CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

ARTE • 1ª Série • Ensino Médio
ARTE VISUAL
CONTEÚDO PROPOSTO: COMPOSIÇÃO VISUAL
FUNÇÕES DA ARTE
TENDÊNCIAS
DESCRIÇÕES DE UMA OBRA DE ARTE
ELEMENTO DA LINGUAGEM VISUAL: LINHA, COR,
EQUILÍBRIO, RÍTMO, MOVIMENTO E EFEITOS VISUAIS DE
PROFUNDIDADE E VOLUME.

CAPÍTULO 1 DO LIVRO DIGITAL.
Para êxito na aquisição e aprimoramento dos
conhecimentos é indispensável a leitura e interpretação
dos textos relativos à composição visual no livro digital do
capítulo 1, para a resolução dos exercícios alí propostos e,
também, para a resolução dos demais que se seguem.

Figura 4. A Última Ceia, Leonardo Da Vinci, 1495-1498.

Figura 5. O mágico, Beatriz Milhazes.

1. Analisando a Figura 1, de Picasso, descreva os elementos
da composição visual citados seguir.
Equilíbrio:
Figura 1. Pébeo, Picasso.

Ritmo:
Forma:
Harmonia cromática:
Tema:
Tendência:

2. Apresente dois recursos visuais para obter a ilusão de
profundidade que o artista utilizou na figura 2.
Figura 2. Cidade ideal, Piero dela Francesca.

3. O pintor espanhol Salvador Dalí buscou na composição
homônima de Leonardo da Vinci inspiração para compor a
sua tela A Última Ceia. Fez uso também da “divina
proporção”, usada pelo pintor italiano, figura 3. As figuras
3 e 4 nos revelam a mesma temática em contextos
históricos diferentes. Os mesmos elementos visuais
apresentados
de
formas
diversas.
Analise
comparativamente as figuras 3 e 4 e redija acerca dos
componentes visuais comuns abaixo relacionados
Ritmo:
Harmonia cromática:
Equilíbrio:
Figura 3. A Última Ceia, Salvador Dali, 1955.
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4. Quando estudamos composição visual observamos que
uma obra pode passar a sensação de movimento
dependendo de como os elementos visuais são
organizados. Observe a figura 5 e assinale o item que
apresenta o elemento visual responsável pelo dinamismo
da composição.
(A) Formas geométricas e linhas diagonais.
(B) Cores primárias e linhas curvas.
(C) Linhas horizontais e verticais.
(D) Linhas curvas e policromia.
(E) Linhas onduladas e curvas.

8. A partir da figura 2, julgue os itens.
(A) Na imagem, observamos o uso da perspectiva oblíqua
com dois pontos de fuga localizados fora do espaço
pictórico.
(B) A presença de planos sequenciais e do equilíbrio
formal favorece o efeito bidimensional.
(C) O uso da perspectiva linear na obra contribui para a
percepção do equilíbrio axial.
(D) A ilusão de profundidade alcançada na cena é obtida
apenas pelo uso da variação de escala.

5. A composição é a distribuição harmoniosa de um
conjunto de elementos visuais, em que o luar ocupado
pelas figuras, os espaços vazios que as rodeiam, as
proporções, todos são importantes. No desenho, na
pintura, na arte figurativa, na arte publicitária, na
fotografia, a composição é vital. Quando harmonizamos
elementos de um conjunto, estamos compondo. Observe a
figura 5 e justifique o motivo pelo qual essa obra é
considerada abstrata.
6. Considerando os aspectos formais e de conteúdo das
figuras 5 e 3, cite e explique os elementos relacionados
abaixo:

Figura 7. Composição, Maria Freire, 1954.

9. Observe a figura 7 e explique por qual motivo podemos
afirmar que a obra não possui gênero.

FIGURA 5

Tendência:
FIGURA 3

10. Considerando os aspectos formais e de conteúdo da
figura 7, apresente e explique o ritmo da composição.

Equilíbrio:

GABARITO:

Figura 6. Metamorfose, Escher.

