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1) Opinião Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que
eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio não Aqui do morro eu não saio
não. Se não tem água Eu furo um poço Se não tem carne Eu compro um osso e ponho
na sopa E deixa andar, deixa andar... Falem de mim Quem quiser falar Aqui eu não
pago aluguel Se eu morrer amanhã seu doutor, Estou pertinho do céu Zé Ketti.

Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de
1964, no Rio de Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse
contexto, evidenciado pela letra de música citada, foi o de

a) entretenimento para os grupos intelectuais.

b) valorização do progresso econômico do país.

c) crítica à passividade dos setores populares.

d) denúncia da situação social e política do país.

e) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar





2) Os mesmos objetivos que a teatróloga Spolin propõe para o espetáculo são válidos
em cada momento durante o processo de aprendizagem, onde o teatro, enquanto
manifestação viva e espontânea, deve estar presente em todos os momentos. Da
mesma forma como a plateia de espectadores é normalmente pouco estimulada por
emoções que pertencem ao passado, o jogador no palco não explora a si mesmo (suas
emoções) através de um processo de identificação subjetivo, mas atua em função do
momento presente.

KOUDELA, I. D. Jogos teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2006.

O jogo teatral permite a liberdade de ação e o estabelecimento de contato com o 
ambiente e a ação espontânea se desenvolve de forma a

A    ocultar a atuação do ator, dispensando a renovação das emoções, que são 
desestimulantes. 
B     estimular a lembrança de momentos passados para salientar a importância das 
novas emoções. 
C     entender os processos que se desenvolvem no palco com a exploração dos seus 
próprios sentimentos. 
D     experienciar emoções novas, que surgem no presente, sem a exploração das velhas 
emoções do ator. 
E      vivenciar alguns momentos, que Spolin acredita serem pertencentes ao processo 
subjetivo do ator.





3) Floresta tropical, Rio de Janeiro, Brasil. Em meio às árvores, os pássaros gorjeiam,
oh!, alegremente. De repente, uma batucada daquelas bem brasileira. Aí, tucanos,
garças, canários e araras e outras aves enlouqueceram numa coreografia tipo “a cara
do Brasil”. A imagem é cortesia de Rio, animação de Carlos Saldanha. Ao fundo, Real in
Rio — na versão brazuca, Favo de Mel —, música de Sérgio Mendes e Carlinhos Brown,
letra da americana Siedah Garret, e esperança brasileira na cerimônia de entrega do
Oscar 2012. Com trechos como “nós somos os melhores no ritmo/ é por isso que
amamos o Carnaval/ a mágica pode acontecer de verdade no Rio/ tudo é selvagem e
livre/ não se sinta sozinho porque aqui é a nossa casa”, Brown, Mendes e Garrett
vendem o eterno clichê de samba-suorfutebol desta terra tropical.

CHARLSON, F.; LOBÃO, G. Um sonho bem brasileiro. Jornal de Brasília, 
26 fev. 2012 (adaptado)

A música Real in Rio, de Brown, Mendes e Garrett, que integra a animação Rio, foi 
composta para 

A   sintetizar os gêneros e estilos da música carioca em uma única obra. 
B   demonstrar a possibilidade de compor um samba redigido em língua inglesa. 
C   compor o tema central da trilha sonora da produção de Carlos Saldanha. 
D   promover o gênero samba-enredo, que é característico do carnaval carioca. 
E   constituir acompanhamento musica para a coreografia das aves na animação.





4) Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu
basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem
juntos aqui, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia, ou em Goa. O caráter
nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em
todo o mundo. O kronjong, a música típica de Jacarta, é uma espécie de lundu mais
lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa não é muito
diferente.

De acordo com o texto de Henrique Cazes, grande parte da música popular desenvolvida 
nos países colonizados por Portugal compartilham um instrumental, destacando-se o 
cavaquinho e o violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses 
mesmos instrumentos:

A) Maracatu e ciranda.
B) Carimbó e baião.
C) Choro e samba.
D) Chula e siriri.
E) Xote e frevo.
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