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Provas Objetiva e Discursiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A cultura é o melhor conforto para a velhice.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

A

B

C

D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 2 _________________________________

Texto para responder às questões de 1 a 7.
A pobreza e toda a infinidade de problemas a ela

1

O objetivo principal desse texto é

associados dificultam a vida de milhões de pessoas ao redor
do mundo, tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas
4

um

número

desproporcionalmente

desenvolvidos do mundo.

grande

entre os mais pobres e marginalizados. Segundo estudos

(B)

recentemente

das

socioeconômica de países pouco desenvolvidos onde

crianças

e

dos

adolescentes

dos

países

menos

dia. Eles não só representam uma parcela muito significativa

provoca efeitos danosos de longa duração, tanto físicos
A pobreza costuma acompanhar-se do desrespeito
aos direitos humanos fundamentais, não sendo diferente em

(D)

mundo

ou

das

milhares

de

outras

que

realidade

e

do

desrespeito

aos

seus

direitos

explicar as causas dos abusos e da discriminação
contra

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

pobreza, ou não, no mundo contemporâneo.
(E)

denunciar a prática de abusos e discriminação contra
crianças

e

adolescentes

que

vivem

na

extrema

pobreza e a indiferença da maioria das pessoas em

como exemplo, das 130 milhões de crianças fora da escola
no

da

fundamentais.

relação às crianças e aos adolescentes. Pode-se lembrar,
19

acerca

informar o público leitor acerca da situação de pobreza
mundo

quanto psicossociais.
16

ONU

em que vivem milhões de crianças e adolescentes no

acometidos pela pobreza em um período crítico de suas
vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes

pela

crianças e adolescentes são desrespeitados.
(C)

da população mais pobre do mundo, como também são
13

descrever os resultados de estudo estatístico realizado

recentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 40%
desenvolvidos tentam sobreviver com menos de um dólar ao

10

narrar situações de grandes dificuldades enfrentadas
por crianças e adolescentes pobres nos países menos

mais indefesas. As pessoas com idade inferior a dezoito anos
representam

7

(A)

relação ao assunto.

morrem

diariamente de doenças que seriam evitadas caso lhes fosse
22

garantido o acesso a uma boa alimentação, água potável, e
serviços de saúde. Interessante notar, porém, que, embora
seja comum que tais desrespeitos acompanhem as situações

25

de pobreza, esta não explica totalmente a ocorrência de
abuso e discriminação contra a criança — outros fatores
estão, nesse contexto, envolvidos e devem ser estudados e

28

debatidos

para

que

mudanças

verdadeiras

possam

QUESTÃO 3 _________________________________
Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos
do texto.
(A)

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a
forma verbal “tentam” (linha 9) estivesse no singular,

acontecer.

para concordar com a porcentagem “40%” (linha 7).
Susane Rocha de Abreu. In: Revista Brasileira de Psiquiatria,
vol. 24, n.o 1, São Paulo, mar./2002 (com adaptações).

(B)

Estaria

(C)

a

prescrição

gramatical

particípio

“garantido”

(linha

22)

—

fosse

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do
texto caso fosse acrescido acento grave, indicativo de
crase, no “a” que antecede “uma boa alimentação”

texto.

(linha 22).
40% das crianças e dos adolescentes do mundo
sofrem

as

consequências

marginalização,

que

da

lhes

pobreza

retiram

a

e

(D)

Os vocábulos “potável” (linha 22) e “saúde” (linha 23)
são acentuados graficamente porque são, ambos,

da

dignidade,

tornando-as vítimas indefesas da fome e das doenças.
(B)

com

garantido-lhes.

Assinale a alternativa que está de acordo com as ideias do

(A)

acordo

a posposição do pronome “lhes” (linha 21) à forma
de

QUESTÃO 1 _________________________________

de

paroxítonos.
(E)

No período que se inicia à linha 23, omite-se o verbo
da oração principal.

É demasiadamente grande o número de pessoas com
menos de dezoito anos de idade que optam pela
marginalidade nos países mais pobres do mundo.

(C)

A

extrema

infantil

e

duradouras

pobreza
deixa
na

prejudica

sequelas
maioria

o

físicas
das

QUESTÃO 4 _________________________________

desenvolvimento
e

psicossociais

crianças

e

dos

No que se refere às relações de coesão estabelecidas no
texto, assinale a alternativa correta.

adolescentes dos países menos desenvolvidos do
(D)

mundo.

(A)

Na linha 1, “ela” retoma o termo “infinidade”.

Mais grave que as consequências da pobreza é o

(B)

Na linha 3, “suas” tem como referente “crianças e

desrespeito

dos

governos

dos

países

pouco

desenvolvidos aos direitos humanos fundamentais de

adolescentes”.
(C)

(E)

“Eles” (linha 10) está empregado em referência a
“países menos desenvolvidos” (linhas 8 e 9).

crianças e adolescentes.
A ocorrência de abuso e discriminação contra a criança

(D)

“que”, em “que morrem diariamente de doenças”

extrapola o âmbito da pobreza e a transformação

(linhas 20 e 21) recupera o antecedente “as milhares

dessa realidade injusta requer estudo e discussão dos

de outras” (linha 20).

fatores a ela relacionados.
ESPAF/2015

(E)

“lhes” (linha 21) refere-se a “doenças”.
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QUESTÃO 5 _________________________________

QUESTÃO 8 _________________________________

Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho extraído

O Brasil registrou, em 2012, o maior número
absoluto de assassinatos e a taxa mais alta de homicídios
desde 1980. Nada menos que 56.337 pessoas foram mortas
naquele ano, um acréscimo de 7,9% em comparação a
2011. A taxa de homicídios, que leva em consideração o
crescimento da população, também aumentou 7%,
totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes.
É o que revela a versão de 2014 do Mapa da Violência, que
será lançada nas próximas semanas com dados que vão até
2012.

do texto mantém a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto.
(A)

“tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas mais
indefesas”

(linhas

3

e

4):

sendo

crianças

e

adolescentes suas vítimas mais indefesas.
(B)

“como também são acometidos pela pobreza em um
período crítico de suas vidas” (linhas de 11 a 13):
quanto igualmente a pobreza os atacam em um

Internet: <http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

período crítico de suas vidas.
(C)

“o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes
provoca efeitos danosos de longa duração” (linhas 13
e 14): comprometendo-lhes o desenvolvimento e
provocando-lhes danos duradouros.

(D)

(A)

“não sendo diferente em relação às crianças e aos
adolescentes” (linhas 17 e 18): não se tendo
diferença entre crianças e adolescentes.

(E)

Segundo o Mapa da Violência 2014 e os assuntos por ele
suscitados, é correto afirmar que

“embora

seja

comum

que

tais

(B)

desrespeitos

acompanhem as situações de pobreza” (linhas de 23 a
25): conquanto é natural que esses desrespeitos

(C)

acompanham as situações de pobreza.

QUESTÃO 6 _________________________________

(D)

No que se refere à pontuação no texto, assinale a
(E)

alternativa correta.
(A)

Estaria de acordo com a prescrição gramatical a
colocação de uma vírgula após o termo “associados”

o número de vítimas por homicídio entre os jovens de
até 12 anos de idade excede o contingente de vítimas
entre os jovens a partir dos 13 anos de idade.
o pico dos homicídios no Brasil, do ponto de vista
etário, ocorre entre os 20 e os 24 anos de idade. A
partir dessa faixa etária, o número de homicídios vai
caindo gradualmente.
todas as unidades da Federação, em 2012, apesar da
elevação do número absoluto de homicídios,
conseguiram reduzir as taxas de homicídios em
relação aos anos anteriores.
as capitais de estado têm assumido o papel de líderes
da violência homicida em contraposição à queda
significativa das taxas relacionadas à violência
homicida no interior.
os nove estados do Nordeste, surpreendentemente,
apresentaram menores taxas de homicídios entre os
jovens que os estados do Sudeste, região mais rica do
País.

(linha 2) dada a extensão do sujeito da primeira
oração do texto.
(B)

QUESTÃO 9 _________________________________

A vírgula empregada após “(ONU)”, na linha 7,
justifica-se

por

separar

expressão

adverbial

antecipada.
(C)

A vírgula empregada após “fundamentais” (linha 17)
poderia ser corretamente substituída por ponto, desde
que feito o devido ajuste de maiúscula e minúscula no
texto.

(D)

Em árabe, islã significa rendição ou submissão e se
refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de
Deus. O termo está ligado a outra palavra árabe, salam, que
significa paz — o que reforça o caráter pacífico e tolerante
da fé islâmica. O termo surgiu por obra do fundador do
islamismo, o profeta Maomé, que dedicou a vida à tentativa
de promover a paz em sua Arábia natal.

A vírgula empregada após “exemplo” (linha 19)
Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).

poderia ser suprimida sem prejuízo da correção
gramatical e da coerência textual.
(E)

Por ter função meramente enfática, o travessão
empregado à linha 26 poderia ser suprimido do texto
sem prejuízo da correção gramatical e da fluidez da
leitura.

QUESTÃO 7 _________________________________

No que se refere ao islamismo e aos temas correlatos,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

Estariam mantidas as relações lógicas de sentido do texto
caso se substituísse
(A)
(B)

(D)

“Segundo” (linha 6) por Tal como.
“tanto [...] quanto” (linhas 14 e 15) por mais [...]
que.

(C)

“porém” (linha 23) por contudo.

