
 

 

Tarefa 01 – Professor Sinval 
 

As questões 01, 02, 03 e 04 referem-se à leitura da peça Édipo Rei, de Sófocles. 
 
01. A atividade teatral, a ação de representar é inerente ao ser humano, faz parte de nosso cotidiano desde 

sempre. Os gregos configuraram a representação como Arte, criando os gêneros dramático, e como 
gêneros textuais a tragédia e a comédia. Édipo Reiexemplifica qual dos dois gêneros textuais? Por quê? 

 
02. Na tragédia, os elementos básicos do gênero dramático são trabalhados linearmente ou são fragmentados? 

Justifique. 
 
03. Por que não há peripécia em Édipo Rei? 
 
04. Há na peça preocupação didática, de doutrinação da sociedade? 

Texto para as questões 05, 06, 07 e 08 
 
LÚCIA (com o punho erguido) - Confessou. Até que enfim! Pelo menos, diga, berre: "Roubei o namorado 
de Lúcia!!!..."  
ALAÍDE (perturbada) - Não digo nada! Não quero!  
(Trevas.)  
CLESSI (microfone, bem lenta) - Duas noivas! Interessante - duas noivas! Mas que foi que disse o padre, 
quando Lúcia apareceu? Renda da Bélgica, você mandou buscar. Quanto custou? Não diga. Deixa ver se eu 
adivinho? Aposto que foi... mais ou menos...  
(Luz no alto de uma das escadas laterais, no plano da realidade. Pedro, com roupa normal, falando com o 
médico de serviço. Projetor vertical sobre os dois.)  
PEDRO (comovido) - Eu me chamo Pedro Moreira.  
MÉDICO -Pois não.  
PEDRO (comovido) -Sou o marido dessa senhora que está sendo operada.  
MÉDICO -Caso de atropelamento, não foi?  
PEDRO (com angústia) - Sim, doutor. Foi atropelada na Glória. Só ainda agora é que eu soube. 
Telefonaram para o escritório. (expectante) O estado dela - qual é, doutor? Muito grave?  
MÉDICO (reticente) - Bem, o estado dela não é bom.  
PEDRO (patético) - Não é bom? (noutro tom) Mas há esperança?  
MÉDICO - Sempre há esperança. Está-se fazendo tudo.  
PEDRO (agoniado) - E ela sofreu muito, doutor?  
MÉDICO - Não. Nada. Chegou em estado de choque. Nem vai sofrer nada.  
PEDRO (chocado) - Estado de choque?  
MÉDICO - Foi. E isso para o acidentado é uma felicidade. Uma grande coisa. A pessoa não sente nada - 
nada.  

(Trevas. Desce o pano rapidamente) 
 

Nelson Rodrigues – Vestido de Noiva 
 
05. O texto teatral apresenta dois textos: a fala das personagens e as rubricas que, no texto acima, estão 

entre parênteses. Comente a função da rubrica na peça:  
 
06. O texto apresenta um dos núcleos conflitivos da peça, o triângulo amoroso. Destaque a passagem que 

justifica esse núcleo no texto:  
 
07. Identifique no texto a simultaneidade de planos:  
 
08. Analise os pontos em comum entre os textos do teatro, do cinema e da televisão:  
 
 
 
 
 
 
 
 


