 
Considerando esse texto como referência inicial, julgue os itens seguintes, relativos ao teatro 
brasileiro, aos seus desafios e à sua história.  
 
8 Nos anos que antecederam o regime militar no Brasil, instituído em 1964, os estudantes 
universitários agitavam a cena cultural com produções que marcaram a história do teatro brasileiro, 
expondo os problemas sociais e políticos do país.  
9 A estreia de Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, no Teatro de Arena de São 
Paulo, marcou o declínio da hegemonia dos autores de teatro no Brasil. 
10 Os denominados musicais engajados — como Roda viva, Calabar e Ópera do malandro, de Chico 
Buarque de Holanda — romperam com a tradição do teatro musical brasileiro, considerado 
entretenimento das massas pelos autores que surgiam.  
11 O teatro musical no Brasil iniciou-se nos moldes do teatro de revista francês, tendo-se 
caracterizado pelo emprego de recursos como o humor, as coreografias, a irreverência e, 
obviamente, a música.  
12 A estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob a direção do polonês Ziembinski, marcou 
a origem do teatro moderno brasileiro.  
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13 A peça Liberdade, Liberdade, considerada um clássico do teatro brasileiro, tornou-se um 
verdadeiro hino de resistência contra o sistema político à época do regime militar, período em que o 
teatro, para além do caráter artístico, passou a ser visto como um ato político, dando continuidade a 
uma dramaturgia de motivação social e política. 
 
Gabarito 

8. Certo 

9. Errado 
10. Certo 
11. Certo 

12. Certo 
13. Certo 

 
VESTIBULAR UnB 01/2017 
Questões 15, 16, 17 e 18 
 
Mais do que nunca, compositores estão se dedicando à tarefa de derrubar os muros das categorias 
estilísticas. Nesse sentido, misturar ópera com musicais da Broadway parece ser de longe a 
combinação mais natural. Em algumas áreas, a fusão de tipos diferentes de música é um 
empreendimento potencialmente criativo e libertador. No entanto, os criadores nas áreas de teatro 
musical e ópera se sairão melhor mantendo-se em seus territórios originais. A razão pela qual as 
tentativas de combinar ópera e teatro musical são propensas a problemas é que esses gêneros, de 
fato, se relacionam de uma forma desconfortavelmente íntima. Mas as diferenças, embora pequenas, 
são cruciais. A ópera não é, por definição, uma forma mais elevada. A distinção tampouco se baseia 
em complexidade musical. Esta é a diferença: embora ambos os gêneros busquem combinar 
palavras e música de forma dinâmica, aprazível e artística, na ópera, a música é a força motora, 
enquanto, no teatro musical, as palavras vêm em primeiro lugar.  

Anthony Tommasini. Opera? Musical? Please, respect the difference. In: New York Times, 7/7/2011 (tradução livre).  

 
A partir do fragmento de texto apresentado, julgue os itens que se seguem.  
 
15 Para o autor do texto, o problema de se tentar combinar ópera e teatro musical decorre do fato 
de que, embora haja estreita relação entre esses dois gêneros, há diferenças determinantes entre 
eles.  
16 Ao afirmar que a música é a força motora da ópera, o autor do texto tem a intenção de destacar 
a complexidade musical desse gênero como o fator que o diferencia do teatro musical.  
17 Infere-se do texto que, nos musicais, a competência do intérprete como ator é normalmente mais 
relevante que suas habilidades vocais como cantor, enquanto na ópera o virtuosismo vocal no canto 
é mais importante que a competência do intérprete como ator.  
18 Além dos scripts originais, os roteiros das produções para o teatro musical podem ser baseados, 
inspirados ou adaptados de fontes variadas, como, por exemplo, desenhos animados, livros, peças 
de teatro, filmes e até mesmo óperas. 
 
Gabarito 

15. Certo 
16. Errado 

17. Certo 
18. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2016 
Questões 13, 14, 15 e 16 
 

Eliminarei os movimentos sinuosos, indecisos, os gestos mal definidos, os percursos inúteis. Quero 
apenas o ritmo e os passos absolutamente indispensáveis. Enriquecerei o meu vocabulário como 
fazem os poetas. A imobilidade? Serei o primeiro a utilizá-la de uma forma consciente. A estática é 
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o equilíbrio das forças. A imobilidade pode acentuar o sentido da ação, do mesmo modo que o 
silêncio pode ser mais eficaz que as palavras. A dança, como as demais artes, é expressão da 
pessoa humana e dos seus pensamentos, deve ir para além das regras recebidas, é extensível até 
ao infinito.  

José Sasportes. Pensar a dança: a reflexão estética de Marllamé a Cocteau. Vila da Maia, Portugal: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1983, p. 
51-52 (com adaptações).  

 
Considerando o fragmento de texto acima, que é parte do diário do bailarino e coreógrafo Vaslav 
Nijinski (1889-1950), julgue os itens a seguir.  
 
13 O balé A sagração da primavera coreografado por Nijinski e musicado por Igor Stravinsky pode 
ser considerado um marco da vanguarda expressionista da arte europeia.  
14 Infere-se do texto que a criação artística em dança visada por Nijinski dialoga ou compactua com 
ideias presentes em outras linguagens artísticas.  
15 Ao longo da história, de modo semelhante ao verificado na ciência, ocorreram quebras de 
paradigmas nas artes, o que, entretanto, não atingiu o universo específico das artes cênicas.  
16 No âmbito do teatro, um dos pontos importantes que a virada do século XIX para o século XX 
trouxe foi o interesse pelo “mundo das essências”, com o objetivo de dar mais vazão ao simbólico do 
que ao real. 
 
Gabarito 

13. Certo 
14. Certo 
15. Errado 

16. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2016 
Questões 34, 35, 36 e 37 
 
No universo artístico, existe a possibilidade de diferentes linguagens artísticas relacionarem-se entre 
si, possibilitando mestiçagens e hibridismos estéticos e poéticos. A redescoberta, sob outros signos, 
tornou-se característica do teatro do século XX. Em relação ao encontro do teatro com a técnica 
cinematográfica, o primeiro passo à frente foi o da fantasia e do truque, alcançado por Georges 
Méliès; o segundo, a farsa burlesca; e o terceiro, o action tableau (quadro vivo), que se originou no 
teatro do século XIX. No entanto, os passos dados pelo teatro em direção ao cinema acabaram por 
gerar, na classe dos teatrólogos, uma necessidade de distinção dessas duas artes. Tal preocupação 
está presente, por exemplo, no discurso de René Clair, que rejeitou qualquer aproximação entre 
teatro e cinema, os quais considerava irmãos díspares, argumentando que ambos são governados 
por leis artísticas claramente diferentes.  

Margot Berthold. História mundial do teatro. 5.a ed. São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 523-524 (com adaptações).  

 
Considerando o texto apresentado como referência inicial, julgue os itens que se seguem.  
 