7. Considere a figura 6 e os estudos efetivados acerca de
composição visual e seus elementos visuais para marcar a
opção correta
(A) A figura 6 apresenta como características emprego de
cores policromáticas e mudança de escala.
(B) A variedade das formas apresentadas na figura 6
contribui para unificar a composição.
(C) A ideia de infinito é obtida pela sequência das figuras
abstratas.
(D) A ideia de movimento é obtida pela assimetria e pela
mudança de escala.
(E) As formas estilizadas determinam a composição
monocromática.
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1. Formal
Estático
Geométrica
Policromia
Figurativo/profano
Realismo
2. Perspectiva linear e sobreposição de planos.
3. Ritmo: em ambas as obras o ritmo se faz estático. A perspectiva
linear e a grande horizontal sugerida pelas mesas contribuem para a
sensação de imobilidade.
Harmonia cromática: em ambas as obras, a policromia predomina
(utilização de mais de três cores diferentes).
Equilíbrio: em ambas as obras, há o equilíbrio axial; distribuição
equitativa dos pesos visuais.
Recurso visual: foram empregadas em ambas as obras a
perspectiva linear, onde linhas convergem para um único ponto.
4. E
5. A obra é considerada abstrata, pois não é possível reconhecer
nenhuma figura ou ser, mas podemos identificar os elementos
visuais empregados como a cor, linha e forma.
6. Figura 5; tendência abstrata.
Figura 3; equilíbrio axial.
7. E
8. A – E
B–E
C–C
D–E
9. A obra não possui gênero, pois é uma composição abstrata, logo não
reconhecemos a figura, não podendo afirmar se é um retrato ou uma
paisagem, por exemplo.
10. O ritmo é dinâmico devido a presença de linhas diagonais.
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ARTE CÊNICA
1. CONTEÚDO PROPOSTO: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
CÊNICA.
Para um bom andamento em seus estudos preparatórios,
recomendo fazer leitura e interpretação dos textos
contidos no capítulo 1, acerca de elementos da linguagem
cênica, os exercícios lá propostos, assim como os demais
que se seguem.
Não é possív el exibir esta imagem no momento.

observador-passivo e inseri-lo dentro do espetáculo como uma parte
fundamental dele, agindo como um personagem daquela história e
consequentemente com o poder de modificar o rumo da cena.
file:///C:/Users/Marcio/Downloads/1180-12456-1-PB.pdf. Disponível em 16 de novembro de 2015.

A partir do texto e de seus estudos sobre os elementos da
encenação, escolha a alternativa correta.
(A) Ao se interpretar um texto dramático de modo
mimético, fiel à realidade, deve-se acentuar o
improviso cênico.
(B) A participação ativa do espectador na cena teatral é
desejada em todas as estéticas teatrais.
(C) A relação de cumplicidade ator-espectador só se
realiza, exclusivamente, por meio do improviso.
(D) O improviso é um recurso teatral muito recente e
bem recorrente na cena atual.
(E) Para ocorrer o fenômeno teatral na sua integridade é
necessário contar com a presença do público.
3.

A encenação teatral pode ser então entendida como a
manifestação cênica de um discurso, utilizando elementos visuais e
sonoros, a partir de uma ideia principal. Para sustentar esse
discurso, há na encenação um conjunto de componentes com
diferentes linguagens que carregam, à sua forma, imagens capazes
de remeter àquela ideia. São eles: a arquitetura teatral –
organização do espaço cênico (teatro de rua, teatro de arena,
palco italiano, construções inovadoras da sala de teatro) –; a
ambientação visual e sonora – cenografia, iluminação, figurinos,
acessórios, sonoplastia e música –; o texto verbal – que pode estar
mais ou menos presente de acordo com a estética teatral em
questão, embora sua própria ausência constitua forma de
expressão teatral –; o trabalho do ator – aquele que vivencia a
encenação –; o trabalho do diretor – que organiza todos esses
elementos a fim de sintetizar as imagens sincréticas para uma
significação una e coesa.
http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe2/2006-eSSe2-J.M.FERNANDES.pdf
Disponível em 16 de novembro de 2015.

