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QUESTÃO 1 

O artista, no momento da produção, interage como um 
todo na composição da obra, não somente com os 
movimentos dos braços e mãos, mas com todo o corpo sob 
o comando do pensamento e sentimento. Tudo que surgia 
na mente durante as ações eram transformadas em 
sentimento. 

 

QUESTÃO 2 

Sob o aspecto expressivo da emoção, na figura 1, por 
intermédio de referências imagéticas figurativas 
orgânicas e da razão, na figura 2, por intermédio de 
figuras geométricas. 

QUESTÃO 3 

O Ciclo do Ouro, em Minas Gerais, fez surgir uma 
burguesia que fomentava uma intensa atividade 
artística e musical. Música religiosa em estilo 
clássico italianizado, executada por mestiços e 
negros alforriados. Abriram-se teatros, 
conservatórios, irmandades, uma série de 
instituições que expressavam a pujança da produção 
musical na época do “barroco mineiro”. 

GABARITO 



 
QUESTÃO 4 

D. João VI era apaixonado por música e religião. 
Logo que chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, 
reformulou a Capela Real, que se tornou um centro de 
excelência musical, então dirigido pelo Padre José 
Maurício. A Missão Artística Francesa de 1815 deu 
enorme impulso às artes e à música com a vinda do 
grande compositor austríaco Sigismund Neukomm. D. 
Pedro I, seu aluno, foi músico de talento 
considerável, tendo composto inclusive o “Hino da 
Independência”. 

 

QUESTÃO 5 

A resposta que representa um meio de neutralizar a 
ilusão de realidade causada pelo espetáculo é a 
utilização do Coro como comentador, visto que, em 
Liberdade, liberdade, esse elemento é utilizado para 
romper a continuidade da ação, fazendo que essa 
imersão ou a conexão com a cena recém-representada 
seja interrompida, causando o efeito de 
distanciamento. O Coro é também um recurso didático 
para a compreensão da mensagem por parte da plateia.  

 

QUESTÃO 6 

Podemos citar como exemplos de elementos épicos nos 
textos dramáticos a interrupção de cenas para uma 
narração, uma declamação ou execução de uma canção e 
ainda o fato de não haver tempo cronológico e de haver 
a presença do coro e de falas dirigidas ao expectador, 
com quebras na ação dramática.  

 



 

 

 