34 Na Antiguidade Clássica, o teatro desempenhou papéis diferentes: na Grécia, as peças eram de 
cunho religioso, sem qualquer conotação de ordem política ou moral; em Roma, as encenações 
obedeciam ao roteiro estabelecido pelas autoridades imperiais, o que as restringiam à temática da 
paz, além da condenação à escravidão.  
35 O trabalho de ator (ou seja, o atuar) é, basicamente, o mesmo no teatro e no cinema, embora 
essas artes, às vezes, demandem soluções técnicas e criativas diferentes do ator.  
36 Embora o cinema tenha maiores condições para a realização de uma cena realista que o teatro, 
seus instrumentos técnicos também podem ser usados, com grande efeito, para a transcendência 
do realismo.  
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37 A música e o teatro se complementaram de diferentes maneiras ao longo da história. No Brasil, 
na época de ouro do teatro musicado, os palcos teatrais foram importantes vitrines para a produção 
musical urbana. 
 
Gabarito 

34. Errado 
35. Errado 

36. Certo 
37. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2016 
Questões 88, 90, 92, 94 e 100 
 

Ciccillo Matarazzo tinha grandes planos para a 10.ª Bienal de 1969. Ele queria que essa edição, que 
encerraria a segunda década da mostra, fosse tão grandiosa e marcante quanto a 2.ª Bienal de São 
Paulo, quando a cidade comemorava seus 400 anos (1953/54). No entanto, a 10.ª Bienal marcou um 
dos momentos mais críticos enfrentados pela mostra e o início de um longo período de declínio que 
se estendeu por quase toda a década de 70 — e que se reflete na documentação escassa dessa 
época no Arquivo. Os tempos haviam mudado e as grandes exposições internacionais, como a Bienal 
de Veneza e a Documenta de Kassel, pareciam algo fora de época e irrelevantes. Atualizar-se era 
vital. A conjuntura política agressiva instalada pelo golpe militar de 1964 e a violenta censura às 
obras de arte e à liberdade de criação no país fizeram que houvesse uma crise tanto interna quanto 
externa na Fundação Bienal. Essa última veio em forma de protesto: um grupo de artistas e de críticos 
de arte decidiu promover um boicote à 10.ª Bienal, em um movimento que se estendeu a vários 
países, muitos dos quais cancelaram a sua participação, até mesmo quando as obras já haviam 
chegado. Um grande vazio se instalou no meio do pavilhão nessa edição, que ficou conhecida como 
a “Bienal do Boicote”. Na documentação dessa Bienal, há registros sobre um concurso de charges 
promovido pela Fundação, nas quais parte dos cartunistas da época faziam tentativas de driblar a 
censura ao falar do boicote.  

Fundação Bienal de São Paulo. O boicote à Bienal de 1969. 12/6/2013. Internet: (com adaptações).  

 
Com relação ao fragmento de texto e à figura apresentados e aos diversos aspectos por eles 
suscitados, julgue os itens de 88, 90, 92, 94 e 100. 
 
88 De acordo com o texto, tanto a situação política que se instaurou no país com o golpe militar de 
1964 quanto a censura desempenharam papel na crise na Fundação Bienal.  
90 Infere-se do texto que, apesar de a Bienal de 1969 não ter saído exatamente como Ciccillo 
Matarazzo planejara, ela foi um evento grandioso. 
92 A censura praticada pelo regime militar instaurado em 1964 não se limitou às mais diversas 
manifestações culturais, como o teatro, a literatura e a música, por exemplo. Ela também agiu de 
modo implacável sobre a imprensa, vetando charges e textos de jornais e revistas considerados 
subversivos ou atentatórios aos padrões de moralidade defendidos pelo regime.  
94 O cinema, a música, a literatura e outras artes exercem, por meio da prática e das experiências 
estéticas, importância decisiva na elaboração da crítica à sociedade, muitas vezes contribuindo, de 
modo vital, para as transformações sociais. 
100 O musical e a ópera são gêneros similares, distinguindo-se por haver, nas óperas, geralmente, 
diálogos falados intercalados com os números musicais, assim como vários números de dança, 
características que não aparecem em musicais. 
 
Gabarito 

88. Certo 
90. Errado 
92. Certo 

94. Certo 
100. Errado 
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VESTIBULAR UnB 01/2015 
Questões 45 e 46 
 
O teatro não deve ser chato. Não deve ser convencional. Tem de ser inesperado. O teatro nos leva 
à verdade por meio da surpresa, da excitação, dos jogos, da alegria. Integra o passado e o futuro no 
presente, permite que tenhamos uma distância entre nós e aquilo que normalmente nos rodeia e 
elimina a distância entre nós e o que normalmente está longe. Uma notícia do jornal de hoje pode 
parecer muito menos próxima e verdadeira que algo de outra época, de outras terras. O que importa 
é a verdade do momento presente, a convicção absoluta que só pode surgir quando o intérprete e o 
público formam uma só unidade. E ela aparece quando as formas transitórias atingem seu objetivo 
e nos levam àquele momento único, que não se repete, em que uma porta se abre e nossa visão se 
transforma.  

Peter Brook, A porta aberta — reflexões sobre a interpretação e o teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 80-1 (com adaptações).  

 
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue o item 45 e faça o que se pede no 
item 46, que é do tipo C.  
 
45 De acordo com o texto, só no teatro é possível experimentar “a convicção absoluta”, porque, 
durante a encenação de uma peça, passado e futuro estão integrados no momento presente. 
 
46 Tendo como referência o texto acima, assinale a opção correta.  
 
A O teatro é considerado por muitos uma arte do efêmero, pois, a cada dia, ele é ressignificado no 
encontro entre intérprete e público.  
B Ao longo dos tempos, o teatro tem-se deparado com a impossibilidade de contribuir para 
transformações individuais e coletivas. 
C O teatro remete ao passado e, assim, distancia-se da abordagem transformadora.  
D Os atores prescindem de métodos e de técnica de atuação, para desenvolverem seu trabalho. 
 
Gabarito 

45. Errado 

46. Letra A 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2015 
Questões 53, 55 e 56 
 
A Segunda Guerra Mundial exigiu definição das frentes e correntes de opinião. Impôs reavaliação 
profunda da camada brumosa de escritores, historiadores, artistas, críticos 4 e produtores culturais 
que vinham de lutas sociais dos anos 20 e 30; e de movimentos estético-políticos, como a Semana 
de 1922, que, embora de raiz aristocrática, detonou uma série de 7 reflexões e novas formas de 
pensamento que marcariam o nascimento de um novo país. Após a guerra, surge um novo tipo de 
intelectual — mais empenhado, mais crítico, politizado 10 e, sobretudo, mais instrumentado teórica 
e metodologicamente. 

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. Historia do Brasil: uma interpretação. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008, p. 705-6 (com 
adaptações). 

 
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os itens 53, 55 e 56, a respeito de 
aspectos marcantes da história brasileira. 
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53 A Semana de Arte Moderna foi um movimento contraditório: seus integrantes, ao mesmo tempo 
em que buscavam abraçar a estética modernista, mostravam consenso no apoio à Primeira 
República, o que significava respaldar as pretensões das oligarquias.  
55 O desenvolvimentismo dos Anos JK não teve maior impacto no país devido à falta de engajamento 
cultural que acompanhasse o choque de modernidade por que passou o Brasil: da música popular 
ao cinema, passando pela produção intelectual, a cultura mostrou-se indiferente ao contexto 
transformador da época.  
56 Apesar de sofrerem com perseguições políticas e censura a suas obras, artistas e intelectuais 
fizeram oposição ao regime militar, que, iniciado com a tomada do poder em 1964, tornou-se ainda 
mais autoritário com a edição do AI-5, em dezembro de 1968. 
 