A partir da imagem, do texto e de seus estudos sobre os
elementos da encenação, escolha a alternativa correta.
(A) A prática teatral é coletiva, ou seja, para ocorrer a
ação cênica é imprescindível que exista na peça todos
os elementos da encenação.
(B) Atualmente o melhor palco para utilização dos
elementos da encenação é o teatro de arena por conta
de seu aspecto intimista.
(C) Na encenação contemporânea, o audiovisual é um
elemento muito usado e pode exercer as funções de
iluminar e cenografar.
(D) O trabalho do encenador é interpretar um
personagem e oferecer a esse uma forma semelhante
à descrita pelo autor teatral.
(E) Para a montagem de uma peça teatral é fundamental
a existência de uma literatura dramática, sem essa o
espetáculo não pode existir.
2.
A situação de improviso está sempre em eminência de
acontecer. Como é de praxe afirmar no meio teatral que no teatro
todo dia de apresentação é ímpar. Esse comentário é plenamente
aceito, porém quando se diz que cada apresentação é uma surpresa,
é compreensível interpretar que quando interagimos com o público
utilizando de técnicas de improvisação, a situação vivida não é
marcada, muito menos esperada, não se sabe o que vai ser
encontrado ao tirar esse público de sua situação cômoda de
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Quando se tem a oportunidade de participar de um debate,
uma das primeiras questões pode estar ligada à escolha do texto.
Por que e por quem aquele texto foi escolhido? Como o conjunto
de atores trabalha? Existe uma certa unidade de interpretação
entre eles? Como eles se deslocam no espaço? Quando os atores
estão em conjunto, como eles se organizam pelo espaço? As
imagens que aparecem no espetáculo são bonitas? Que função
teriam as imagens criadas? Como é o cenário. Bonito? Prático?
Simbólico? Dentro do cenário, os atores conseguem se
movimentar com facilidade? Demonstram estar à vontade? O
cenário apresenta alguma situação de risco? Se apresenta essa
situação de risco para o ator, será que isso seria mesmo
necessário? Há no cenário algum material ou cor que chama a
atenção? Qual se destaca mais que as outras? E os adereços
usados em cena, são realistas ou fabricados especialmente para o
espetáculo? Os adereços são construídos com algum tipo de
material específico? Têm cores diferentes? Semelhanças? Quando
há música nas cenas, como elas aparecem? Que importância tem a
música para se entender melhor as cenas ou as personagens?
Quando há música ao vivo, os músicos ou atores tocam bem os
instrumentos? O figurino e a maquiagem ajudam a entender
melhor a história? Eles são ligados à realidade? São simbólicos? Se
simbólicos, que tipo de alusão eles fazem? Os atores demonstram
se sentir bem com eles? Como a luz é utilizada no espetáculo? Que
função teria a luz? Simbólica? Emocional? Temporal, indicando
passagem de tempo? É prática, por exemplo, para a troca de
cenário, maquiagem ou figurino? Quais são as cores diferentes de
luz que aparecem no espetáculo? A opção por cores diferentes
teria alguma função? Em relação ao espetáculo, algumas questões
subjetivas podem ser propostas. Clarice Lispector, uma das nossas
maiores escritoras, afirmou certa vez: Não se preocupe em
“entender”. Viver ultrapassa todo entendimento.
http://culturacurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/420100823120151Um%20o
lhar%20sobre%20a%20hist%C3%B3ria%20e%20o%20fazer%20teatral.pdf
Disponível em 16 de novembro de 2015.

A partir do texto e de seus estudos sobre os elementos da
encenação, descreva a função do diretor de teatro.
4. Em 2011, o grupo Giramundo, conhecido por seus
espetáculos cênicos de bonecos gigantes, começou uma
parceria com o festival Sesi Bonecos do Mundo. A parceria
envolvia a apresentação do espetáculo “Torres Andantes”
no evento, assim como a pesquisa de novas tecnologias
para movimentar os carros durante o espetáculo, que
acontece na rua.
“A equipe do Sesi nos solicitou uma espécie de desfile de
bonecos pela rua, algo bastante comum em Olinda, tal qual em
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outras cidades no Brasil e no exterior. Lembro, por exemplo, de
bonecos utilizados na década de 1970 em manifestações de caráter
político contrárias à guerra do Vietnã”, comenta o diretor da peça,
Marcus Malafaia.
Segundo ele, o desafio do pedido estava no ineditismo de
encenar um espetáculo sobre carros que se movimentam. “Já
trabalhamos com peças em diversos formatos, incluindo bonecos
gigantes e carros alegóricos. Mas, ali, teríamos que fazer teatro
móvel: uma ideia muito interessante na hora de conversar, mas
que mudava de figura durante a realização”, comenta o diretor.
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/tecnologia-nas-artes-c%C3%AAnicas1.944215 (Acesso em 15 mar /2016.)

