
2a Etapa
TEATRO

PROVA DE ATUAÇÃO
(texto masculino)

Mr. Rooney:	 Contenha-se	ou	eu	mando	Tommy	buscar	o	táxi.	E,	então,	
em vez de termos economizado seis pences  não, cinco 
pences , teremos perdido... Maldito sol, se escondeu. 	
E o barômetro indicando tempo firme... (Pausa) 	
Aviemo-nos	 para	 casa.	 Vamos	 sentar	 diante	 do	 fogo.	
Cerraremos as cortinas. Você vai ler para mim. Acho que 
Effie vai trair o marido com o major. Espere! Já subi e 
desci estes degraus cinco mil vezes e ainda não sei quantos 
são. Quando acho que são seis, são quatro ou cinco, ou 
sete, ou oito. Quando eu lembro que, na verdade, são 
cinco, são três  ou quatro, ou seis, ou sete e, quando, 
afinal, eu chego à conclusão de que são sete, há cinco, 
ou	seis,	ou	oito,	ou	nove.	Às	vezes,	eu	me	pergunto	se	
eles não vêm à noite mudá-los. Recusa-se a contar! Mas, 
essa é uma das poucas alegrias da vida! (Pausa) Sabe do 
que mais? Acho que vou me aposentar. Nunca mais ter 
de pôr os pés nestes malditos degraus. Nunca mais ter 
de me arrastar por esta maldita estrada. Sentar em casa 
sobre o que restou do meu traseiro, contando as horas até 
a refeição seguinte. (Pausa) Só de pensar nisso, recobro 
o	ânimo.

BECKETT, Samuel. Todos os que caem. Tradução de Fátima Saadi.  
Cadernos de Teatro, no 121, p. 33. (Adaptado)

ATENÇÃO:  É proibida a utilização, por qualquer candidato, do texto do 
sexo oposto.

Texto feminino no verso.



2a Etapa

TEATRO
PROVA DE ATUAÇÃO

(texto feminino)

Mrs. Rooney: Meu vestido! O senhor prendeu o meu vestido! Olhe o 
que fez com o meu lindo vestido. O que é que Dan vai 
dizer quando ele souber, quando ele sentir o buraco? O 
que é que o senhor está fazendo? Ligue o carro, eu lhe 
imploro, e vamos embora. Que horror! Olha a galinha! 
Nossa mãe, o senhor a esmagou. Vamos embora, vamos 
embora! (Pausa) Que morte! Um minuto antes ciscando 
feliz seu esterquinho na estrada, ao sol, um banho de 
poeira aqui, outro ali, e de repente – bum! Acabam-se as 
preocupações. (Pausa) Nunca mais chocar, nunca mais 
criar pintinhos. Acabou-se a galinhagem. (Pausa) Um 
grito, um só e depois... o descanso eterno. (Pausa) De 
toda	maneira,	mais	cedo	ou	mais	tarde,	acabariam	mesmo	
por lhe torcer o pescoço. (Pausa) Chegamos! Deixe-me 
descer. (Pausa) O que é que o senhor está aprontando 
desta vez? Quando estamos parados e o perigo já passou 
é que o senhor buzina? Em vez de buzinar agora, o senhor 
deveria era ter buzinado para aquela infeliz.

BECKETT, Samuel. Todos os que caem. Tradução de Fátima Saadi.  
Cadernos de Teatro, no 121, p. 33. (Adaptado)

ATENÇÃO:  É proibida a utilização, por qualquer candidato, do texto do 
sexo oposto.

Texto masculino no verso.
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A) QUESTÕES DE CORPO

Nas questões 0� e 02, as seqüências de movimentos serão apresentadas por um Instrutor:

• primeiro, para observação pelos candidatos; 
• em seguida, para repetição pelos candidatos, juntamente com o Instrutor; e, 
•	 finalmente,	para execução pelos candidatos.

QUESTÃO 0� 

Por meio de uma seqüência de movimentos propostos, pelo Instrutor, na hora da prova, e acompanhados 
de música, os candidatos serão avaliados quanto a alongamento muscular, flexibilidade e postura do 
corpo para a execução do exercício.

QUESTÃO 02 

Por meio de uma seqüência de movimentos dada, pelo instrutor, na hora da prova, os candidatos serão 
avaliados na execução de ações de empurrar, chutar, contrair, expandir, cair, rolar, apontar, levantar 
e espalhar, que deverão ser executadas corretamente, ou seja, com destaque para seus aspectos 
característicos de tonicidade muscular, dinâmica e intenção adequadas.