Gabarito 

53. Errado 

55. Errado 
56. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2015 
Questões 80, 81 e 82 
 

Com a técnica fotográfica proposta por Walter Benjamin, a arte como reprodução passou a ser 
pensada de um modo inteiramente diverso, não mais enquanto reprodução de um objeto ou tema, 
mas, sim, enquanto produção da própria obra. Essa nova perspectiva rompeu a tradição, lançando 
a modernidade em outro paradigma, em que o que contava não era mais imitar (a natureza ou os 
grandes modelos) ou ser original, mas, sim, o fato de não mais existir uma identidade única, fechada, 
da obra, do seu produtor e daquilo que eventualmente ela viesse a representar.  

M. Seligmann-Silva. A segunda técnica em Walter Benjamin: o cinema e o novo mito da caverna. In: W. Benjamin. A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: L&PM, 2013, p. 28 (com adaptações).  

 
Tendo como referência inicial o fragmento de texto acima, julgue os itens 80 e 81 e faça o que se 
pede no item 82, que é do tipo C.  
 
80 Infere-se do texto que, na denominada arte tradicional, a mimese era um princípio relevante na 
valorização de uma obra de arte.  
81 Segundo Walter Benjamin, a invenção da fotografia gerou grande transformação no campo das 
artes visuais, as quais deixaram de guiar-se por antigos ideais estéticos, tais como a imitação da 
realidade, a submissão à autoridade de um passado originário e a inspiração divina.  
 
82 Assinale a opção correta com relação a conceitos de arte e ideias de Walter Benjamin. 
 

A Não existe arte sem ciência, como prova a invenção da fotografia. Dessa premissa decorre 
a ideia benjaminiana de que as ciências modificam a relação da sociedade com a arte.  
B Depreende-se da análise de Walter Benjamin que a pergunta sobre fotografia a ser feita é: 
como essa técnica tem transformado o próprio conceito de arte. 
C Na modernidade, a fotografia basicamente limitou-se a representar a natureza e os grandes 
modelos, a preço cada vez mais baixo.  
D A arte da modernidade busca unicidade, como comprovam o cinema e a fotografia. 

 
Gabarito 

80. Certo 
81. Certo 
82. Letra B 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2015 
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Questões 91, 92, 93, 94 e 95 
 

É claro que o teatro não é uma disciplina científica, e muito menos a arte do ator, na qual a minha 
atenção está centrada. No entanto, o teatro e, em particular, a técnica do ator, não pode, como 
Stanislavski sustentava, basear-se unicamente na inspiração ou em fatores imprevisíveis, como a 
exploração de talentos, um brotar repentino e surpreendente de possibilidades criativas. Por quê? 
Porque, ao contrário de outras disciplinas artísticas, o trabalho do ator é imperativo, ou seja, situado 
em lapso de tempo determinado e até mesmo em um momento preciso. Um ator não pode ficar 
esperando por uma onda de talento nem por um momento de inspiração. Como, então, fazer que 
esses fatores aconteçam quando necessários? Obrigando o ator que quer ser criativo a dominar um 
método?  

Jerzy Grotowski. Para um teatro pobre. Brasília: Teatro Caleidoscópio & Ed. Dulcina, 2011, p. 91-2 (com adaptações). 

 

Considerando o texto e as imagens apresentados acima, julgue os itens a seguir.  
 
91 Infere-se do texto que aos atores menos criativos resta dominar um método de encenação que 
os inspire.  
92 Na cena contemporânea, entre as possibilidades de desenvolvimento do trabalho do ator, 
incluem-se a participação em um laboratório teatral e a experimentação no exercício do seu fazer.  
93 Segundo o autor do texto, o trabalho do ator é fruto da inspiração e do talento.  
94 Uma das características mais marcantes do teatro é ser fruto do encontro entre pessoas, ou seja, 
entre atores e público a cada espetáculo.  
95 As imagens mostram rigoroso trabalho dos atores para criarem uma máscara utilizando apenas 
os músculos faciais. 
 
Gabarito 

91. Errado 

92. Certo 
93. Errado 
94. Certo 

95. Anulada 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2014 
Questões 91, 92, 93, 94 e 95 
 
Desde o século XIX, depois da invenção da fotografia, do incremento do jornal, do surgimento do 
cinema e da explosão da publicidade, passo a passo, a era de Gutenberg foi cedendo seu espaço 
exclusivo ― de alta cultura e de linguagem tão próxima quanto possível da pureza de meios (a 
escrita) ― para linguagens cada vez mais híbridas, das quais o cinema e, então, a televisão são 
exemplos. Durante mais de três quartos do século XX, de um lado, o texto escrito mantinha-se como 
detentor dos valores da ciência, do conhecimento e do saber, enquanto, de outro lado, os meios de 
informação e entretenimento, marcados pela explosão do som e da imagem, tomavam 
crescentemente conta da paisagem cultural. Entre ambos, a arte mantinha sua sabedoria sobre o 
reino da sensibilidade. O advento da web e da linguagem que nela circula, a hipermídia, trouxe, 
entretanto, intensas transformações nessa distribuição de papéis e funções culturais. Tudo começou 
a misturar-se.  

Lúcia Santaella. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, ubiquidade. São Paulo: Paulus, 2010, p. 64 (com adaptações).  

 
Considerando o texto e a imagem apresentados, julgue os itens de 58 a 61 e faça o que se pede nos 
itens 62 e 63, que são do tipo C.  
 
58 De acordo com o texto, a linguagem cinematográfica é mais híbrida que a linguagem escrita, 
mesmo sendo esta mais antiga e dominante por longo período.  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

59 Infere-se das ideias desenvolvidas no texto que, na distribuição de papéis culturais, a linguagem 
da arte é a que, até hoje, mantém-se soberana, sem se misturar com outras linguagens, mesmo 
diante do poder da linguagem da web.  
60 Fotografia, cinema, rádio e televisão, que integram o contexto histórico do que comumente se 
denomina Segunda Revolução Industrial, desempenharam, ao longo do século XX, papel essencial 
à configuração de uma sociedade de massas crescentemente urbanizada.  
61 As “linguagens cada vez mais híbridas” (R.6) incluem elementos estéticos visuais, cênicos e 
musicais. 
 
62 A partir dos quadros da obra Film Ballet Mécanique, de Fernand Léger, artista cubista, e do texto 
de Lúcia Santaella, assinale a opção correta.  
 

A A obra apresentada evidencia que Léger produziu experimentações com cinema que não 
apresentam semelhanças com a estética cubista.  
B O cinema nasceu associado à multiplicação, que resulta em múltiplas cópias de uma mesma 
matriz e expansão do conceito de multiplicidade da imagem.  
C A técnica cinematográfica utilizada na obra Film Ballet Mécanique aproxima-se da técnica 
pictórica, pois cada quadro do filme é pintado manualmente.  
D O uso de técnica cinematográfica nas artes plásticas valorizou virtudes consagradas da obra 
de arte, como a originalidade e a autenticidade.  