(D)

“embora” (linha 23) por visto que.

(E)

“e” (linha 26) por mas.

ESPAF/2015

(E)

Meca, no Egito, é a cidade sagrada do islamismo.
A Arábia Saudita, país com a maior população
muçulmana do mundo, viveu, recentemente, uma
tragédia que vitimou mais de 700 fiéis nas celebrações
do Haji.
Religião que mais cresce no mundo, o islã está
absolutamente ausente das sociedades modernas da
Europa Ocidental, onde o cristianismo ainda impera.
No Oriente Médio, a secular divisão sectária entre
sunitas e xiitas vem sendo rapidamente superada,
notadamente após a interferência dos grupos
Hezbollah, do Líbano, e Hamas, da Palestina.
Apesar do atentado à sede do jornal francês Charlie
Hebdo, em janeiro último, não cessaram as
manifestações que criticam as posições extremistas de
certos devotos do islã e que associam essa religião ao
fanatismo e ao terrorismo.
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Nas questões de 10 a 12, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que
o mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há
restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados.
QUESTÃO 10 _________________________________________________________________________________

Considerando-se a figura acima, que mostra parte de duas janelas, referentes aos programas Windows Explorer e Paint, do
sistema operacional Windows 7, ao se arrastar, com o mouse, o arquivo Dia_da_criança.jpg do Windows Explorer e,
posteriormente, soltá-lo na área em branco do Paint,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o arquivo Dia_da_criança.jpg será aberto.
o conteúdo do arquivo Dia_da_criança.jpg será colocado na área de transferência do Paint e poderá ser aberto para
edição após o usuário selecionar a guia Home e, em seguida, clicar o botão Colar.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, pois o Windows não permite que se arrastem arquivos entre programas,
somente entre pastas.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, uma vez que, ao clicar sobre o arquivo Dia_da_criança.jpg, a janela do
Paint será automaticamente minimizada.
uma mensagem de erro será exibida, alertando o usuário de que não é possível realizar o referido procedimento.

ESPAF/2015
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QUESTÃO 11 ________________________________
O recurso do LibreOffice Impress, versão 4.4.5, que permite
ao usuário associar um endereço web a áreas específicas,
conhecidas como pontos de acesso, em uma figura ou em
um grupo de figuras, é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
Em relação à classificação das constituições e às normas
constitucionais, assinale a alternativa correta.

(A)

figura aninhada.
hiperlink.
mapa de imagem.
player de mídia.
quadro flutuante.

A Constituição Federal de 1988 (CF) é classificada
como semirrígida, pois pode ser alterada por meio de
emenda.

(B)

É inviolável o sigilo de comunicações telefônicas,
telegráficas e de dados.

QUESTÃO 12 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado, no
Twitter, para se referir à função de indexar tópicos e
assuntos específicos de conversa.

(C)

De acordo com o princípio da publicidade, mesmo
quando necessário ao exercício profissional, não é
permitido o resguardo do sigilo da fonte.

(D)

Suponha-se que a polícia esteja em perseguição a um
criminoso que acabou de cometer um crime. Nessa

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avatar
instagram
selfie
hashtag
perfil

hipótese, caso esse criminoso se esconda, durante a
noite, na casa de outro indivíduo, a polícia poderá
invadir

a

casa

para

efetuar

a

prisão,

independentemente de determinação judicial, sem que
haja violação ao domicílio.

QUESTÃO 13 ________________________________

(E)

as

Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O procurador-geral do Distrito Federal (DF) poderá ser
destituído do cargo sem prévia deliberação da Câmara
Legislativa do DF.
A remuneração dos servidores da Câmara Legislativa
do DF poderá ser alterada por meio de resolução, não
cabendo ao governador do DF o poder de veto.
Os deputados distritais, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça do DF e Territórios.
Desde a expedição do diploma, os deputados distritais
não poderão ser presos em flagrante.
Proposta de emenda à LODF que tenha sido rejeitada
ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

Independentemente de prévia autorização individual,
entidades

(B)

(C)

(D)

(E)

A criação e a extinção de regiões administrativas
ocorrerão por meio de emenda à LODF.
A regulação, o licenciamento e a fiscalização dos
serviços
de
veículos
de aluguéis
competirão
privativamente ao DF.
No âmbito da competência concorrente, inexistindo lei
federal que disponha acerca de normas gerais,
competirá ao DF suplementar a legislação. No entanto,
a superveniência de lei federal em sentido contrário
revogará a lei distrital.
De acordo com a LODF, pelo menos 75% dos cargos
em comissão no âmbito do Poder Executivo devem ser
ocupados por servidores detentores de cargo efetivo.
Suponha-se que o governador pretenda privatizar
empresa pública do DF. Nesse caso, ele deverá
encaminhar, à Câmara Legislativa do DF, projeto de
lei específica que deverá ser aprovado por maioria
simples.

ESPAF/2015

legitimidade

para

Acerca da Administração Pública e dos servidores públicos,
assinale a alternativa correta conforme a CF.

(A)

Suponha-se que Pedro seja professor da Secretaria de
Educação do DF e acumule esse cargo com outro de
professor público federal. Nesse caso, mesmo que
haja compatibilidade de horários, Pedro não poderá
um

terceiro

emprego

em

uma

escola

particular.
(B)

A respeito da LODF, assinale a alternativa correta.
(A)

têm

QUESTÃO 16 ________________________________

ocupar
QUESTÃO 14 ________________________________

associativas

representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.

A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
causados a terceiros exige que o ato do servidor
causador do dano tenha sido praticado com dolo ou
culpa.

(C)

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de
um órgão público pode ser ampliada por meio de
contrato de gestão, o qual não poderá dispor a
respeito de remuneração de pessoal, visto que esse
tema depende de lei específica.

(D)

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para a ação
de ressarcimento de dano ao erário.

(E)

Na hipótese de um servidor do DF vir a ocupar cargo
de prefeito, deverá ser ele afastado do cargo efetivo,
mas

poderá

optar

por

continuar

a

receber

a

remuneração de servidor em vez do subsídio de
prefeito.
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QUESTÃO 17 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

A respeito dos direitos fundamentais e da organização do

No que se refere à Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Estado, assinale a alternativa correta.

(A)

São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro
da Defesa e de ministro da Justiça.

(B)

(A)

o serviço público é delegado a outros órgãos.
(B)

A exploração dos serviços de gás canalizado, de forma

As associações públicas são pessoas jurídicas de
direito privado e integram a administração indireta dos

direta ou mediante concessão, caberá aos estados e
ao DF.

A administração pública descentralizada ocorre quando

entes públicos associados.
(C)

Os serviços sociais autônomos, como o Sesi e o Senai,

(C)

São bens da União as terras devolutas.

integram a administração indireta da União e estão

(D)

Suponha-se que João, brasileiro nato, tenha adquirido

submetidos ao controle do Tribunal de Contas da

cidadania italiana. Nesse caso, ele não perderá a

União.
(D)

nacionalidade brasileira.
(E)

quando

A intervenção da União nos estados ou no DF, no caso
de

descumprimento

de

lei,

independe

Empresas públicas e sociedades de economia mista,
exploradoras

de

atividade

econômica

no

regime da ampla concorrência, não poderão ter

de

privilégios quanto aos direitos e às obrigações civis,

representação do procurador-geral da República.

comerciais, trabalhistas ou tributárias, que não sejam
extensivos a outras empresas privadas.
(E)

QUESTÃO 18 ________________________________

As autarquias e as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público possuem imunidade tributária em
relação a seu patrimônio, a sua renda ou a seus

Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa

serviços, mesmo que não vinculados a sua finalidade

correta.

essencial ou dela decorrentes.

(A)

Pode ser objeto de delegação, a outros órgãos ou a
titulares subordinados, a decisão acerca de recursos
administrativos.

(B)

QUESTÃO 20 ________________________________

Acerca da Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a

Os atos delegados são considerados como praticados

alternativa correta.

pela autoridade delegante.
(C)

Alguns atos administrativos não precisam de ser
necessariamente

motivados,

salvo,

entre

(A)

outras

hipóteses, os atos que importem anulação, revogação,

deverá ser designado, e não nomeado.
(B)

probatório vir a ocupar cargo em comissão, o referido

administrativo, os quais devem, necessariamente, ser

estágio deverá ficar suspenso até o término do

ou

convalidação

de

outro

exercício do cargo em comissão.

motivados.
Suponha-se que um ato tenha revogado ato anterior.
Nesse caso, não haverá necessidade de observar os
direitos adquiridos.
(E)

Na hipótese de um servidor que esteja em estágio

ato

suspensão

(D)

O servidor efetivo que ocupará função de confiança

(C)

deverá ser demitido.
(D)

A reversão ocorre, entre outras hipóteses, no retorno
do

O direito da Administração de anular os seus próprios

anos, contados da data em que foram praticados,
mesmo no caso de má-fé.

servidor

ocupado

atos quando eivados de ilegalidade decai em cinco
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O servidor público reprovado em estágio probatório

à

atividade

quando

no

invalidada

cargo
a

anteriormente
sua

demissão

do

respectivo

administrativa ou judicial.
(E)

Não

há

previsão

de

participação

sindicato nas etapas do concurso de remoção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 ________________________________
Em relação ao que estabelece o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A equipe técnica do programa de atendimento deve
ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,
profissionais das áreas de saúde e de assistência
social.
Compete à direção do programa de prestação de
serviços à comunidade ou de liberdade assistida
avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento
de determinada medida e, se necessário, substitui-la.
É direito do adolescente submetido ao cumprimento
de medida socioeducativa ser incluído em programa
de meio aberto quando inexistir vaga para o
cumprimento de medida de privação de liberdade,
independentemente da natureza do ato infracional
cometido.
A estrutura física da unidade socioeducacional deverá
ser compatível com as normas de referência do
Sinase, sendo que a direção da unidade deverá adotar
medidas para a proteção do interno em casos de risco
à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem,
comunicando tais medidas, de imediato, ao defensor e
ao Ministério Público.
O Plano Individual de Atendimento deverá ser
elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, sendo facultada
a participação do adolescente e de sua família.

