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Roteiro Teste: Situações da vida real 

  
Esse teste/exercício tem a finalidade de analisar sua narrativa visual, composição, expressão 

corporal e facial, posição de câmera, cenários e traços. Faça uma página (ou duas) para cada 

item, com figuras bonitas e cenário realista. 

  

Situação 01 – Garoto nervoso, fazendo prova em uma sala de aula lotada. Ele olha para o lado 

procurando alguém para colar. Ele começa a colar de um aluno que está ao lado. O professor toma 

a prova dele. O garoto tenta convencer o professor a devolver a prova. O garoto sai da sala 

frustrado. 

Situação 02 – Homem está andando de bicicleta por uma avenida. Ele desvia de um garoto que 

está agachado pegando alguma coisa no chão. Homem cai. O homem está caído no chão e o garoto 

pergunta se está tudo bem.  

Situação 03 – Um homem na seção de bebidas em um mercado. Ele com muita hesitação pega uma 

garrafa de 51. Fica olhando com pesar para ela. Põe a garrafa de volta. Pega uma garrafa de 

refrigerante. Vai embora satisfeito com sua atitude. 

Situação 04 – Garoto de 16 anos vai voltar pela 1ª vez. Ele está na fila da votação. Entrega o título 

para a moça que está na porta (está muito entusiasmado). Entrega o título para os mesários. Fica 

de frente a urna eletrônica. Pressiona com muito cuidado o número do candidato. Pega o título de 

volta com o mesário. Vai embora satisfeito pelo dever cumprido. 

Situação 05 – Garoto andando de skate na rua. Ele passa por uma casa que está se beijando debaixo 

de uma árvore. Rele realiza uma manobra perto de um senhor de idade que está regando suas 

plantas no quintal de sua casa. Ele para o skate em cima de uma garota que está sorrindo para ele. 

Ele vai embora abraçado com a garota. 

Situação 06 – Uma mulher está saindo de casa. Ela olha para o céu, animada com um novo dia. 

Ela começa a andar pela calçada. Ela atende o celular. Ela está parada no ponto de ônibus. Ela vai 

embora de ônibus. 

Situação 07 – Um grande engarrafamento de trânsito. As pessoas estão nervosas e agitadas. Na 

ponta do engarrafamento vê o acidente que causou o transito, um carro bateu em um caminhão. Os 
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médicos estão colocando as vítimas na maca. A ambulância sai a toda velocidade. As pessoas 

continuam agitadas.  

Situação 08 – Uma mulher em cima do prédio pensa em se suicidar. Ela olha para baixo. Ela abre 

os braços. Quando ela pensa em se jogar um homem surge da porta logo atrás dela correndo na sua 

direção. Quando ela começa a cair o homem se joga para salvá-la. O homem consegue segurar ela 

pelos pés. Ela olha assustada para ele que apenas sorri. Ele puxa a mulher de volta. Ele mostra a 

aliança para ela. Ela sorri e o abraça. 

Situação 09 – Um homem está sozinho na igreja. Está rezando fervorosamente. Vai embora 

bastante desanimado. Entra em um quarto de hospital onde uma criança está entubada e 

desacordada. Senta ao seu lado. Começa a chorar. Uma pequena mão se levanta. O homem olha 

com lágrimas nos olhos. A criança está acordada. O homem está muito feliz.  
 