Sobre o uso de novas tecnologias nas artes cênicas julgue
os itens a seguir.
(A) No mundo onde a tecnologia é reinventada a todo o
momento o teatro também deveria transformar-se e
aderir às novas possibilidades de uso desse recurso
na confecção de cenários e figurinos, uma vez que as
técnicas teatrais se encontram ultrapassadas e já não
atingem mais os seus ideais.
(B) A ideia de um teatro móvel exclui a possibilidade da
ocorrência do fenômeno teatral, uma vez que a
conjugação da tríade cênica se torna impossível na
medida em que a cena se movimenta e os
espectadores podem não ser mais o mesmos do início
ao fim do espetáculo.
(C) O uso do tablet ou do celular possibilitam uma nova
produção audiovisual, uma criação mais acessível na
qual qualquer um que porte o aparelho pode criar e
editar seus vídeos e distribuí-los na internet, por
exemplo.
(D) Com advento da tecnologia, principalmente a
audiovisual, é possível afirmar que os espetáculos
teatrais perderam espaço para o cinema e a televisão.
5.
A maioria dos acontecimentos cênicos se estrutura, de
fato, a partir da presença das três categorias: ator, público e
dramaturgia. Afinal, o teatro acontece quando temos a presença
do público, que aprecia um performer em um acontecimento
cênico.
Detalhando o conceito desta tríade, podemos entender
que, se o texto cênico não é falado, estaremos nos aproximando da
mímica, da dança e de um teatro físico. Ou seja, mesmo que a peça
não utilize a fala, ainda temos a presença do texto, apoiado em
outros signos e códigos.
Podemos ainda entender que, sem a presença de uma
plateia, estaremos mais próximos de um jogo dramático ou mesmo
de um jogo infantil. O jogo teatral, entendido a partir do significado
da palavra teatro, seria aquele realizado para a observação de uma
plateia.
Márcio Menezes e Rômulo Augusto.

A partir do texto, da tríade essencial e de seus estudos
sobre os elementos da encenação, marque a alternativa
correta.
(A) A tríade não se aplica ao tipo de teatro que se faz na
atualidade, que é repleto de novas experiências
cênicas com o objetivo de quebrar os velhos padrões
da encenação.
(B) O texto diferencia um tipo de teatro físico, sem a
presença de uma dramaturgia, de um teatro clássico,
com preponderância do drama.
(C) O texto defende uma visão ampliada do conceito de
dramaturgia, que mesmo em espetáculos de dança ou
mímica se configura como texto teatral.
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(D) O jogo infantil pode se assemelhar ao jogo teatral
baseando-se apenas em seus participantes,
independente de qualquer fator externo ao jogo.
(E) A dramaturgia deve levar em conta as questões
básicas da oratória ao traduzir os códigos e signos em
forma de diálogos. O texto, portanto, se mantém
materializado em falas ao longo da história.
6.
Precisamos entender a unidade de lugar a partir da
unidade de tempo. Só poderíamos apresentar acontecimentos em
locais possíveis de serem percorridos em 24 horas. Ou seja, não
haveria uma viagem de uma cidade a outra ou a travessia do mar,
por exemplo. A unidade de lugar faz referência à capacidade de
visão do espectador, ou seja, o anteparo visual seria a skene, e a
cenografia só permitiria a ambientação dos lugares visitados
dentro do período temporal estabelecido de 24 horas.
Márcio Menezes e Rômulo Augusto.