 
63 A partir das informações do texto de Lúcia Santaella, assinale a opção correta.  
 

A Na primeira metade do século XX, Walter Benjamin considerou como garantia de mais 
pureza na arte a possibilidade técnica de reproduzir a arte.  
B O modo de recepção do cinema, mesmo sendo este uma arte híbrida, é o mesmo que o de 
recepção de uma pintura a óleo produzida no século XIV.  
C Por coerência com suas tendências capitalistas, a Escola de Frankfurt reforçava o interesse 
pela análise da linguagem cinematográfica.  
D Segundo Walter Benjamin, o cinema suscita o interesse das massas e modifica a relação 
delas com a arte. 

 
Gabarito 

58. Errado 
59. Errado 

60. Certo 
61. Certo 
62. Letra B 
63. Letra D 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2014 
Questões 112, 113, 114, 115 e 116 
 
A cultura brasileira de 1964 a 1968, ano da promulgação do Ato Institucional n.º 5 (AI 5) e da 
ascensão dos militares da linha dura, não cessou de se afirmar e de produzir indeléveis frutos. Entre 
as artes, foi justamente o teatro que se tornou alvo da repressão mais violenta. Talvez por ser uma 
arte da presença, talvez por estarem os artistas mais radicalmente vinculados às propostas e às 
organizações de esquerda, a verdade é que os palcos se tornaram espaço de debate onde se 
discutia, de forma apaixonada, o momento histórico brasileiro. Em 1964, respondendo ao Golpe 
Militar, estreava, no Rio de Janeiro, o show Opinião.  

Maria Cristina C. Costa. Censura em cena: teatro e censura no Brasil: arquivo Miroel Silveira. São Paulo: EDUSP, FAPESP, 2006, p. 184 (com 
adaptações).  

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Tendo como referência a imagem apresentada e as ideias desenvolvidas no texto, julgue os próximos 
itens.  
 
112 Na época do Regime Militar havia censura prévia das representações de peças teatrais, como 
forma de o governo controlar o que poderia ou não ser veiculado na cena teatral.  
113 Paralelamente à censura feita pelo governo militar, alguns artistas desenvolveram um processo 
de autocensura, para evitar que seus trabalhos fossem proibidos de circular.  
114 O AI 5 foi baixado em 1968 pela Junta Militar que assumiu interinamente o poder em decorrência 
da morte de Costa e Silva e da renúncia do vice-presidente Pedro Aleixo, um civil que se recusou a 
apoiar atos de força.  
115 Nas peças teatrais produzidas na época a que se refere o texto, utilizavam-se metáforas para 
representar as diferentes formas de opressão que marcavam a história brasileira.  
116 A ação implacável da censura imposta pelo regime militar impediu que os artistas cênicos 
brasileiros levassem aos palcos espetáculos relevantes no período citado no texto. 
 
 
O objetivo do mundo codificado que nos circunda: que esqueçamos que ele consiste num tecido 
artificial que esconde uma natureza sem significado, sem sentido, por ele representada. O objetivo 
da comunicação humana é nos fazer esquecer esse contexto insignificante, em que nos encontramos 
completamente sozinhos e “incomunicáveis”, ou seja, é nos fazer esquecer esse mundo em que 
ocupamos uma cela solitária e em que somos condenados à morte — o mundo da natureza. 

Vilém Flusser. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 90 (com adaptações). 

 

A respeito do texto acima, assinale a opção correta no item 119 - tipo C. 

 

119. A partir das ideias suscitadas pelo texto, assinale a opção correta. 

A. As técnicas de atuação podem proporcionar ao ator a elaboração de uma linguagem 

gestual específica, que pode ou não romper com a que foi construída socialmente. 

B. No espaço teatral, o mundo codificado, por seu caráter universal, apresenta-se sempre o 

mesmo, independentemente da cultura e do contexto em que está inserido. 

C. Por ter caráter artificial, a arte teatral elimina a possibilidade de comunicação direta entre 

atores e público. 

D. Segundo o autor do texto, o homem, consciente dos códigos aprendidos e em defesa da 

cultura, está sempre atento ao caráter artificial da comunicação humana. 

 
 
Gabarito 

112. Certo 

113. Certo 
114. Errado 
115. Certo 

116. Errado 
119. Letra A 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2013 
Questões 36, 37, 38, 39, 41 e 42 
 

O teatro já nasceu musicado. O canto e a dança tiveram presença marcante nas manifestações 
artísticas da Antiguidade. Havia música não só nas tragédias, mas também nos dramas, nas sátiras 
e nas comédias. Na história mais recente, a relação do teatro com a música atingiu o seu mais alto 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

grau a partir do surgimento da ópera, na Itália do século XVI. Porém os cantos e as melodias 
acompanharam o teatro popular, durante todo o seu percurso, por toda a Europa, até que apontasse, 
triunfante, em terras do além-mar. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o teatro musical 
floresceu no Brasil de uma forma ímpar. A opereta e o teatro de revista se instalaram no Brasil na 
segunda metade do século passado e, de lá pra cá, o casamento do teatro com a música sempre 
deu certo. Antes da era do rádio, iniciada em 1922, o teatro de revista foi o grande responsável pela 
divulgação dos êxitos da música popular brasileira. E, durante muito tempo, a ideia do teatro 
musicado brasileiro esteve associada a balangandãs, plumas e lantejoulas e, mais particularmente, 
à imagem do teatro de revista. Esquecemo-nos de que esse teatro teve um significado histórico e 
político, e o reduzimos a fantasias brilhantes e coloridas. A partir dos anos 1960, registrou-se uma 
crise do teatro de revista, o qual parecia remeter a um passado politicamente ingênuo e distante das 
plateias ávidas em debater e combater as injustiças sociais. Ainda assim, o gênero teatro musical 
não abandonou nossos palcos. Apenas mudou de cara. Espetáculos como Arena Conta Zumbi, 
Arena Conta Tiradentes, Roda Viva e tantos outros, como o mais recente Gota D’água, passaram 
para a história do musical brasileiro. 

Neyde de Veneziano. Teatro da juventude. São Paulo: Ano 1, n.º 5, 1996 (com adaptações). 

 
Considerando o texto acima e o que ele suscita, julgue os itens a seguir. 
 
36 De acordo com o texto, entre as produções musicais do teatro brasileiro, destacam-se as obras 
Arena Conta Zumbi e Gota D’água, ambas de autoria de Gianfrancesco Guarnieri, em parceria, 
respectivamente, com Augusto Boal e Chico Buarque de Holanda. 
37 Assim como os adornos no teatro de revista, as máscaras foram acentuadamente utilizadas como 
elementos cênicos nas peças de commedia dell’arte, nas quais se destacaram os personagens 
Polichinelo e Pantaleão. 
38 Das informações expressas no parágrafo inicial depreende-se que as primeiras manifestações 
das artes cênicas correspondem aos musicais atuais. 
39 No texto acima, afirma-se que o surgimento da ópera foi um marco na integração do teatro com 
a música e que a música já estava presente no teatro popular, informações que permitem inferir que 
a autora do texto não considera a ópera uma manifestação artística popular. 
41 A fusão de linguagens artísticas, tema tratado no fragmento de texto apresentado, caracteriza os 
desfiles das escolas de samba. 
42 O bumba meu boi é uma manifestação folclórica centrada exclusivamente na música e, portanto, 
não envolve outras linguagens artísticas. 
 