B) QUESTÕES DE VOZ

QUESTÃO 03 

Os candidatos deverão aprender, na hora da prova, uma pequena canção, associada a uma seqüência 
de movimentos, que serão apresentadas pelo Instrutor. Inicialmente, o exercício será executado por 
todos os candidatos simultaneamente; em seguida, cada candidato, individualmente, executará o 
mesmo exercício duas vezes.
Nesse caso, todos os candidatos serão avaliados, considerando-se não só os aspectos ritmo, afinação 
e memória, mas também a habilidade de executar, com precisão, diferentes ações simultâneas.

QUESTÃO 04 

Cada candidato deverá apresentar uma cena musical, previamente criada e preparada por ele, com base 
em um trecho da canção Fado Tropical, de Chico Buarque e Ruy Guerra. 

Essa canção está gravada no CD anexo, que contém a versão original da canção e, também, 12 playbacks, 
que contemplam as 12 possibilidades de tons.

INSTRUÇÕES para a criação e a apresentação da cena musical:

1)  Ao apresentar a cena musical por ele criada e preparada, cada candidato deve, obrigatoriamente, usar 
do playback fornecido pela Copeve.

2)  Para tanto, o candidato deve escolher, entre as faixas de números 2 a 13, aquela que considerar mais 
adequada à sua voz.

 ATENÇÃO: A faixa número � – a da gravação original, a ser utilizada apenas como referência de  
estudo – não pode ser utilizada como playback para a realização da prova.

2a Etapa
TEATRO

PROVA DE AUDIÇÃO DIDÁTICA COLETIVA
Valor total: �00 (cem) pontos
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3)  A cena musical a ser apresentada deve ser estruturada da seguinte forma:
 •  Na introdução instrumental – com duração de, aproximadamente, 15 (quinze) segundos –, o candidato 

  deve dar início à cena, utilizando-se do texto falado, indicado junto à partitura.
 •  Na parte correspondente ao canto propriamente dito – com duração de, aproximadamente,  

  40 (quarenta) segundos –, o candidato deve cantar a canção determinada, enquanto continua a 
  execução da cena.

 •  Na parte instrumental final – com duração de, aproximadamente, 30 (trinta) segundos –, o candidato 
		 deve	finalizar	a	cena,	utilizando-se	do	texto	falado,	indicado	junto	à	partitura.

4)  A cena deve durar, exatamente, o mesmo tempo do playback gravado, que será acionado pelo Instrutor.

5)  O candidato pode, ou não, se basear na cena original da obra – cuja referência se encontra na partitura 
correspondente, também anexa –, para a qual foi composta a música proposta.

C) QUESTÕES DE IMPROVISAÇÃO

1.  INTRODUÇÃO
 •  Conceito - Improvisar é buscar, a partir de um número limitado de elementos, a solução mais adequada 

a um problema determinado. E, também, buscar a concretização de uma linha de ação. Improvisar é 
valorizar o conhecimento intuitivo e, ao mesmo tempo, impulsionar a manifestação dos próprios repertórios 
físicos e vocais. A espontaneidade, a liberdade de ação, a expressão física em busca de uma presença 
cênica, bem como a atenção à relação de grupo são elementos constituintes de uma improvisação.

 • Objetivo - Avaliar o desenvolvimento, pelos candidatos, dos seguintes aspectos: concentração, 
imaginação,	precisão	de	movimento	e	voz		domínio	de	seu	aparato		,	jogo		interação	do	grupo	pelo	
manejo de circunstâncias e pela criação de situações cênicas.

 

2.  INSTRUÇÕES: 
	 Para	cada	jogo	proposto,	em	cada	uma	das	questões	será	dada	uma	instrução	específica.	Durante	a	

realização de cada jogo, caso alguma regra seja rompida, o Instrutor interromperá imediatamente o jogo, 
que só poderá ser retomado ao sinal dado por ele. 

QUESTÃO 05 
Jogo em duplas: Trocar presentes
Os participantes de cada dupla devem trocar presentes imaginários, observando as seguintes regras:
1) O primeiro dá um presente imaginário ao segundo, que o recebe e o usa, para demonstrar qual é o objeto 

ganhado.

2) Em seguida, o segundo agradece, dando, por sua vez, um outro presente ao primeiro, que deve usá-lo 
e agradecer, dando seqüência à troca de presentes. 

3) A seqüência desenvolve-se continuamente, alternando-se os participantes, até que o Instrutor interrompa 
as duplas com um sinal.

QUESTÃO 06
Jogo em grupos:	Narração	coletiva	improvisada	com	base	na	definição	de	onde, quem e quando.
Os participantes de cada grupo devem contar uma história, observando as seguintes regras:
1) A escolha do onde, do quem e do quando	deve	ser	definida,	previamente,	pelo	grupo	de	narradores	–	ou	

seja, dos participantes da prova devidamente agrupados pelo Instrutor, antes do começo da narrativa.