A partir do texto, das unidades aristotélicas e de seus
estudos sobre os elementos da encenação, escolha a opção
correta.
(A) De acordo com o texto, a representação do tempo
dramático é correspondente a do tempo real.
(B) A partir do texto, é possível concluir que o teatro
atual não se prende à mesma percepção de tempo e
espaço do teatro clássico grego.
(C) O ator deve se manter desvinculado da razão de
espaço e tempo para mergulhar em uma
compreensão da falta de lógica da relação entre
tempo e espaço nas peças clássicas gregas.
(D) De acordo com o texto, o transcurso do tempo não se
vincula diretamente ao espaço de acontecimento da
representação.
(E) A cenografia impedia a separação do tempo e do
espaço e, ao se desenvolver em diversas formas, ela
foi responsável pela independência da regra de
tempo e espaço na cena.
7.
Reflitam um momento sobre o que se chama no teatro ser
verdadeiro. Será isso mostrar as coisas como são na natureza?
Absolutamente. O verdadeiro nesse sentido seria meramente o
comum. O que é então a verdade no palco? É a conformidade das
ações, dos discursos, da figura, da voz, do movimento, do gesto, a
um modelo ideal imaginado pelo poeta e com frequência
exagerado pelo ator.
Jean-Jacques ROUBINE. Introdução às grandes teorias do teatro. p. 79.

A partir do texto e de seus estudos sobre os elementos da
encenação, marque a alternativa correta.
(A) A direção teatral determina que a literatura
dramática deva seguir estritamente a vida real.
(B) A arte teatral tem como referência absoluta
demonstrar os fenômenos do mesmo modo como são
verificáveis na natureza.
(C) A sonoplastia, a iluminação e a cenografia são
elementos que não se relacionam com o trabalho do
ator.
(D) O trabalho do poeta dramático, do diretor e do ator
devem se relacionar e devem estabelecer o discurso
em conjunto e em sintonia.
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8.
A presença física do ator, além de definir a especificidade
do teatro, importa na colaboração de várias outras artes. Antes de
mais nada, cabe observar que ela supõe um espaço concreto, no
qual se processam os deslocamentos do intérprete. Sobre o palco,
a arena ou um simples estrado ergue-se o cenário, que sugere o
ambiente propício à ação. O cenário vale-se de elementos oriundos
de duas outras artes: a arquitetura e a pintura. A criação de espaço
para os movimentos do ator requer o concurso de dispositivos
arquitetônicos, distribuídos segundo uma unidade estética própria
e os requisitos funcionais. A pintura, que, antes da corrente
construtivista, continha o princípio da decoração do palco, fornece
também elementos importantes à cenografia. A descoberta da luz
elétrica, aplicada ao teatro a partir de fins do século XIX, alterou
fundamentalmente o conceito de cenário. Pode-se afirmar hoje em
dia que existe uma arte da iluminação, apoio valioso para o melhor
rendimento do espetáculo. O palco recorre à arte do mobiliário,
eventualmente à escultura, etc. E a necessidade de que as
personagens se completem com figurinos adequados, modernos
ou históricos, impõe o concurso da arte da indumentária.

Considere o texto e a imagem abaixo para responder às
QUESTÕES 1 e 2.
TEXTO I
O som do ponto de vista da Física.
Fisicamente, o som é uma onda – ou um conjunto delas –
que se propaga num meio material a uma determinada frequência.
Portanto, quando ouvimos um som, captamos vibrações que se
propagam pelo ar. As moléculas (dos gases que constituem o ar)
oscilam e transmitem as ondas sonoras até nossos ouvidos. Uma
oscilação, ou um ciclo, é o movimento completo da vibração de
uma molécula no ar.
Décio GORINI. Coleção Geração Digital. (Adaptado)

Sábato MAGALDI, Iniciação ao teatro. p. 9.

A partir do texto e de seus estudos sobre os elementos da
encenação, marque a opção correta.
(A) A
iluminação
é
um
elemento
utilizado
dramaticamente desde a origem do teatro na Grécia.
(B) A importância dada aos elementos da encenação está
ligada à composição da unidade estética da cena.
(C) A sonoplastia, a iluminação e a cenografia são
elementos independentes que não se relacionam com
os componentes audiovisuais da cena.
(D) O figurino, a maquiagem e os objetos de cena são
fundamentais para descaracterizar a personagem.

Internet:<Imagem: https://encrypted-tbn3.gstatic.comwww.google.com.br>.

Considerando seus conhecimentos sobre a altura som,
o texto e a imagem acima, marque a alternativa
correta.
(A) O primeiro gráfico representa um som bastante
agudo, na faixa de frequências conhecida como
ultrassom.
(B) A onda do primeiro gráfico vibra em ciclos regulares
e mais longos, sendo assim mais aguda que a do
segundo.
(C) O segundo gráfico é a representação de uma onda
sonora mais aguda que a primeira.
(D) Quanto mais rápido um músico toca as notas em seu
instrumento, mais altas serão as frequências dessas
notas.
(E) Quanto mais forte for tangida uma corda de violão,
mais grave será a nota emitida pela sua caixa de
ressonância.