Gabarito 

36. Errado 
37. Certo 

38. Errado 
39. Certo 
41. Certo 

42. Errado 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2013 
Questões 43, 44 e 45 
 

Hoje, as artes dramáticas se utilizam dos elementos principais ― gestos e sons ― somados a tantos 
outros, o que, muitas vezes, surpreende, dadas a criatividade e a engenhosidade como são 
trabalhados. Músicas, instrumentos, luzes de diferentes cores e dirigidas a diferentes pontos com 
distintas intensidades, bonecos, máscaras, panos, sucata, móveis, tintas, água, figurinos, objetos e 
cenários são compostos de infinitas formas em apresentações e espetáculos teatrais. Esses 
elementos cênicos surgem e são utilizados em momentos distintos, nos contextos tanto do mundo 
ocidental quanto do oriental, sendo apropriados e articulados também de diferentes formas. Eles 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

constituem o recheio, o sabor, a visualidade e dão materialidade às tramas imaginadas por autores 
e espectadores. 

Márcia Feldman e Mônica D. Pinto. Reflexões sobre a educação no próximo milênio. Brasília: MEC, 1998 (com adaptações).  

 
Tendo o texto acima como referência, julgue os itens 43 e 44 e assinale a opção correta no item 45, 
que é do tipo C. 
 
43 No teatro de animação, produzido desde os primeiros momentos da humanidade, têm sido 
utilizados diversos tipos de elementos cênicos, entre os quais, bonecos. No Brasil, a região Nordeste 
é um grande centro do teatro de bonecos, conhecido como teatro de marionetes. 
44 No teatro Nô, são utilizados como elementos cênicos a música, a maquiagem e os figurinos, o 
que o torna uma das principais manifestações do teatro ocidental. 
45 No século XX e na atualidade, uma vertente estética das artes cênicas é a dança-teatro, em cuja 
encenação o corpo humano auxilia na narrativa e ele próprio tem sua história; o corpo é uma visão 
particularizada de uma vivência. Um dos mais importantes mentores da vertente da dança-teatro é a 
coreógrafa 
 
A Martha Graham. 
B Isadora Duncan. 
C Pina Baush. 
D Ana Pavlova. 
 
Gabarito 

43. Errado 
44. Errado 
45. Anulada 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2013 
Questões 01, 02 e 03 
 
Goethe (1749-1822) sublinhou com justeza que o carnaval é a única festa que o povo se dá a si 
mesmo, o povo não recebe nada, não sente veneração por ninguém, ele se sente o senhor, e 
unicamente o senhor (não há convidados, nem espectadores, todos são senhores); em segundo 
lugar, a multidão é tudo, menos melancólica: desde que o sinal da festa soa, todos, mesmo os mais 
graves, depõem sua gravidade. 

Mikhail Bakhtin. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Brasília: Ed. UnB, 1996, p. 217-8 (com adaptações). 

 
Considerando o texto, de Mikhail Bakhtin, e as imagens acima, julgue os itens 1 e 2 e faça o que se 
pede no item 3, que é do tipo C. 
 
1 Hélio Oiticica, membro dos movimentos concreto e neoconcreto no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 
60 do século passado, foi um dos primeiros artistas brasileiros a adotar, em sua obra, o princípio da 
participação do espectador. 
2 A obra Parangolé, de Hélio Oiticica, figura como bom exemplo da arte que conjuga a expressão 
corporal — a dança rítmica carnavalesca — com a expressão visual — o colorido das vestimentas 
dos passistas. 
 
3 Considerando as imagens e o texto apresentados, assinale a opção correta. 
 

A A obra Parangolé, de Hélio Oiticica, é convergente com a ideia de livre participação popular 
na festa de carnaval. 
B A obra Carnaval em Madureira evidencia o repúdio de Tarsila do Amaral aos princípios 
formais cubistas, principalmente aos formulados por Léger. 
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C Na obra Carnaval II, Di Cavalcanti representou, por meio de figuras exclusivas da cultura 
carioca, o ambiente caótico e desordenado do carnaval. 
D Para criar profundidade espacial na obra Samba-enredo, Glauco Rodrigues utilizou recursos 
técnicos da perspectiva linear. 

 
Gabarito 

1. Certo 

2. Certo 
3. Letra A 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2013 
Questões 04, 05, 06, 07, 08 e 09 
 

O teatro é base de toda educação criativa. Dele fluem todas as artes. O homem primitivo expressou-
se, antes, dramaticamente: dançava mimeticamente, criando os sons. Depois, necessitou da arte, 
para pintar-se, ou cobrir-se com peles de animais, ou magicamente representar suas ações nas 
paredes das cavernas; e a música foi essencial para dar ritmo e tempo à sua dança dramática. A 
criança “inventa” e, em seu “faz de conta”, necessita de música, dança, artes plásticas e habilidades 
manuais. A expressão dramática provê as outras artes de um significado e um objetivo para a 
criança. A criatividade espontânea fundamenta-se na experiência dos sentidos e, ao enfocá-la quer 
psicodramaticamente, quer cineticamente, verificamos que a espontaneidade tem sua base na 
imaginação dramática. 

Courtney. Jogo, teatro e pensamento – As bases intelectuais do teatro na educação. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 56-7 (com adaptações). 

 
Tendo como referência as ideias desenvolvidas no texto acima, julgue os itens de 4 a 8 e faça o que 
se pede no item 9, que é do tipo C. 
 
4 Infere-se do texto que o teatro é base da educação formal e que, a partir dele, aglomeram-se outros 
tipos de conhecimento, como o da ciência, o da tecnologia e o da religião, que fundamentam a 
educação criativa. 
5 Com base no texto, conclui-se que a criança, por ter o dom de inventar, cria narrativas 
fundamentando-se na lógica cartesiana e, portanto, prescinde da arte em seu faz de conta dramático. 
6 A espontaneidade própria da ação criativa, cuja base é a imaginação dramática, ampara-se na 
experiência dos sentidos enfocada cinética ou psicodramaticamente. 
7 Desde o início da comunicação humana, o teatro incorporou outras formas artísticas, que se 
tornaram essenciais para as representações dramáticas. 
8 A música, que exerce o papel principal em um concerto, pode desempenhar papel secundário em 
encenações teatrais, filmes, rituais ou atividades terapêuticas. 
 