2) O Instrutor dará o sinal de início e, durante a atividade, o de passagem de um jogador para o outro. A 
história deve ser narrada de modo seqüencial	pelos	jogadores		ou	seja,	ao sinal do Instrutor, cada 
um dos jogadores, na sua vez, deve contar a parte seguinte da história, sempre dando continuidade 
ao conteúdo contado pelo jogador anterior.

3) O grupo é responsável por manter a coerência da narrativa na criação improvisada		ou	seja,	todos	
devem manter a seqüência lógica dos fatos em relação ao onde, ao quem e ao quando. 

4) Todos os componentes do grupo devem se portar como testemunhas do mesmo fato.



PROVA DE AUDIÇÃO DIDÁTICA COLETIVA
2a Etapa

TEATRO

RELAÇÃO DAS FAIXAS GRAVADAS NO CD ANEXO:
Trecho da canção “Fado Tropical” de Chico Buarque e Ruy Guerra

01 - Gravação original com Chico Buarque, em Sol menor

02 - Playback em Sol menor

03 - Playback em Sol sustenido menor

04 - Playback em Lá menor

05 - Playback em Lá sustenido menor

06 - Playback em Si menor

07 - Playback em Dó menor

08 - Playback em Dó sustenido menor

09 - Playback em Ré menor

10 - Playback em Ré sustenido menor

11 - Playback em Mi menor

12 - Playback em Fá menor

13 - Playback em Fá sustenido menor

    ATENÇÃO:

-  O candidato deve optar pela faixa que considerar mais adequada à sua voz, entre as 
de número 2 a 13.

-  A  faixa número 1 - a da gravação original, a ser utilizada como referência de estudo 
não pode ser utilizada como playback para a realização da prova.



PROVA DE AUDIÇÃO DIDÁTICA COLETIVA
2a Etapa

TEATRO

BUARQUE, Chico; GUERRA, Ruy. Calabar: o elogio da traição. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000. Ato 1, p. 15-16. (Partitura de trecho de Fado Tropical, dos mesmos autores.)

Textos e partitura da canção para a cena musical da QUESTÃO 04 

(Falando sobre o arranjo instrumental inicial.) 
Calabar! Calabar! Calabar! 
Esfregai-vos, minhas mãos de orgia!
Ejaculai, oh, mãos de estrangular!
Alegria, minhas mãos, é dia
Que é noite de Calabar!

(Falando sobre o arranjo instrumental final.) Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos 
no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos 
estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora.



 

I -    AtuAção - Valor : 100 pontos 
O candidato deverá apresentar à Banca Avaliadora uma cena, de 
atuação individual, utilizando, na íntegra, o fragmento de texto dra-
mático que lhe será entregue no último dia das provas da Primeira 
Etapa conforme o Manual do Candidato 2008 (p. 49).
Duração prevista: No máximo cinco minutos para cada candidato.
Atenção:  Não será permitido aos candidatos interpretar personagem 

do sexo oposto.
II -   AuDIção DIDÁtICA CoLEtIVA - Valor : 100 pontos
Esta prova constará de práticas corporais, vocais e de improvisação 
específicas. Os exercícios que compõem essa prova se encontram 
listados (numerados de 1 a 6), em anexo, conforme consta no 
Manual do Candidato 2008  (p. 49). 
O candidato deve apresentar-se usando roupas adequadas, conforme 
orientações constantes do Manual do Candidato 2008 (p. 49).
A audição será conduzida por um professor-instrutor e avaliada por 
uma banca examinadora.
Nessa prova, o candidato deverá apresentar uma cena musical que 
inclui um trecho da canção Fado Tropical. Para tanto, está recebendo 
um CD que contém a gravação original do trecho indicado, seguida 
de 12 playbacks que contemplam todas as possibilidades de tons, 
entre os quais escolherá o mais adequado à sua voz. Esse 
playback será usado no momento da realização da prova.

 PRoVAS   DAtA  HoRÁRIo LoCAL  

INSTRUÇÕES

PRoVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA
2a Etapa

10/1/08
MANHã 

11/1/08
MANHã 

10/1/08
tARDE

11/1/08
tARDE

ESCoLA DE
BELAS ARtES

DA uFMG

Campus
Pampulha/BH

tEAtRo

Será divulgado em folheto a 
ser distribuído no dia e local de 
realização da prova de Redação  
(dia 7/1/2008). 

Atenção:
Para sua apresentação, cada 
candidato aprovado na 1a etapa terá 
um horário próprio, previamente 
definido nesse folheto. Assim sendo, 
não poderá chegar atrasado nem 
apresentar-se em outro horário, 
diferente daquele que lhe foi 
determinado nessa listagem.

Considerando-se a impossibilidade 
de se prever, com segurança, o  
tempo de duração total da prova, 
recomenda-se que, nos dias 10 
e 11/1/08, todos os candidatos 
tragam lanche para o período da 
tarde.