QUESTÃO 24 ________________________________
De acordo com o que estabelece a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, os Estados-parte deverão
reconhecer o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento
das doenças e à recuperação da saúde e deverão envidar
esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança seja
privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
Para

(A)
(B)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 23 ________________________________

(B)
(C)

(D)
(E)

Dono de loja que, ao perceber o acesso de uma
pessoa negra em seu estabelecimento, recuse-se a
atendê-la em virtude de sua cor.
Porteiro de prédio que impeça o acesso de pessoa pela
entrada social, por identificá-la como procedente de
determinada região do país.
Patrão que ameace causar a empregado, por meio de
palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, mal
injusto e grave, em virtude de esse empregado ser
homossexual.
Gerente que recuse hospedagem em hotel a pessoa
em virtude de ela pertencer a determinada etnia.
Pai que impeça o casamento da filha em virtude da
religião do noivo.
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deverão

adotar

medidas

abolir totalmente a mortalidade infantil.
assegurar

a

prestação

de

assistência

médica

e

abolir totalmente as doenças e a desnutrição por meio
de cuidados básicos de saúde, de aplicação de
tecnologias disponíveis, de fornecimento de alimentos
nutritivos, material de higiene e água potável.

(D)

reduzir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à
saúde ou ao bem-estar geral da criança.

(E)

assegurar que, em especial, os pais e as crianças
conheçam

os

princípios

básicos

de

saúde

e

de

nutrição, as vantagens da amamentação, da higiene,
do

saneamento

ambiental

e

das

medidas

de

prevenção de acidentes.

QUESTÃO 25 ________________________________
Júlia, que estava gestante de sua filha Beatriz e era
acompanhada, no Sistema Único de Saúde, pelo Dr. Jorge,
deu a luz à Beatriz, que nasceu com anormalidades no
metabolismo.
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente

(ECA)

em

relação

à

situação

hipotética

apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)

O parto da filha de Júlia deveria, obrigatoriamente, ter
sido feito pelo Dr. Jorge, pois é direito da gestante ser
atendida pelo mesmo médico que a acompanhou
durante o pré-natal.

(B)

Beatriz deve ser identificada mediante registro da sua
impressão plantar e digital e da impressão digital de

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 7.716/1989, assinale
a alternativa que apresenta situação que não caracteriza
crime de discriminação ou preconceito.
(A)

direitos,

todas as crianças e respectivos familiares.
(C)

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que
todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado por suas opiniões e o direito de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras,
informações e ideias, por qualquer meio de expressão.
o meio ambiente equilibrado é um direito das
presentes e das futuras gerações.
a família, entendida como a união de um homem e
uma mulher pelo casamento, é o elemento natural e
fundamental da sociedade e goza do direito à
proteção, tanto da sociedade quanto do Estado.
ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua
correspondência
ou
nas
suas
comunicações
telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua
reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda
pessoa tem direito à proteção da lei.
a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos
poderes públicos e deve exprimir-se por meio de
eleições periódicas, por sufrágio universal e igual, com
voto obrigatório e secreto.

esses

odontológica e os cuidados sanitários necessários a

QUESTÃO 22 ________________________________

(A)

garantir

apropriadas com o objetivo de

Júlia, sem prejuízo do uso de pulseira ou outro método
de identificação.
(C)

Caso

Beatriz

estabelecimento

necessite
de

ficar

atendimento

internada,
à

saúde

o

deverá

providenciar alimentação adequada à nutriz e Júlia
terá direito a horário de visita ampliado.
(D)

Júlia deverá ficar em alojamento conjunto com sua
filha Beatriz caso o hospital escolhido tenha essa
opção e caso haja disponibilidade de vaga.

(E)

É obrigatório que o médico oriente Júlia a respeito dos
exames necessários ao diagnóstico e ao tratamento
adequado de Beatriz, que devem ser providenciados
pela genitora após Beatriz obter alta.
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 29 ________________________________

Jonh e Mary, estrangeiros domiciliados fora do Brasil,
afeiçoaram-se a Joaquim, menor de idade órfão.

Em relação aos prazos previstos no ECA, é correto afirmar
que

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA
no que se refere à situação apresentada, assinale a
alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jonh e Mary devem cumprir, no território brasileiro,
estágio de convivência com Joaquim de, no mínimo,
30 dias, caso queiram efetivar a adoção.
A guarda poderá ser deferida no procedimento de
adoção de Joaquim por Jonh e Mary, no intuito de
regularizar a posse de fato.
A colocação de Joaquim em família substituta
constituída por Jonh e Mary é medida excepcional,
admitida nas modalidades de guarda, tutela ou
adoção.
A adoção produz efeitos a partir da lavratura da
sentença pelo juiz, sendo permitida a saída de
Joaquim do país com Jonh e Mary a partir desse
momento.
Caso a equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude apresente relatório a respeito
da conveniência do deferimento da adoção de Joaquim
por John e Mary, o estágio de convivência poderá ser
dispensado.

(B)

(C)

(D)

(E)

15 dias, em regra, é o prazo para o Ministério Público
ingressar com ação de destituição do poder familiar
após
recebimento
de
relatório
que
constate
impossibilidade de reintegração da criança à família de
origem.
120 dias, no máximo, é o prazo para conclusão de
procedimento de perda ou de suspensão de poder
familiar.
48 horas é o prazo para que entidade de atendimento
apresente adolescente infrator a representante do
Ministério Público, quando for impossível apresentação
imediata.
45 dias, prorrogáveis uma vez, é o prazo para
conclusão de procedimento de apuração de ato
infracional, devendo o adolescente estar, durante esse
período, internado provisoriamente.
30 dias é o prazo para dirigente de entidade de
atendimento
oferecer
resposta
escrita
em
procedimento de apuração de irregularidades.

QUESTÃO 30 ________________________________

QUESTÃO 27 ________________________________

A partir do que dispõe o ECA a respeito de crimes, assinale a
alternativa correta.

Jairo, 15 anos de idade, praticou ato infracional ao
subtrair dinheiro de Marta mediante grave ameaça.

(A)

Considerando-se essa situação hipotética, o fato de ser essa
a primeira vez que Jairo praticou ato infracional e o fato de
Jairo ter sido apreendido em decorrência desse ato, é
correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jairo não pode ser submetido à internação, porque o
ato infracional não foi cometido com violência física à
pessoa.
Jairo não pode ser submetido à internação por prazo
superior a 3 meses, pois é a primeira vez que comete
ato infracional.
a internação de Jairo não comporta prazo
determinado, devendo a manutenção dessa internação
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo, a cada três meses.
a internação de Jairo deve ter prazo máximo de 3
anos, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, até
os 21 anos de idade deste.
a internação de Jairo não impede sua participação em
atividades externas, a critério da equipe técnica da
entidade, sendo desnecessária autorização judicial.

QUESTÃO 28 ________________________________
O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e
adolescentes aos quais se atribua a autoria de ato
infracional. Sendo assim, qualquer notícia a respeito desse
tipo de fato não poderá identificar a criança ou o
adolescente, sendo, no entanto, permitida a referência
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à idade.
ao apelido.
à filiação.
ao parentesco.
às iniciais do nome e do sobrenome.
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(B)

(C)

(D)

(E)

A pessoa que produza, reproduza, dirija, fotografe,
filme ou registre, por qualquer meio, cena
pornográfica ou de sexo explícito que envolva criança
ou adolescente cometerá crime punível com reclusão e
multa. Em função de uma omissão legislativa, não há
previsão de pena aplicável a quem contracene com
menor de idade nesse tipo de material.
A pessoa que venda ou exponha à venda fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será punida com a mesma pena
aplicável à pessoa que ofereça, troque, disponibilize,
transmita, distribua, publique ou divulgue, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou registro que
contenha cena pornográfica ou de sexo explícito que
envolva menor de idade.
É típica e caracteriza crime a conduta da pessoa que
simule a participação de criança ou adolescente em
cena pornográfica ou de sexo explícito, por meio de
adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação
visual. Entretanto, é atípica a conduta de pessoa que
possua ou armazene esse material.
A pena aplicável à pessoa que adquira, possua ou
armazene, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será diminuída de um a dois terços,
caso a quantidade de material apreendido seja
considerada pequena.
O proprietário, o gerente ou o responsável por local
em que se verifique a submissão de criança ou de
adolescente à prostituição ou à exploração sexual
incorrerá nas mesmas penas aplicáveis à pessoa que
submeta menor de idade a essas práticas, sendo que,
caso haja condenação, a licença de funcionamento do
estabelecimento poderá ser cassada.

ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: ARTES CÊNICAS (CÓDIGO 105) TIPO A

7

QUESTÃO 31 ________________________________

QUESTÃO 33 ________________________________

O teatro brasileiro nasceu à sombra da religião

Nas Artes Cênicas, o ser humano é considerado de forma

católica. A primeira pessoa a escrever peças com certa

múltipla: nas diversas linguagens cênicas, corpos humanos

regularidade na terra que a princípio se chamou de Santa

interagem por meio de diversos sentidos, manifestando a

Cruz foi, apropriadamente, um santo ─ ou quase. O padre

necessidade de expressão e de comunicação. Desse modo, o

jesuíta José de Anchieta (1534-1597), quando as escreveu,

ensino das Artes Cênicas tem como objetivo ressoar essa

nos três últimos decênios do século XVI, em versos de ritmo

forma integrada em que o ser humano é considerado. A

popular, não tinha em vista a arte teatral.

respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

D. A. Prado. História concisa do teatro brasileiro. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 1999 (com adaptações).

Considerando os assuntos abordados no texto, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

O padre jesuíta citado no texto servia-se do teatro
Anchieta

não

demonstrava

preocupação

com

tempo.
Anchieta

(E)

O

palco

do ser humano.
(B)

Nas primeiras manifestações dramatizadas da criança,
organização de seu conhecimento do mundo.

(C)

A atividade teatral, no ambiente escolar, tem sido
explorada como uma atividade que privilegia os
valores associados ao individualismo.

(D)

As propostas educacionais devem enfocar a atividade
teatral como uma experiência que faz parte das

utilizava

três

idiomas

em

suas

peças:

espanhol, português e tupi.
(D)

cada um como uma forma exclusiva de descontração

as

noções de unidade artística de ação, de espaço e de
(C)

O ato de dramatizar está potencialmente contido em

ou seja, no jogo teatral, percebe-se a busca pela

para compor sermões dramatizados.
(B)

(A)

italiano

era

culturas humanas ocidentais.
(E)

muito

utilizado

para

as

As Artes Cênicas compreendem as linguagens do
teatro, da dança, do circo e da ópera, contudo,

apresentações das peças de Anchieta.

considerando-se a atual Lei de Diretrizes e Bases da

O público para o qual eram direcionadas as peças de

Educação, somente as duas primeiras linguagens são

Anchieta era heterogêneo.

consideradas pelo ensino formal brasileiro.

QUESTÃO 32 ________________________________

QUESTÃO 34 ________________________________

No Brasil, o ensino das artes tem papel tão importante no

Na peça teatral Como gostais, de William Shakespeare, o

processo de ensino-aprendizagem quanto o dos outros

personagem Jack anuncia a seguinte tese: “O mundo é um

conhecimentos, podendo-se destacar como um dos aspectos

palco, os homens e as mulheres, meros artistas que entram

desse papel o fato de a arte propiciar o desenvolvimento do

nele e saem”. Essa metáfora, presente no discurso de outros

pensamento artístico e da percepção estética. A respeito do

dramaturgos do século XVI, continua multiplicando os seus

ensino das artes, com ênfase no ensino das Artes Cênicas,

sentidos

assinale a alternativa correta.

potencialidades

(A)

No início da década de 1960, os arte-educadores
dentro do ensino de arte, questionando as noções de
e definindo a contribuição específica da arte para a
educação humana.

(A)

produção artística moderna e contemporânea.
O percurso histórico da educação escolar em artes
as

transformações

O teatro nos permite conhecer e interpretar melhor o

As artes cênicas, dada a própria natureza de seus

Nas

atividades

aconselhável

de
que

ensino
as

em

capacidades

Cênicas,

é

cognitivas,

sejam organizadas, prioritariamente, em torno da
prática cênica, ou seja, do fazer artístico.
(D)

A criação e o conhecimento nas Artes Cênicas são
dissociados a fim de que esses dois modos de ação

inovadores

que

se

baseiam

em

tendências estéticas da modernidade cultural advogam

sobre o mundo sejam autônomos.
(E)

As Artes Cênicas, assim como outras formas artísticas,

a necessidade e a capacidade da expressão artística

encontram

por todos os que tenham talentos especiais.

diversidade cultural dos povos.

ESPAF/2015

Artes

sensitivas, afetivas e imaginativas dos participantes

jovens.
princípios

das

Cênicas,

transversais.
(C)

A escola tradicional contribuiu inegavelmente para a

Os

respeito

campo muito fértil para que se abordem os temas

educacionais

valorização da produção criativa das crianças e dos
(E)

Artes

objetos de conhecimento, apresentam-se como um

ocorridas no século XVIII.
(D)

a

das

enquanto a dança, o circo e a ópera não o podem.
(B)

fazem parte do conhecimento que envolve somente a

com

hoje,

mundo, pois pode representá-lo de forma realista,

Os âmbitos do ensino e da aprendizagem em artes

iniciou-se

reflete,

respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

desenvolvimento espontâneo e de expressão artística

(C)

se

educacionais

considerando-se a interação entre o mundo e as artes. A

lançaram as bases para uma nova mudança de foco

(B)

quando

limites

claros

ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: ARTES CÊNICAS (CÓDIGO 105) TIPO A

para

a

abordagem

da

8

QUESTÃO 35 ________________________________

QUESTÃO 37 ________________________________

No que se refere às práticas pedagógicas teatrais
contemporâneas, que consideram as relações entre a
elaboração e a aprendizagem das linguagens cênicas e os
aspectos do desenvolvimento humano, assinale a alternativa
incorreta, considerando a construção das linguagens
cênicas.

Uma das abordagens teórico-metodológicas presente no
ensino das Artes Cênicas na contemporaneidade foi proposta
pela estadunidense Viola Spolin, que se utiliza da estrutura
do jogo com regras como base para o treinamento de
teatro. No que se refere a esse assunto, assinale a
alternativa incorreta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Segundo
a
abordagem
histórico-cultural
do
desenvolvimento humano, as formas superiores de
atividade mental só poderiam ter emergido do
trabalho coletivo de seres humanos empenhados na
transformação da natureza a partir da articulação
entre o uso de ferramentas e o uso de instrumentos
psicológicos linguísticos.
Na ontogênese, ou seja, nos ciclos socioevolutivos dos
seres humanos, o jogo dramático antecede o jogo
teatral.
O
impacto
do
modelo
histórico-cultural
do
desenvolvimento sobre as práticas pedagógicas
teatrais formais e não formais, no Brasil, foi sentido,
especialmente, a partir dos anos 1990, com o
incremento da divulgação do pensamento piagetiano
no meio educacional brasileiro.
As práticas pedagógicas teatrais devem compreender
a atividade teatral como uma combinação de atividade
para o desenvolvimento global do indivíduo e um
exercício de convivência democrática, uma vez que a
experiência teatral faz parte das culturas humanas.
A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a
capacidade da teatralidade como um potencial e como
uma prática espontânea vivenciada nos jogos de
faz de conta, nos quais a criança pode atribuir
diferentes significados e funções aos objetos.

QUESTÃO 36 ________________________________
Durante a adolescência, todo indivíduo passa por
significativas mudanças na forma como percebe a si mesmo
e o seu corpo. O fazer teatral pode colaborar, de modo
produtivo, com esse processo de ressignificação e de
reorganização
psíquica
e
social
do
adolescente.
Considerando esse assunto, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Muitos autores descrevem a adolescência como sendo
um período de equilíbrio e de estabilidade extremos,
que são necessários para a construção da identidade,
objetivo fundamental dessa etapa.
Na adolescência, o sujeito tem a oportunidade de
resgatar e de corrigir possíveis falhas no seu
desenvolvimento, contudo o teatro não corrobora com
esse processo de reelaboração.
A sociedade contemporânea tende a obstruir
processos capazes de valorizar a diferença e a
singularização,
processos
importantes
para
a
elaboração da identidade do adolescente. Vários
autores concordam que tais processos de subjetivação
podem ser facilitados pelo trabalho teatral, uma vez
que este permite a compreensão e a recriação das
formas de expressão do sujeito no mundo.
O contato dos adolescentes com as mídias cênicas
atuais, como o vídeo, o cinema, a internet e outras,
facilita o trabalho com o corpo e a recriação de suas
formas de expressão, do mesmo modo que a vivência
dos jogos e os exercícios teatrais o facilitam.
No teatro, não há a possibilidade de se recapitular
problemas não resolvidos em um contexto social mais
livre e seguro para o adolescente.
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(A)

A sistematização de proposta para o ensino do teatro,
em contextos formais e não formais de educação, por
meio de jogos teatrais, foi elaborada pioneiramente
por Viola Spolin.

(B)

Os jogos teatrais são intencionalmente dirigidos para o
outro.

(C)

A proposta de Spolin repercutiu intensamente no meio
educacional brasileiro a partir dos anos 1970.

(D)

A finalidade do processo do jogo com regras é o
desenvolvimento cultural e o crescimento pessoal dos
jogadores por meio do domínio e do uso interativo da
linguagem teatral, havendo, também a preocupação
com resultados estéticos cênicos pré-concebidos ou
artisticamente planejados e ensaiados.

(E)

O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação
teatral e do teatro improvisacional, ou seja, resulta
das interações entre sujeitos que

se

encontram

engajados na solução cênica de um problema de
atuação.