9 A partir das ideias do texto, assinale a opção correta.  
 

A O homem, desde sua gênese, dançava ao som de vários ritmos, como maracatu, congada 
e carnaval, tradições culturais que chegaram aos dias de hoje e se tornaram símbolos da 
cultura do homem contemporâneo. 
B Na tentativa de adornar-se para atuar em festas populares, o homem primitivo cobria-se 
com peles de animais, estimulado pelas representações dramáticas de animais nas paredes 
das cavernas. 
C Do teatro, base de processos educativos pautados na criatividade, fazem parte outras 
formas artísticas, como dança, artes visuais, música e habilidades manuais. 
D Segundo o texto, das artes plásticas flui a expressão dramática, na medida em que delas 
derivam formas expressivas de representação cênica. 

 
Gabarito 
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4. Errado 
5. Errado 
6. Certo 

7. Certo 
8. Certo 
9. Letra C 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2013 
Questões 19, 20, 21 e 22 

 
O maracatu era preconceituosamente chamado “coisa de negro”. Hoje, virou inspiração de 
compositores brasileiros, de compositores do mundo todo, de bandas de rock, de artistas plásticos e 
de escritores. É tema de tese de mestrado e de doutorado. Chega-se a falar em diáspora do 
maracatu, já que existem tantos grupos imitando o maracatu pelo mundo todo. Eu acredito que essa 
migração do maracatu deve-se a muitos fatores: à difusão através da imprensa, às políticas públicas, 
aos artistas famosos e também à disposição dos próprios grupos de sair em busca de novos espaços. 
No entanto, a gente não pode confundir maracatu com grupo de percussão. Maracatu é um complexo 
cultural que envolve religião, envolve comunidades, envolve séculos de tradição. É preciso distinguir 
o maracatu tradicional dos grupos de percussão. 

Depoimento de Climério de Oliveira (com adaptações). 

 
Considerando o texto e a imagem acima, julgue os itens a seguir. 
 
19 A ostentação de estandartes ricamente elaborados, como mostra a imagem acima, compõe os 
cortejos do maracatu, nos quais a tradição não é fator essencial. 
20 Originário do Rio de Janeiro, o maracatu é considerado a base das escolas de samba, que hoje 
protagonizam os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro. 
21 A alfaia, uma das figuras humanas da encenação do maracatu, simboliza as rainhas africanas. 
22 Um dos elementos sagrados do maracatu é a calunga, boneca conduzida durante o cortejo. 
 
Gabarito 

19. Errado 

20. Errado 
21. Errado 
22. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2013 
Questões 24 e 25 
 

Vai passar, palmas pra ala dos barões famintos, 
O bloco dos napoleões retintos 
e os pigmeus do boulevard. 
Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a 
cantar 
A evolução da liberdade até o dia clarear. 
Ai que vida boa, ô lerê, 
Ai que vida boa, ô lará. 
O estandarte do sanatório geral vai passar. 
 
A partir da imagem acima, que ilustra o carnaval em Olinda, bem como da canção Vai passar e do 
trecho dela apresentado acima, composição de Chico Buarque e Francis Hime, julgue os itens 
seguintes. 
 
24 Na ala, tal como no ato da ópera, o enredo está dividido em seções temáticas. 
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25 No espetáculo carnavalesco, manifestação popular que reúne música, ritmo, percussão, dança e 
variada combinação de formas e cores nas fantasias, realiza-se, no mesmo tempo e espaço, a 
comunhão de culturas e épocas diferentes. 
 
Gabarito 

24. Certo 
25. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2012 
Questão 4 
 
A relação entre tempo, espaço e ação pode ser representada por um triângulo, em que há 
interdependência entre os três ângulos do trinômio. Assim, o tempo manifesta-se de maneira visível 
no espaço; o espaço situa-se onde a ação acontece e se desenrola com determinada duração; e a 
ação concretiza-se em certo lugar e momento. Considerado em si mesmo, cada ângulo produziria 
uma arte que não é teatro:  
< sem espaço, o tempo seria duração pura, música, por exemplo;  
< sem tempo, o espaço seria o da pintura ou da arquitetura;  
< sem tempo e sem espaço, a ação não pode desenvolver-se.  

Patrice Pavis. A análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 139 (com adaptações) 

 

4 Com relação às artes cênicas, é correto afirmar que  
 

A a relação entre os ângulos do triângulo não interfere na qualidade do trabalho do ator, uma 
vez que o trinômio ação, tempo e espaço constitui a base para a construção de sua atuação. 
B o espectador relaciona-se, ao assistir a um espetáculo, diretamente com o tempo e com o 
espaço, de modo que o ângulo das ações se reduz consideravelmente.  
C a presença cênica é um estado buscado pelo intérprete na relação entre tempo, espaço e 
ação, de modo que, ao atingi-la, o ângulo das ações, no triângulo, se acentua. 
D cada tipo de triângulo revelaria, por analogia, um estilo teatral diferenciado, evidenciando-
se, nos ângulos, o elemento estético preponderante. 

 
Gabarito 

4. Letra D 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2012 
Questões 05, 06, 07, 08, 09 e 10 
 
O carnaval é a mais famosa festa popular brasileira, conhecida em todo o mundo. Sua provável 
origem é o entrudo português, que aglutinava várias brincadeiras, muitas delas de natureza violenta; 
porém a mais comum era a de as pessoas atirarem água, farinha, ovos podres e fuligem umas nas 
outras. O entrudo, trazido para o Brasil no século XVII, sofreu influências dos carnavais europeus, 
especialmente da França e Itália, a partir do século XIX. Em meados desse século, grupos de foliões 
começaram a tocar bumbos e tambores, fazendo arruaças e muito barulho a partir das 22 horas do 
sábado. Essa iniciativa ficou conhecida como Bloco do Zé Pereira. Um pouco mais tarde, tais blocos, 
incorporando tradições europeias, máscaras, adereços e fantasias, como a do pierrô, a da colombina 
e a do rei momo, passaram a fazer parte da paisagem do carnaval brasileiro.  

Internet: <www.aticaeducacional.com.br> (com adaptações). 

 
Tendo como referência o texto e aspectos por ele suscitados, julgue os itens a seguir. 
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5 Os sambas cantados e tocados durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de 
São Paulo têm sofrido, nos últimos dez anos, uma perceptível desaceleração, tornando-se cada vez 
mais lentos e cadenciados. 
6 Na formação dos blocos de frevo, marca do carnaval pernambucano, estão presentes instrumentos 
de percussão e de sopro, tais como caixas, bumbos, saxofones, trombones e trompetes. 
7 Entre os ritmos do carnaval brasileiro, incluem-se as marchinhas e o axé. 
8 As incorporações de tradições europeias descritas no texto compõem aspectos do carnaval que, 
relacionados à caracterização dos personagens, fazem parte dos recursos cenográficos dessa festa 
popular. 
9 Ao fazerem uso de indumentárias, os foliões libertam-se de sua aparência cotidiana e incorporam 
personagens, caracterização que contribui para transformar a festa do carnaval em um espetáculo. 
10 Arthur Omar, ao registrar o cotidiano, representado, por exemplo, nas festas populares, às quais 
se pode associar a figura abaixo, apresenta caminhos investigativos da imagem fotográfica 
contemporânea, por meio de processos fotográficos analógicos, que correspondem à reprodução 
fotoquímica da imagem, e digitais, embasados em procedimento físico-numérico. 
 

