
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: robertabarros88@gmail.com 
 

1) Sobre o texto teatral, considere “V” quando a afirmação for verdadeira e “F” quando for falsa. Por fim, assinale 
a alternativa correspondente: 

(   ) O texto teatral é escrito para servir de roteiro para os diretores. Por isso, apresenta um ou mais narradores, 

não exigindo a combinação das linguagens verbal e corporal. 

 (   ) Os textos teatrais apresentam: tempo dramático (quando acontece a história), espaço dramático (local onde 

se passa a história) e personagens.  

(   ) Os primeiros textos teatrais de que temos registro foram escritos na Roma Antiga. 

 (   ) As peças podem ser divididas em atos, que representam os momentos da ação e podem marcar a mudança 

de cenários ou de personagens.  

a) V, F, V, F  

b) F, V, V, F  

c) V, V, F, F  

d) F, V, F, V  

e) F, F, V, V 

 

2) Sobre o texto principal e o texto secundário, analise as afirmações a seguir: 

I. São duas partes isoladas, que trabalham paralelamente, sendo que uma não perde o sentido sem a outra. 

 II. O texto secundário tem o objetivo de esclarecer ao leitor determinadas questões sobre a encenação, como 

nome dos personagens, movimentações, trocas de cenário.  

III. O texto principal também é conhecido como indicações cênicas. 

 IV. O texto principal é o texto dos diálogos dos atores, tudo aquilo que o ator diz na representação.  

V. Qualquer texto pode ser usado em uma representação, pois não existem aspectos específicos que podem ser 

apontados como integrantes de um texto dramático propriamente dito. 

 Assinale a alternativa cujas afirmações estão incorretas: 

a) I e III. 

 b) I, III e V.  

c) I, II, III e V.  

d) II, IV e V.  

e) III e IV. 

3) Para o ator desenvolver o papel de um personagem ele usa o texto dramático. O texto dramático contém todas 

as informações necessárias para a representação cênica. O texto dramático é dividido em duas partes. A parte 
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principal trata dos diálogos dos personagens. Marque a alternativa que identifica as características da parte 

secundária do texto dramático.  

a) Texto lido pelos atores para o público  

b) Texto não lido ao público, com detalhes da encenação 

c) Repetição dos diálogos para o ensaio da peça 

d) Informações sobre o diretor 

e) informações sobre o dramaturgo 

 

4) (UEM-2013- adaptada) As histórias em quadrinhos (HQs) são um tipo de arte feita por artistas com talento 

muito especial, pois misturam texto e desenho de maneira única.Com relação às Histórias em Quadrinhos, 

assinale o que for correto. 

a) Embora a arte do desenho relacionada a um texto já existisse há muito tempo, a integração do desenho ao 

texto, como conhecemos hoje, somente apareceria na década de 1930. 

b) Roy Lichtenstein é considerado um dos precursores das Histórias em Quadrinhos como arte  por empregar, em 

suas obras, cores primárias, chapadas e contornadas por um traço preto. 

c) Yellow Kid, publicado em forma de pequenas tiras nos jornais dos Estados Unidos desde 1895, é considerado o 

primeiro personagem das Histórias em Quadrinhos. 

d) A condição de obra de arte não pode ser atribuída às Histórias em Quadrinhos porque essas, para serem 

fruídas, necessitam ser reproduzidas industrialmente, gerando muitas cópias. 

e)N.R.A 

 

 

5) Desenho e arte se integram nas histórias em quadrinhos. Alguns artistas usaram a linguagem das HQs para 

expressão artística, como os brasileiros Ziraldo e Maurício de Souza. Ambos 

dedicaram grande parcela dos seus trabalhos ao público infanto-juvenil. Roy 

Lichtenstein iniciou seu uso na década de 1960. 

Identifique algumas características das obras de Lichtenstein, a partir da 

imagem dada como exemplo.  

a) Uso de volume, luz e sombra 

b) Uso de perspectiva 

c) Uso de pontilhismo  

d) Uso de cores sólidas e linhas bem visíveis 

 e) Uso de monocromia 

 

6) Observe a imagem a seguir e responda: 

 

a) A qual elemento pertinente ao universo das HQs ele se refere?  

b) Indique pelo menos duas de suas funções de acordo com os tipos existentes: 
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