QUESTÃO 38 ________________________________
A

proposta

teórico-metodológica

teatral

definida

como

Teatro do Oprimido, caracterizou-se pelos vínculos concretos
e históricos de seu autor, Augusto Boal, com os contextos
sociais nos quais se viu inserido e pelo fato de seus
princípios serem calcados nas peculiaridades da linguagem
teatral

propriamente

dita.

A

respeito

das

abordagens

teórico-metodológicas para o ensino das Artes Cênicas,
assinale a alternativa correta.
(A)

Característica relevante da proposta do Teatro do
Oprimido é o fato de ele se destinar a atores treinados
e partir do pressuposto de que o teatro é a linguagem
da experiência humana.

(B)

O arsenal do Teatro do Oprimido, do Teatro Imagem,
do Teatro Fórum, do Teatro do Invisível, do Teatro
Terapia e do Teatro Legislativo tem sido um grande
influenciador

das

práticas

teatrais

exclusivamente

brasileiras aplicadas ao desenvolvimento nas últimas
décadas.
(C)

O Teatro Fórum é um jogo teatral no qual um
problema é exposto para ser resolvido pela plateia, os
espectadores, por meio de debate convencional a
respeito do problema.

(D)

Uma das transformações relevantes que o Teatro do
Oprimido sofreu, ao longo dos anos e dos países
percorridos, foi a redimensão da noção de opressão.

(E)

Os exercícios e os jogos de Teatro Imagem objetivam
descobrir verdades a respeito da sociedade e da
cultura, recorrendo, inicialmente, à linguagem verbal
para, depois, serem exploradas as imagens.
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QUESTÃO 39 ________________________________

QUESTÃO 42 ________________________________

A respeito das especificidades da linguagem teatral, assinale
a alternativa incorreta.

planejou uma oficina de iniciação à linguagem teatral para

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

O fazer teatral, tanto como fim em si mesmo quanto
como meio para determinada ação cultural, pode ser
considerado como um amplo campo interdisciplinar.
O teatro é, principalmente, uma realização de
necessidade individual na interação simbólica com a
realidade,
proporcionando
condições
para
um
crescimento pessoal.
Uma peculiaridade do fazer teatral é o fato de ele se
configurar como meio suficientemente maleável.
Em propostas pedagógicas que têm por base o fazer
teatral, os procedimentos, direta ou indiretamente,
podem contribuir tanto para o processo de ensinoaprendizagem em si quanto para a significância da
própria aprendizagem em relação aos universos do
educando e do educador.
A experiência teatral faz ressaltar e evidenciar, no
indivíduo, a ludicidade que lhe é inerente.

Um

especialista

socioeducativo

em

artes

cênicas

adolescentes em risco de sua comunidade, considerando a
introdução

paulatina

dos

elementos

básicos

para

a

compreensão e para a utilização da linguagem teatral, entre
outros aspectos.
Em relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa
correta.
(A)

O especialista deverá iniciar sua oficina com exercícios
teatrais que relacionem elementos como a ação, o
personagem e o espaço.

(B)

Nos

dois

encontros

iniciais,

os

participantes

compreenderão o seu papel de atuante e a atividade
teatral como um todo, além disso, observarão maior
domínio no que se refere à linguagem e a todos os
elementos que a compõem.
(C)

A elaboração de cenários, de objetos, de figurinos e de
sequências de cena não necessitará de estímulo e de
organização por parte do mediador. Esse processo

QUESTÃO 40 ________________________________

precisará ser cuidadosamente estimulado e organizado
No que se refere à constituição dos elementos teatrais,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

No teatro, a ação prescinde dos eixos do espaço e do
tempo e corresponde geralmente à mudança, ao
trânsito de um estado qualquer a outro.
Aristóteles define a ação como o motor da tragédia,
por isso, na tragédia, os personagens agem para
imitar caracteres.
Stanislavski afirma que, em cena, os atores deverão
sempre estar ativos, a ação e o movimento
constituem a base da arte do ator e a imobilidade
exterior implica em passividade.
No Teatro Dramático, a ação está ligada à
estabilidade das contradições e dos conflitos entre as
personagens ou entre as personagens e uma
situação.
No Teatro Estático, conforme foi definido por
Fernando Pessoa, ressoando muito com a estética
moderna do Teatro do Absurdo, o enredo dramático
não constitui ação e não há conflito nem enredo
perfeito.

pelo professor.
(D)

O

especialista

deverá

organizar

as

aulas

sequencialmente, oferecendo estímulos por meio de
jogos preparatórios com o intuito de desenvolver
habilidades necessárias para o teatro, como atenção,
observação e concentração.
(E)

Não será necessário que o especialista prepare temas
que instiguem, no aluno, a criação, tendo em vista o
progresso na aquisição e no domínio da linguagem
teatral,

pois

o

emancipação

do

foco

prioritário

participante

deverá

diante

das

ser

a

esferas

sociais.

QUESTÃO 43 ________________________________
Além de todos os agentes teatrais diretamente envolvidos
na elaboração de um produto cênico, sejam eles técnicos,
atores, diretores, iluminadores, cenógrafos ou músicos, o
acontecimento teatral depende imensamente da plateia,
para quem o teatro se destina. A respeito desse assunto,
assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 41 ________________________________
Considerando a ação, o espaço e o tempo, elementos
constitutivos da experiência teatral, assinale a alternativa
incorreta.
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Conforme Patrice Pavis, pode-se descrever o espaço,
no teatro, como objetivo ou como elemento lúdico.
O espaço objetivo corresponde ao espaço visível,
preenchível e, muitas vezes, descritível.
O espaço lúdico é aquele criado pelo ator, por meio da
evolução gestual, da presença e dos deslocamentos,
da relação com o grupo e da disposição no espaço.
Classicamente, considera-se que o espaço é fator
determinante para os sons em cena, tanto vocais
quanto mecânicos.
Não se pode falar de espaço acústico na cena teatral,
uma vez que a maioria das definições de espaço
induz, com recorrência, a dimensões visuais e a
lugares apreensíveis a partir do olho ou de uma idéia
imagética.
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(A)

No teatro, o público vê e é visto pelos atores e,
mesmo

que o espetáculo

seja

feito

em espaço

alternativo ou na rua, sempre faz parte da cena, pois
o

corpo

e

as

percepções

se

incluem

no

jogo

comunicacional que propõe o teatro.
(B)

A recepção do produto teatral pode ser estimada,
exclusivamente, a partir de critérios objetivos que
devem orientar a prática teatral dialógica.

(C)

No meio universitário brasileiro é muito comum a
discussão a respeito da prática teatral do ponto de
vista da estética, com ênfase na recepção.

(D)

As expectativas do público em relação ao espetáculo
teatral não interferem na recepção propriamente dita
do espetáculo.

(E)

A dificuldade de formalização dos modos de recepção
por parte do público é inerente à própria situação de
recepção, pois imerso na ficção teatral o público
encontra-se passivo.
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QUESTÃO 44 ________________________________

QUESTÃO 46 ________________________________

O pesquisador Glauber de Abreu definiu a prática da

Os saberes e os conhecimentos técnicos produzidos entre os
séculos XIX e XX propiciaram, além da industrialização
crescente, as duas grandes guerras mundiais. Tais eventos
impulsionaram tanto a revolução no palco moderno quanto a
abertura para o caminho múltiplo da dramaturgia no Teatro
Moderno. Considerando esse assunto, assinale a alternativa
incorreta.

mediação

teatral

que

tem

sido

praticada

em

centros

culturais ou grupos de teatro com projetos educativos como
a criação de possibilidades, de condições, de situações e de
estratégias para que os espectadores ativem os princípios da
experiência,
abandono

desativem

nos

os

inibidores

espetáculos

teatrais.

e
A

contenham
respeito

o

desse

assunto, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Por meio da mediação é possível educar a atenção da
plateia e favorecer o desdobramento das impressões e
do compartilhamento da experiência.

(B)

(A)

(B)

A mediação é uma atividade educacional que exige de
seus realizadores o planejamento para a definição

(C)

objetiva de procedimentos metodológicos e criativos e,
sendo ação cultural, necessita ser avaliada.
(C)

Mediar uma experiência teatral junto a determinado

(D)

público consiste em explicá-la, em facilitar o acesso à
obra, assim a escolha metodológica para a mediação
deve ser informativa e não deve se basear no saber da
experiência.
(D)

No contexto da pedagogia dialética, a mediação de

(E)

espetáculos teatrais pode servir como estratégia para
viabilizar

a

decodificação

de

obras

teatrais

contemporâneas por parte de espectadores menos
experimentados,

considerando

subjetividade

e

historicidade, simultaneamente.
(E)

Segundo Martin Esslin, o Teatro do Absurdo busca
expressar o sentido do sem sentido da condição
humana e a inadequação da abordagem racional, por
meio do abandono dos instrumentos racionais e do
pensamento discursivo.
O Teatro Épico proposto por Bertolt Brecht foi pioneiro
no uso dos recursos épicos em cena no teatro
ocidental.
O Teatro Simbolista, movido pelos ideais românticos,
propõe a sugestão no lugar da realidade e o símbolo
no lugar da alusão ao real.
Em Seis personagens à procura de um autor, de
Luigi Pirandello, as personagens, que são literalmente
personagens, tentam demonstrar ao diretor que suas
vidas são reais em relação ao palco, enquanto este,
defendendo a relatividade do que está sobre o palco,
paradoxalmente, toma como parâmetro a vida.
Associado ao Teatro Surrealista, Antonin Artaud
propôs que o teatro reencontrasse sua verdadeira
linguagem, ou seja, espacial, gestual e sonora,
assumindo tanto a importância quanto a linguagem
verbal.