 
Arthur Omar. Antropologia da face gloriosa. 
Internet: <www.serurbano.wordpress.com>. 

 
Gabarito 

5. Errado 

6. Certo 
7. Certo 
8. Certo 

9. Certo 
10. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2012 
Questões 11, 12, 13, 14 e 15 
 

No século XIX, o compositor alemão Richard Wagner revolucionou o mundo da ópera e das artes ao 
propor a gesamtkunstwerk, ou seja, a “obra de arte total”, um ideal de junção das artes — música, 
teatro, canto, dança e artes plásticas — em um mesmo palco. Como proposta de obra de arte 
coletiva, seria necessário que cada uma das linguagens se expandisse além da própria 
especificidade. Wagner sustentava que o verdadeiro objetivo da arte era a busca da universalidade, 
defendendo que, ao integrar todas as artes, a obra de arte total obviamente superaria todas as 
manifestações artísticas isoladas. 

Internet: <www.congressohistoriajatai.org> (com adaptações). 

 
Considerando o texto e a figura acima como referências iniciais, julgue os itens de 11 a 15. 
 
11 A prática de Joãozinho Trinta, nos desfiles carnavalescos, contrariava o conceito wagneriano de 
“obra de arte total”. 
12 O princípio da arte total, referido no texto, está presente nos desfiles das escolas de samba, em 
que se mesclam recursos de todas as artes. 

 

http://www.serurbano.wordpress.com/
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13 Guardadas as diferenças existentes entre os diversos estilos estéticos, os fundamentos de 
integração entre as artes, presentes na ópera, estendem-se ao teatro de revista e ao teatro musical.  
14 No Brasil, o teatro de revista contribuiu para o processo de descolonização cultural, integrando os 
gostos e os costumes de toda uma sociedade, bem como as várias faces do anedotário nacional. 
15 Na contemporaneidade, o teatro musical impõe-se como substituto da ópera, estilo com o qual 
compartilha os mesmos elementos de composição.  
 
Gabarito 

11. Errado 

12. Certo 
13. Certo 
14. Certo 

15. Errado 

 
 
VESTIBULAR UnB 02/2012 
Questões 104, 105 e 117 
 

As cavalhadas são festas populares que representam a defesa da civilização cristã ocidental contra 
as invasões dos muçulmanos, ocorridas, na Europa, entre os séculos VI e IX d.C. No Brasil, as 
cavalhadas são reproduzidas desde o período colonial e, na atualidade, manifestam-se 
principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Alagoas, Pernambuco e no norte do Rio de Janeiro. A festa dura, em média, três dias e cada 
dia representa uma batalha. Ao final da festa, os cristãos, que trajam roupas azuis, vencem os 
mouros, de indumentária vermelha, o que simboliza a derrota dos invasores e, ao mesmo tempo, a 
conversão dos muçulmanos ao cristianismo. A gastronomia da festa é composta basicamente de 
doces brasileiros tradicionais, como a rapadura e a goiabada, dos típicos daquelas regiões 
mencionadas, e dos de origem portuguesa, como o fio de ovos, o quindim e o bom-bocado. 

Internet: <www.conexaoaluno.rj.gov.br>. 

 
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os importantes aspectos da cultura e da 
formação histórica do Brasil, julgue os itens a seguir. 
 
104 A festa é uma instituição social e, como tal, desenvolve o processo de socialização, ao mesmo 
tempo em que mantém e renova tradições. 
105 Contribuição do colonizador português, a cavalhada remete ao conturbado contexto histórico 
vivido pela Península Ibérica, de formação católica, em face da invasão árabe muçulmana, que 
perdurou por séculos. Uma outra expressão da cultura popular brasileira, a congada, atesta a força 
duradoura da influência das culturas africanas no Brasil, que se fez sentir desde o período colonial.  
117 A mitologia grega é composta de histórias de deuses que se assemelham aos seres humanos, 
tanto em aparência física quanto em sentimentos. Entre outras funções, tais histórias, transmitidas 
oralmente, de geração em geração, buscavam explicar a origem do universo, a fundação de uma 
polis ou um acontecimento extraordinário. 
 
Gabarito 

104. Certo 
105. Certo 
117. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2012 
Questões 01, 02, 03, 04, 05 e 06 
 
Preste atenção por favor 
na história que vou contar 
ela explica o que é cordel 
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grande manifestação popular. 
Paulo Araújo. Internet: <www.bibceuguarapiranga.blogs.com>. 

 
Manifestação popular caracterizada por poesias escritas em folhetos, a literatura de cordel originou-
se na Europa em meados do século XII. Em Portugal, escritores amadores usavam cordões para 
pendurarem e divulgarem suas produções em lugares públicos. Com a vinda dos portugueses ao 
Brasil, a tradição de contar histórias disseminou-se pela região Nordeste, tornando-se um dos 
símbolos da cultura e memória nordestina.  
 
No início, como a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, as poesias eram apenas decoradas 
e recitadas em feiras e praças. Mais tarde, passaram a ser impressas em folhetos, cujas capas eram 
ilustradas em xilogravura, e afirmaram-se como manifestação artística e popular nas décadas 60 e 
70 do século passado. A importância do cordel não se limita à literatura. O cordel se expande como 
registro histórico da cultura nordestina, reverberando nas manifestações artísticas, tais como teatro, 
dança, cinema, música e artes visuais. 
 

  
Figura I  
Antonio Silvino, xilogravura, 350 × 478. Internet: <www.j e 
f f c e l o p h a n e . w o r d p r e s s . c o m > 

 

  
Figura II 
Internet: <catracalivre.folha.uol.com.br>. 

 

 
Tendo como referências iniciais o texto e as figuras acima, julgue os itens de 1 a 6. 
 
1 A arte de contar histórias é uma das formas mais antigas de transmissão de conhecimento. Nas 
histórias, estão presentes crenças, fantasias, bem como aspectos éticos, estéticos e morais de uma 
cultura. O contador de histórias pode desenvolver, para cada performance, formas singulares de 
narrativa, utilizando objetos, músicas, sons e movimentos, de modo que suas ações se organizem 
cenicamente. 
2 Como consequência da construção de Brasília e da interiorização do desenvolvimento do país, as 
décadas de 60 e 70 do século passado foram marcadas pela valorização da cultura brasileira, como 
se verifica, sobretudo, no Cinema Novo, no teatro popular, nas artes visuais, na arquitetura, na 
música e na literatura de cordel. 
3 No Brasil dos anos 20, os organizadores da Semana de Arte Moderna expressaram evidente 
paradoxo: ao mesmo tempo em que defendiam a arte livre das amarras de um passado cultural 
dissociado do Brasil real, apoiavam o regime político vigente, por considerá-lo democrático e 
socialmente justo. 
4 A efervescência cultural que caracterizou o Brasil entre fins dos anos 50 do século XX e a primeira 
metade da década de 60 inscreve-se em cenário mais amplo de transformações no país e de 
estabilidade política dos governos da época. 
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5 Forma poética rica em situações dramatúrgicas e linguagem imagética, a literatura de cordel, além 
de influenciar outras manifestações artísticas, presta-se facilmente a adaptações para teatro, cinema 
e televisão. 
6 Um dos aspectos marcantes da filmografia de Glauber Rocha é a apropriação de convenções 
imagéticas e enunciativas do cordel, tais como as representações da seca, do misticismo e do 
cangaço inspiradas na cultura popular nordestina. 
 
