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Processo Seletivo Vestibular 2012/1 

 
O curso de Teatro realizará uma etapa de Provas de Habilidades Específicas que valerão tanto para a 
Licenciatura quanto para o Bacharelado. 
 
I – PROVA ESCRITA 
Compreensão de texto teatral e de texto sobre o trabalho do ator. 
A prova, de caráter discursivo, com duração de duas horas e trinta minutos, será constituída de três questões 
de compreensão dos seguintes textos: 
1. Sonho de uma noite de verão – William Shakespeare. 
2. Gota d’água – Chico Buarque 
3. Ações físicas: breve histórico e análise do conceito (Capítulo 2, item 2.1, incluindo todo o item 2.1.1, 

p.21-37. Este capítulo faz parte do livro O ator-compositor: as ações físicas como eixo de 
Stanislavski a Barba de Matteo Bonfitto) 

 
Critérios: 
− postura crítica; 
− coesão na redação da resposta; 
− coerência na argumentação; 
− demonstração de conhecimento básico dos textos. 
 
Observação: após a entrega das questões, o candidato terá trinta minutos dedicados exclusivamente à 
consulta dos textos. Passado esse período, não será mais permitido nenhum tipo de consulta. 
 
II – PROVAS PRÁTICAS 
II.1 – Os candidatos, organizados em grupos e orientados por uma banca, farão três aulas avaliativas, sendo 
elas: 
− Expressão corporal; 
− Expressão vocal; 
− Improvisação. 
 
Critérios de avaliação das aulas práticas: 
Aula 1 – Expressão corporal 
− equilíbrio; 
− noção de espaço; 
− habilidade motora; 
− ritmo. 
 

Aula 2 – Expressão vocal 
− projeção; 
− articulação; 
− ritmo; 
− sensibilidade auditiva; 
− musicalidade. 

Aula 3 – Improvisação 
− disponibilidade; 
− socialização; 
− disciplina; 
− cooperação; 
− comportamento proativo. 

 
Observação: cada aula terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. 
 
II.2 – Apresentação de cena 
Apresentação de cena, com até cinco minutos, de uma das peças listadas abaixo. O candidato poderá fazer 
um monólogo ou cena dialogada com um(a) parceiro(a) convidado(a) que não participe do processo seletivo. 
As peças indicadas são: 
 
1. Gota d’água – Chico Buarque 
2. Pedreira das Almas – O telescópio – Jorge Andrade 
3. Sonho de uma noite de verão – William Shakespeare 
 
Critérios para avaliação da apresentação: 
− compreensão e interpretação do texto 
− uso de recursos vocais e corporais (temporalidade e espacialidade) 
− composição da cena 
 
Recomenda-se que a peça escolhida seja lida na íntegra. 
Observações: 
Para as provas práticas: 
− Para a prova de aulas práticas o(a) candidato(a) deverá usar roupa leve de malha ou tecido similar que 

permita ampla mobilidade. 
− O(a) candidato(a) deverá decorar seus textos. 
− Será permitida a utilização de objetos, adereços, figurinos, recursos de iluminação e sonoplastia desde que 

providenciados pelo(a) candidato(a). 