Mediar diz mais respeito à consciência da experiência
que poderá ser vivida (ou ter sido vivida) do que
propriamente à interpretação da obra (que passa a ser
um dos momentos opcionais e não seu fim).

QUESTÃO 47 ________________________________
Considerando que o Teatro Contemporâneo evoluiu, em
parte, das formas cênicas desenvolvidas pelos movimentos
de arte de vanguarda do século XX, multiplicando, à luz da
subjetividade multifacetada do novo século, as estéticas
pós-guerras dos anos 1950 e 1960, assinale a alternativa
correta a respeito desse tema.

QUESTÃO 45 ________________________________
(A)
Entre o final do século XIX e o início do século XX houve
diversas mudanças filosóficas, sociais, científicas e técnicas
que se fizeram sentir no teatro, produzindo verdadeiras
mutações que redefiniram os rumos dessa arte, o que
resultou no Teatro Moderno. Considerando esse assunto,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

Convencionou-se como primeiro encenador, no sentido
moderno da palavra, Constantin Stanislavski, por ter
sido o primeiro a sistematizar suas concepções e a

(C)

teorizar a respeito da arte da encenação.
(B)

A encenação
recursos

da

simbolista

assumia e explorava os

teatralidade,

diferenciando-se

da

encenação ilusionista naturalista.
(C)

Gordon Craig, Jacques Copeau,
Constantin

Stanislavski

Denis

contribuíram

Diderot e

(D)

intensamente

para as pesquisas no Teatro Moderno europeu.
(D)

O debate estético que acompanhou a prática teatral,
no século XX, girou em torno, maiormente, das formas
figurativas do real.

(E)

Outro debate que surgiu e constitui a modernidade
refere-se ao texto teatral, que mantem-se como o
centro das encenações modernas.
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(E)

O texto teatral, no Teatro Contemporâneo, tem
recebido diversas formas de tratamento e de criação.
Entre elas, podem-se destacar a adaptação, a
bricolagem, a criação coletiva e os processos
colaborativos. A improvisação teatral é um dos
recursos utilizados na criação com base nas duas
últimas formas.
Hans-Thies Lehmann, crítico teatral, entende que
grande parte do teatro ocidental até o final do século
XX tem respondido aos princípios da mímesis e da
Kátharsis aristotélicas, princípios que têm sido
mantidos no Teatro Contemporâneo.
A cena teatral contemporânea tem se caracterizado,
comumente, em torno da interpretação de textos
pré-escritos que objetivem conflitos psicológicos e
morais entre as personagens, ou seja, em torno de
esquema narrativo que sirva bem ao cinema, à TV e
ao teatro.
Autores e diretores teatrais, como Samuel Beckett e
Ariane Mnouchkine, entre outros, começaram a
construir uma dramaturgia fragmentária, na segunda
metade do século XX, trabalhando para garantir as
especificidades e a pureza da linguagem teatral.
As novas formas contemporâneas da linguagem
teatral propõem a redefinição do status do dramaturgo
e do diretor, possibilitando a manutenção e a
dependência recíproca dos papéis das várias
linguagens da cena, como a cenografia, a iluminação
ou o som.
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QUESTÃO 48 ________________________________

No século XX, a sistematização da formação de atores e
atrizes foi inaugurada por Constantin Stanislavski. Naquele
momento,

os

encenadores

e

autores

mediam

QUESTÃO 50 ________________________________
O teatro tem sido considerado, pelas práticas pedagógicas
que apontam para o desenvolvimento social, meio eficiente
para a abordagem de diversos problemas contemporâneos.

forças

No fazer teatral, os seres humanos integram-se de modo

disputando autoridade, e a importância dos atores e das

cognitivo, afetivo e físico. A respeito desse assunto, assinale

atrizes para o evento teatral não parecia tão óbvia como o é

a alternativa correta.

na contemporaneidade. A respeito desse assunto, assinale a
alternativa incorreta.

(A)

A palavra teatro, como é conhecida, vem da palavra
grega théatron, que significa lugar de onde se vê.
Logo,

(A)

considerado

supérfluo,
(B)

encontra

Artaud preconizou a interação, na linguagem cênica,

contudo, nas encenações mediadas pelas tecnologias
de reprodução de áudio e de vídeo, os aspectos
cognitivos são os mais acionados.

No século XX, permitiu-se que os atores e as atrizes
verdadeiramente

a

riqueza

e

a

(C)

pois

ele

entendia

que

as

ou

reconheceu

a

teatral,

As

práticas

teatrais

autorreflexivo,

necessidade

de

propor

que

uma

nova

contudo

têm

pequeno

operam

como

potencial
potentes

práticas de entretenimento e de lazer, colaborando

a

formação de um ator que, por seu desempenho,

observa-se

diante da percepção do sujeito.
(D)

contribuiu para decadência deste.
Brecht

exercício

realidade ou outra realidade passa a ser elaborada

possibilidades

expressivas sofreram atrofia no teatro ocidental, o que

A realidade teatral e a realidade empírica não se
opõem. Tanto em uma montagem quanto em um jogo

A voz e os gestos dos atores foram aclamados por
Artaud,

O fazer teatral aciona, simultaneamente, os aspectos
relacionados à cognição e às sensações dos sujeitos,

variedade dos recursos e do meio de que dispunham.

(E)

não

humano de distinguir-se da realidade.

descobrissem

(D)

teatral

ouvir no teatro pode ser

de todos os signos que o ator é suscetível de produzir.
(C)

atividade

correspondência simbólica com a característica do ser

inclusive a relação entre os atores e os espectadores.
(B)

a

Grotowski observou que tudo o que costumamos ver e

para a integração do sujeito à dimensão coletiva.
(E)

incitasse o espectador a questionar-se.

O

potencial

de

transformação

dos

sujeitos

em

sociedade é inócuo e não altera os sistemas de
coerência perceptiva.

QUESTÃO 49 ________________________________

QUESTÃO 51 ________________________________

No que se refere às relações entre espontaneidade e

Quanto aos processos de sensorialização e de fisicalização

processos criativos, assinale a alternativa incorreta.

no exercício da improvisação teatral, assinale a alternativa
incorreta.

(A)

(B)

A improvisação teatral é fundada na espontaneidade

(A)

adequado para substituir o termo sentir, pois é uma

que lhe confere o caráter de momentaneidade, no qual

maneira objetiva e concreta de realizar a comunicação

se assenta o ato teatral.

subjetiva.

O

ser

animais

humano,

mesmo

determinado

compartilhando

nível

de

com

os

(B)

espontaneidade,

A linguagem de sinais diferencia-se da linguagem de

em nível físico e não verbal, em proposição à
abordagem intelectual e psicológica.
(C)

(D)

(D)

A espontaneidade criativa do ser humano associa-se

pode propiciar ao participante de

qual o seu desenvolvimento posterior depende, e dá
ao professor e ao participante um vocabulário de
trabalho necessário para um relacionamento objetivo.

dramáticas.
Jacob L. Moreno, inventor do psicodrama, entendeu
que a espontaneidade seria característica primordial
do ato criador e entidade psicológica amplamente
desenvolvida nas sociedades contemporâneas.
ESPAF/2015

A fisicalização

oficinas teatrais uma experiência pessoal concreta, da

às formas artísticas, como, por exemplo, as formas

(E)

A fisicalização remete às ações cinéticas do corpo, ou
seja, visíveis, e não compreende a voz e as palavras.

signos, contudo estão interligadas pela dependência
da segunda em relação à primeira.

A fisicalização, no teatro improvisacional, descreve a
maneira pela qual o material é apresentado ao aluno,

difere-se dos animais por ser capaz de criar símbolos.
(C)

Para a pedagoga Viola Spolin, a fisicalização é o termo

como fenômeno psicológico e estético e é esse aspecto

(E)

A primeira preocupação de um professor em uma
oficina de teatro deverá ser encorajar a liberdade de
expressão física. Esse relacionamento manterá o ator
no mundo da percepção, tornando-o um ser aberto
em relação ao mundo.
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QUESTÃO 52 ________________________________

QUESTÃO 54 ________________________________

Consideradas as diferenças de ordem histórica, tanto a

Os princípios teatrais de ação, espaço e tempo encontram
ressonância nos dispositivos de iluminação, de cenografia e
de sonorização que, agenciados pelos corpos de atores e
atrizes, configuram a cena. A respeito desse assunto,
assinale a alternativa correta.

fisicalização de Viola Spolin quanto a noção de gestus de
Bertolt Brecht apontam para os processos de objetivação da
forma teatral. Em relação a esse assunto, assinale a
alternativa correta.

(A)
(A)

A noção de fisicalização, inerente ao sistema de
Spolin,

impede

que

o

jogador

desenvolva

sua

consciência sensorial por meio da relação lúdica com o
parceiro.
(B)

Para Brecht, uma linguagem é gestus quando é

(B)

adequada a atitudes particulares adotadas pela pessoa
que a usa, em relação às outras pessoas. Por isso, no
sentido brechtiano, gestus diz respeito sempre a uma
dimensão subjetiva do gesto como signo teatral.
(C)

(C)

O caráter géstico não está presente nas palavras ou
na voz, no figurino, no cenário ou na música.