Gabarito 

1. Certo 

2. Errado 
3. Errado 
4. Errado 

5. Certo 
6. Certo 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2012 
Questões 13, 14, 15 e 16 
 

Quando ficou claro que a designação de Homo sapiens não era tão adequada à nossa espécie como 
se havia acreditado — porque, afinal, não somos tão razoáveis como se acreditava no século XVIII, 
em seu otimismo ingênuo —, acrescentaram-lhe a de Homo faber (homem que fabrica). Entretanto, 
a expressão Homo ludens (homem que joga) evoca 7 uma função tão essencial quanto a de fabricar 
e merece, portanto, ocupar seu lugar junto à de Homo faber. 

Johan Huizinga. Homo ludens. Madri: Alianza, 2001, p. 7 (com adaptações). 

 
Tendo como referência essas informações e aspectos a elas relacionados, julgue os itens de 13 a 
16. 
 
13 Em Atenas, na época de Péricles (séc. V a.C.), jogos e teatro perderam importância social, porque 
a população, imbuída de espírito democrático, preferia dedicar-se às atividades políticas e 
econômicas, visto que estas fortaleciam a cidadania. 
14 Na Grécia Antiga, os jogos realizados em Olímpia, a cada quatro anos, constituíam um desafio 
entre cidades; os atletas — homens livres, jovens, disciplinados e com vigor físico — mostravam, 
pela competição, a forte presença de elementos guerreiros na organização da sociedade helênica. 
15 Na capital do Império Romano, a política do pão e circo — expressão que designa a relação entre 
o grande número de espetáculos e o estatuto político-social dos patronos — contribui para o 
entendimento de características fundamentais da vida cívica e social dos romanos daquele período. 
16 Na Idade Média, devido às especificidades das condições materiais do período, as definições 
Homo sapiens, Homo ludens e Homo faber correspondiam, respectivamente, a clero, nobreza e 
povo. 
 
Gabarito 

13. Errado 

14. Certo 
15. Certo 
16. Errado 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2012 
Questões 19 e 20 
 
Muita gente considera o catch um esporte ignóbil. O catch não é um esporte, é um espetáculo, e é 
tão ignóbil assistir a uma representação da dor, no catch, como ao  sofrimento de Arnolfo ou de 
Andrômaca. Existe, no entanto, um falso catch, pomposo, com a aparência inútil de um esporte 
regular; mas esse não tem  qualquer interesse. O verdadeiro — impropriamente chamado catch 
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amador — realiza-se em salas de segunda classe, onde o público adere espontaneamente à 
natureza espetacular do combate, como o público de um cinema de bairro. Ao público pouco importa 
que o combate seja falseado ou não; o futuro racional do combate não lhe interessa: o catch é uma 
soma de  espetáculos, sem que um só seja uma função: cada momento impõe o conhecimento total 
de uma paixão que surge, sem jamais se estender em direção a um resultado que a coroe. 
 Assim, a função do lutador não é ganhar, mas executar exatamente os gestos que se esperam dele. 
O catch propõe gestos excessivos, explorados até o paroxismo da sua significação. Esta função de 
ênfase é a mesma do teatro antigo, cuja força — língua — e cujos acessórios — máscaras e coturnos 
— concorriam para fornecer a explicação exageradamente visível de uma necessidade. O gesto de 
um lutador vencido, significando uma derrota que não se oculta, mas se acentua, corresponde à 
máscara antiga, encarregada de significar o tom trágico do espetáculo. O lutador prolonga 
exageradamente a sua posição de derrota, caído, impondo ao público o espetáculo intolerável da 
sua impotência. No catch, como nos teatros antigos, não se tem vergonha da dor, sabe-se chorar, 
saboreiam-se as lágrimas. 

Roland Barthes. Mitologias. Rio de Janeiro: DIFEL, 2010, p. 15-26 (com adaptações). 

 
Considerando o texto acima e aspectos a ele relacionados, julgue os itens de 19 e 20. 
 
19 No catch, assim como nos espetáculos teatrais, há relação entre ficção e realidade em dois níveis: 
ético e estético. No nível ético, a dor e o sofrimento do lutador derrotado correspondem à catarse da 
dor real do público, conforme o modelo das tragédias antigas. No nível estético, o exagero cênico 
acentua o caráter de verossimilhança, o que atende à expectativa do público quanto à significação 
do espetáculo. 
20 A capoeira é um tipo de luta introduzida no Brasil por escravos africanos, tendo sido sua prática 
incentivada pelos governos da Primeira República, que a consideravam instrumento de afirmação de 
identidade nacional calcada na tolerância e no pluralismo cultural. 
 
Gabarito 

19. Errado 

20. Errado 

 
 
VESTIBULAR UnB 01/2012 
Questão 88 
 
Derivada do grego, a palavra “estética” significa “sentir” e envolve um conjunto, uma rede de 
percepções presentes em diversas práticas e conhecimentos humanos. As experiências estéticas de 
homens e mulheres estendem-se a vários âmbitos de seu existir, de seu saber, de sua identidade, 
enfim, de seu humanizar-se. Em processos de produzir e apreciar objetos artísticos, em múltiplas 
linguagens, enraizadas em contextos socioculturais, as pessoas experimentam suas criações e 
percepções estéticas de maneira mais intensa, diferenciada. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 

1999, p. 48. 

 
O jogo instaura uma nova percepção do tempo, pois o início e o fim do jogo estão diretamente 
relacionados à imitação do tempo, que, por sua vez, instaura-se como fenômenos culturais. Mesmo 
depois de ter chegado ao fim, o jogo permanece como criação do espírito, um tesouro a ser 
conservado pela memória. 

Johan Huizinga. Homo ludens – O jogo como elemento da cultura. São Paulo: Editora Perspectiva,1996. 4.ª ed., p. 12-3. 

 
88 Tendo como referência inicial os fragmentos de textos acima e a multiplicidade de aspectos que 
eles evocam, assinale a opção correta. 
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A Nas danças brasileiras, como, por exemplo, bumba meu boi, tambor de crioula, cavalo-marinho, 
os espectadores são convidados à apreciação estética passiva. 
B Tanto na origem quanto nos dias atuais, o texto tem sido o principal elemento do jogo cênico, que 
permite reconhecer a dramaturgia como manifestação artística. 
C No jogo cênico, o elemento tempo, responsável pela permanência da sensação da presentificação 
para o espectador, é o que mais se destaca, uma vez que o teatro é arte que depende, 
preponderantemente, da noção de tempo. 
D Ao longo da história do teatro foram modificadas, no jogo cênico, as relações entre a caixa cênica 
e o espectador, transformação que se estendeu ao jogo simbólico estabelecido entre apreciador e 
fazedor. 
 
Gabarito 

88. Letra D 

 
 
 