(D)

O

gestus

remete

desenvolvida

a

pelo

uma

ator

operação

na

de

signos

temporalidade

(D)

do

espetáculo e realizada no nível do gesto, ao qual está
restrito o seu alcance.
(E)

No teatro de improvisação, por exemplo, em que
pouco ou quase nenhum material de cena, de figurino

(E)

ou de cenário é usado, o ator deve aprender que a
realidade do palco deve ser uma realidade física.

No século XVI, o cenário não apenas se libertou de
sua função mimética como também assumiu o
espetáculo inteiro, tornando-se o motor interno deste,
ocupando a totalidade do espaço, tanto pela sua
tridimensionalidade quanto pelos vazios significantes
que eram criados no espaço cênico.
A estética do teatro pobre e o desejo de abstração,
por vezes, conduz o encenador a eliminar
completamente o cenário e, no entanto, tudo significa
por ausência.
O figurino, ainda hoje, se faz presente no ato teatral
como signo da personagem, desempenhando a função
de vestir o ator de acordo com a verossimilhança de
uma condição ou situação.
Hoje, o figurino conquista um lugar muito mais
ambicioso, multiplica suas funções, integra-se ao
trabalho de conjunto a respeito dos significantes
cênicos e se mantém a serviço, maiormente, da
verossimilhança da situação ou da condição da
personagem.
No cenário sonoro, recorre-se à técnica da peça
radiofônica, não sendo essa técnica viável para o palco
na contemporaneidade.

QUESTÃO 55 ________________________________
QUESTÃO 53 ________________________________
A

respeito

do

Teatro

Aplicado

à

educação

ou

ao

desenvolvimento social, assinale a alternativa incorreta.
(A)

As

práticas

propiciar

a

de

Teatro

construção

Aplicado
de

devem

ambiente

objetivar
seguro

O facilitador, na prática do Teatro Aplicado, desempenha
papel semelhante ao do professor de teatro. Um facilitador
não pode transformar a realidade na qual os grupos
mediados vivem, mas pode proporcionar situações que
favoreçam o despertar para a transformação social. A
respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta.

e

desafiador para a transformação individual e social em

(A)

uma diversidade de grupos sociais ou de instituições,
desconsiderando suas identidades e interesses.
(B)

A tensão entre a realidade empírica e a realidade

(B)

simbólica, na experiência teatral, pode estimular a
criação de um espaço de mobilidade para o sujeito
participante de práticas de teatro aplicado.
(C)

O Teatro Aplicado pode propiciar transformações em
âmbitos sociais e individuais, pois se realiza entre as
mesmas

polaridades

compositoras

da

(C)

experiência

teatral: realidade empírica e realidade simbólica.
(D)

A transformação por meio da experiência dramática é

(D)

considerada um dos princípios e o principal objetivo do
Teatro Aplicado, que associa o teatro a outras áreas
de

conhecimento,

direcionando

suas

práticas

a

diversas áreas sociais.
(E)

(E)

O Teatro Aplicado é um campo múltiplo, com potencial
para

a

abordagem

de

temas

transversais,

pois

constitui uma rede de saberes e de técnicas por meio
das quais é possível mobilizar grupos sociais, nos mais
diversos contextos sócio-históricos, a fim de que
caminhos para a emancipação sejam experimentados.
ESPAF/2015

Um facilitador deverá desempenhar papel unívoco,
concentrado exclusivamente nos saberes teatrais,
diante do processo de elaboração, de aplicação e de
avaliação de suas práticas.
Um facilitador é, em sentido amplo, o agente que faz
as conexões entre teatro, demandas e características
da comunidade ou do grupo social com o qual trabalha
e demais áreas de conhecimento que possam
fortalecer a sua prática.
O facilitador precisará examinar as possíveis tensões
que possa existir entre as necessidades e os objetivos
da prática teatral e as características do contexto
social no qual pretende intervir.
O papel do facilitador excede a prática teatral
propriamente dita se considerados os diversos níveis
de negociações demandados do facilitador em
determinados contextos, como nas instituições
prisionais, por exemplo.
O facilitador cumpre um papel que é fruto das
necessidades sociais contemporâneas, contudo ele
depende da associação de conhecimentos e de
práticas de papéis sociais já reconhecidos. Nesse
sentido, o diretor de teatro, o professor de teatro, o
ator político, o ativista cultural, o coringa e o
terapeuta são papéis sociais que informam o trabalho
de um facilitador.
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QUESTÃO 56 ________________________________
Como é o teatro de Brasília? Tem o caráter explosivo
das montagens de Hugo Rodas e Ary Pára-Raios ou é a
mistura de circo, de música e de teatro non-sense do grupo
Udi-Grudi? Tem cuidado em tratar, contemporaneamente,
questões relacionadas às expressões mais tradicionais da
nossa cultura, como faz a Cortejo Cia de Atores, ou o
compromisso irremediável com o tratamento político de

QUESTÃO 57 ________________________________
O teatro como evento estético pode ser considerado no
campo das ficções audiovisuais, portanto, além da
visualidade, o campo sonoro se faz presente, tornando a
experiência teatral uma experiência abrangente a respeito
das percepções dos sujeitos. A respeito desse assunto,
assinale a alternativa correta.
(A)

temas atuais, como o teatro de Humberto Pedrancini? É a
voz de uma geração de jovens, como em Fernando Villar, ou
a fala das feiras populares em boca de bonecos de madeira,

(B)

como em Chico Simões? O rigor estético do teatro visual de
Adriano e Fernando Guimarães ou a comédia ligeira dos
humoristas do grupo Os Melhores do Mundo? É tudo isso

(C)

somado, amalgamado, e muito mais. O teatro de Brasília
tem a cara de Brasília. Essa face multifacetada, feita de
tantas heranças, de tantas lembranças e de tantos desejos

(D)

futuros.
F.P. Villar e E. F. Carvalho (Org). Histórias do teatro brasiliense.

(E)

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004 (com adaptações).

A sonoplastia, classicamente, é uma reconstituição
artificial de ruídos, sejam eles naturais ou não, que
inclui a palavra em cena. Trata-se do conjunto dos
acontecimentos sonoros que entra na composição
musical.
Os sons podem ser percebidos pelo ser humano em
um ângulo de 180º, a partir de todas as direções de
sua kinesfera.
A função da música,
na cena teatral, é,
exclusivamente, a ilustração e a criação da atmosfera
correspondente à situação dramática. A música deve
repercutir e reforçar essa ambiência.
A voz e o movimento são realizações do corpo
humano que permitem a produção de sentidos em
cena, respectivamente, sonoros e visuais.
A música deve sempre gerar efeitos de contraponto,
sublinhando ironicamente um momento do texto ou da
atuação.

Considerando o texto e os assuntos por ele suscitados,
QUESTÃO 58 ________________________________

assinale a alternativa incorreta.
(A)

A

multiculturalidade

refere-se,

inicialmente,

à

existência de uma pluralidade de culturas em uma
proximidade
afirmar

geográfica,

que

o

nesse

teatro

sentido,

brasiliense

pode-se

tem

caráter

multicultural.
(B)

As práticas contemporâneas referentes à educação
ambiental contribuem, em um processo interativo,
participativo e crítico, para o surgimento de uma nova ética,
vinculada e condicionada à mudança de valores e de práticas
individuais e coletivas. No que se refere às relações entre a
educação ambiental e as práticas teatrais, como as do
Teatro do Oprimido, assinale a alternativa incorreta.

O Boi de Seu Teodoro, sediado em Sobradinho, é uma
expressão cultural cênica popular que influenciou a

(A)

expressão teatral da cidade.
(C)

A

Faculdade

de

Artes

Dulcina

de

Moraes

e

a

Universidade de Brasília, geradoras e fomentadoras do
agrupamento de artistas cênicos, foram instituições
fundamentais

para

Cênicas

Distrito

no

o

desenvolvimento

das

Federal.

cruzam-se,

Nelas

Artes

(B)

também, os diversos modos do fazer teatral, advindos
tanto das cidades satélites quanto do plano piloto.
(D)

Nordestinos

e

nortistas

que

migraram

para

a

(C)

construção da nova capital trouxeram, em suas
bagagens culturais, diversas manifestações de cultura
popular,

como

o

teatro

de

bonecos.

Com

a

inauguração de Brasília, a expressão, que inicialmente
divertia os candangos nos momentos de lazer, perdeu

(D)

seu local na cultura teatral brasiliense.
(E)

O teatro de grupos revela, em sua constituição, a
busca por uma forma mais coletiva, tendo servido, na
América Latina nos anos 1970, como uma forma de
unir forças contra as ditaduras. Hoje, em Brasília, os
grupos de teatro apresentam-se como alternativas de
formação ou de formação continuada de atores e de
organização geradora de trabalho criativo.
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(E)

Uma potencial vantagem na utilização das práticas do
Teatro do Oprimido como instrumento pedagógico
para a educação ambiental é a possibilidade de
trabalhar com histórias locais sugeridas pelos
integrantes dos grupos, possibilitando-se as relações
de suas histórias com outras histórias regionais,
nacionais e globais, de modo crítico.
O requisito da educação ambiental crítica é a
participação ativa, desse modo, o Teatro Fórum tem
sido uma prática bastante utilizada na abordagem de
temáticas voltadas à educação ambiental.
Nas técnicas do Teatro do Oprimido, as possibilidades
que os participantes têm de escolher os temas que
serão abordados nos espetáculos teatrais, em um
ambiente crítico e seguro, constituem uma potente
forma de engajamento e de percepção da autonomia
necessária aos processos de emancipação que a
educação ambiental crítica requer.
Ao se utilizar técnicas do teatro do oprimido em
contextos
de
educação
ambiental,
há
o
direcionamento do fazer teatral para temas que
interessam aos seres humanos, mas que não são
tratadas como o centro exclusivo do debate, pois são
abordadas
temáticas
como
lixo,
saneamento
ambiental, desmatamento entre outros.
O
Teatro
do
Oprimido,
com
sua
matriz
antropocêntrica, antagoniza com os objetivos da
educação ambiental crítica que busca a superação do
antropocentrismo.
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QUESTÃO 59 ________________________________

QUESTÃO 60 ________________________________

Atividade: Cenas com movimentos e sons abstratos

Atividade: Improvisação ─ A discussão

Passo 1: Solicitar aos participantes que cada um pense em

Passo 1: Em uma folha de papel grande (cartolina ou

um movimento curto, com começo, meio e fim, e que, em
seguida, o experimente.
Passo 2: Solicitar aos participantes que cada um pense em
uma linha de som vocal, com começo, meio e fim, que possa
ser associada ao movimento experimentado. Em seguida o
participante deverá realizar simultaneamente o movimento e

similar) o professor desenha três colunas com os seguintes
títulos: lugares; pessoas; temas. O professor esclarece
que na coluna lugares devem ser listados lugares onde
pessoas potencialmente podem discutir, na coluna pessoas,
devem

ser

listados

papéis

sociais

de

pessoas

que

o som.

potencialmente podem se envolver em discussões e, na

Passo 3: Sugerir que os participantes se organizem em

coluna temas, devem ser listados assuntos a respeito dos

trios e que cada um, em seu trio, apresente para seus

quais as pessoas potencialmente discutem.

colegas seu movimento e seu som.

Passo 2: Pedir ao grupo a sugestão de itens para cada

Passo 4: Solicitar aos participantes dos trios que observem

coluna.

as relações de semelhança e de diferença entre os sons e os

Passo 3: Solicitar aos participantes que se organizem em

movimentos apresentados pelos colegas no contexto de seus

duplas.

trios.

Passo 4: Solicitar que cada dupla escolha um item de cada

Passo 5: Solicitar aos trios que componham uma sequência

coluna para que realizem uma improvisação curta com

associando os movimentos aos sons apresentados por cada
participante, criando uma espécie de cena a partir dessas
semelhanças ou diferenças. A proposta é que, quando um
participante termina de fazer seu som e seu movimento, o
outro começará em seguida. A princípio, os participantes
não

devem

realizar

seus

sons

e

seus

movimentos

simultaneamente.

começo, meio e fim. A proposta deve ser executada em um
prazo médio de 5 a 8 minutos.
Passo 5: Cada dupla será convidada a apresentar sua cena
para todo o grupo.
O texto acima descreve um exercício teatral a ser aplicado

Passo 6: Cada trio pode mostrar para os outros trios a sua

ao processo de alfabetização para a linguagem teatral a um

pequena cena.

grupo de adolescentes, para o exercício, por meio da
fisicalização, de noções de ação, de espaço e de tempo.

Considerando o texto acima, que descreve um exercício

Considerando a atenção que o professor de teatro ou

teatral a ser aplicado no processo de alfabetização para a

facilitador de ações de teatro aplicado deve ter em relação à

linguagem teatral de um grupo de adolescentes no estágio

seleção e à organização de jogos e de exercícios teatrais

inicial do processo, e a atenção que o professor de teatro ou

para

o facilitador de ações de teatro aplicado deve ter em relação

incorreta.

a

realização

de

oficinas,

assinale

a

alternativa

à seleção e à organização de jogos e exercícios teatrais para
a realização de oficinas, assinale a alternativa correta.
(A)

(A)

proposta de improvisação (passo 4), o professor se

Esse exercício apresentará um grau de dificuldade

aproxime

demasiadamente elevado para qualquer grupo social,
Convidar os trios a retomarem suas experimentações,
solicitar

que

realizem

seus

movimentos

e

que,

verificar

o

grau

de

(B)

Esse

exercício,

realizado

junto

a

um

grupo

de

contudo, substituam o som vocal por alguma palavra à
qual o movimento de cada um possa remeter é

teatral, não acarretará prejuízos à aprendizagem

exemplo de proposta que não se constitui como uma

significativa da linguagem teatral.
(C)

Após o Passo 5, é aconselhável que se forme uma

Convidar os trios a retomarem as experimentações e

roda com os participantes para conversa a respeito

solicitar

uma

das dificuldades enfrentadas na realização do exercício

composição em que cada um deles deverá associar o

que

os

participantes

proponham

e das habilidades teatrais que foram demandadas.

som de um dos colegas de trio ao seu movimento é

Nesse momento, também é possível considerar o tema

respeito das relações de associação e de dissociação
entre os sons vocais e os movimentos.

das relações interpessoais.
(D)

ser considerada como um jogo teatral.
Essa proposta apresentará um baixo ou moderado

Esse exercício teatral tem um grande potencial para
que sejam tratados temas a respeito das relações

Nessa proposta, os participantes não ocuparão o lugar

interpessoais

de plateia em momento algum, portanto não poderia
(E)

para

dúvidas ou ajudar em eventuais dificuldades.

exemplo de proposta que possibilitará a reflexão a

(D)

duplas

adolescentes em uma primeira oficina para a iniciação

variação do exercício apresentado.
(C)

das

compreensão da proposta e, possivelmente, sanar

o que inibirá a participação de muitos participantes.
(B)

É prudente que, enquanto as duplas trabalham na

de

modo

seguro

e,

possivelmente,

divertido.
(E)

O grau de exposição desse exercício é relativamente

os

alto, contudo trata-se de exercício apropriado para um

comandos serão de difícil compreensão e o grau de

grupo que já tenha realizado exercícios a respeito das

dificuldade aumentará abruptamente.

noções de ação, espaço e tempo.

grau
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de

dificuldade

aos

participantes,

pois
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para a avaliação de seu texto.

Como um professor poderia agir de maneira construtiva mediante o comportamento antissocial do
aluno? Como melhor reparar a criança ou o adolescente para o futuro, levando-se em conta o contexto em
que ele está inserido? Luis Fernando Vidal, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD),
professor da escola de magistratura e integrante da 1.ª Vara Especial da Infância e da Juventude,
questionou, em entrevista, certos comportamentos da sociedade e criticou a forma como ela ainda julga
menores de rua e infratores.
De que maneira o senhor poderia relacionar educação, segurança pública e criminalidade?
Temos de recusar logo de cara aquela concepção meio maniqueísta, aquela visão dualista da vida,
típica do início do século XX e que ainda hoje vemos muitas pessoas fazendo: escola ou cadeia. Como se a
escola livrasse a pessoa da cadeia e onde não haja escola haverá cadeia; esse é um conceito superado. A
relação que se pode fazer é: na medida em que as pessoas educadas para serem autônomas têm
capacidade de agir, reagir e interagir com o mundo, tendo como parâmetro o que é desejado, possível, que
pode ser transgredido, superado, e têm instrumentos para isso, elas podem transgredir sem agredir e
buscar os caminhos para isso.
De que maneira o senhor orientaria o professor a desenvolver mecanismos para ter
sensibilidade de perceber melhor o aluno e os problemas pelos quais ele passa? Como o senhor
acha que deveria acontecer a relação professor-aluno de modo construtivo?
Eu tive uma experiência bastante enriquecedora, trabalhando com adolescentes infratores, e percebi
três pontos fundamentais. O primeiro é que você deve se colocar no lugar dele e não deve se esquecer de
que foi adolescente, chato, desajustado, rebelde, indisciplinado, chegando até a ser criminoso em
determinados momentos da sua adolescência e juventude. Adotar essa perspectiva é fundamental, assim
como se colocar no lugar do outro. Isso vai permitir o segundo ponto, que é o diálogo, porque a gente
tende a enxergar, nessa diferença de idade, uma hierarquia e a “molecada” não aceita. O terceiro ponto é o
diálogo afetivo, acolhedor. A rotina em sala de aula é massacrante e o professor tende a não ser afetivo.
Mas, quando eu falo afetivo, não estou falando de beijinho e passar a mão na cabeça, mas de ter uma
relação acolhedora que faça o aluno perceber que alguém caminha junto com ele. É você dar a mão para
caminhar. Acho que a gente tem de parar de lamentar. Tem um texto de um psicólogo de que gosto muito,
Donald Woods Winnicott, que trabalhou com as crianças evacuadas na guerra na Inglaterra, e, em seu
texto “A Juventude não Dormirá”, de 1964, fala que é uma perda de tempo querer adaptar e modelar
adolescentes e crianças, ainda mais aqueles que têm comportamento classificado como antissocial. Eles
não vão dormir nunca. Essa molecada vai transgredir, conflitar e você tem que ir junto, dando exemplos.
Internet: <www.edutec.unesp.br> (com adaptações).

Considerando o trecho de entrevista acima apresentado como meramente motivador, redija texto dissertativo a respeito do
tema a seguir.

O trabalho socioeducativo e a formação do sujeito autônomo
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) acolhimento ao menor infrator e relação dialógica;
b) desenvolvimento da consciência crítica do menor infrator;
c) possibilidades de transgressão por meio de ações positivas.
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