1.
GABARITO:
1.
2.
3.

C
E
O diretor deve definir o discurso cênico, deve definir também
qual a linha estética que será adotada pelo espetáculo e organizar
o processo criativo para que tudo ocorra como desejado. Deve
preparar os ensaios e demandar as questões para todos os
profissionais envolvidos na montagem cênica.

4.

5.
6.
7.
8.

(A) – E
(B) – E
(C) – C
(D) – C
C
B
B

ARTE – MÚSICA
CONTEÚDOS PROPOSTOS
CAPÍTULO 1
PARÂMETROS DO SOM
ALTURA DO SOM (Pág. 1, 2, 3, 4 e 5)
CAPÍTULO 3
TIMBRE (Pág 2, 3, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 45 e 49)

Faça a leitura e interpretação dos textos contidos nos
capítulos 1 e 3 do livro digital referentes aos elementos
que compõem os Parâmetros do som para resolver os
exercícios alí propostos e os que se seguem.
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2. Em acústica, parte da física que estuda os fenômenos
sonoros, trabalha-se com as frequências medidas em
Hertz; já na música usam-se notas musicais para identificar
os sons.
Com relação aos sons e às notas musicais, marque a opção
incorreta.
(A) Os ruídos são sons de frequência indefinida.
(B) As notas musicais estão acima de 20Hz.
(C) O barulho é um tipo de som indesejável.
(D) Ruídos são sons necessariamente irritantes.
(E) As notas musicais têm altura definida.
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3.
Na música, em vez de medir frequências sonoras em Hertz,
como na acústica, temos como referência de altura as notas
musicais. Além disso, é importante compreender a diferença entre
notas e os sons que são classificados como ruídos.
Décio GORINI. Coleção Geração Digital. (Adaptado).

Imagine os instrumentos violão, chocalho e surdo tocando
em conjunto; relacionando estes às alturas das notas
musicais e ruídos, é verdade que
(A) o violão produz ruídos mais agudos que o pandeiro.
(B) o surdo faz a marcação da música tocando os sons
agudos.
(C) o chocalho produz frequência definida, pois toca
notas musicais.
(D) o violão executa frequências definidas, ou seja, notas
musicais.
(E) o violão, quando desafinado, produz ruídos,
frequências definidas.
Considere o texto para responder às questões 4 e 5.
O que é som?
Som é qualquer coisa que pode ser ouvida. É produzido por
algo que se move rapidamente para frente e para trás. Tais
movimentos são chamados vibrações e são tão pequenos que não
podem ser vistos. O som é produzido quando um objeto vibra.
Quando o ar em vibração chega aos nossos ouvidos, o cérebro o
interpreta como som.
Caroline Grimshaw - Jornadas Invisíveis - Som uma Jornada que transforma o silêncio em som.
(Adaptado).

4. De acordo com o texto, o som é produzido quando um
objeto vibra e se propaga
(A) em meio elástico como: ar e sólidos, sendo impossível
se propagar em líquidos.
(B) na forma de ondas que se movem por compressão e
rarefação e se propagam em meio material: gasoso,
líquidos e sólidos.
(C) no ar a uma determinada frequência, esta indica o
número de oscilações emitidas por segundo em
decibéis.
(D) na água, porém sem determinar a altura que este
produziu por causa da quantidade de oxigênio
contida nela.
(E) no vácuo; dependendo do número de oscilações é
possível identificar a altura que o som emitiu.
5. Em música, as frequências são dispostas em notas
musicais, ou seja, emitem frequências específicas, porém
alguns instrumentos produzem ruídos como
(A) violoncelo, violino e viola.
(B) saxofone, piano e guitarra.
(C) pandeiro, chocalho e prato.
(D) flauta, cavaquinho e acordeom.
(E) tímpano, fagote e clarineta.

6.
Fisicamente, os instrumentos são dispositivos sonoros,
podendo como tal ser classificados. Hornbostel e Sachs basearamse em princípios acústicos (no modo como os instrumentos
produzem som). Seu sistema foi proposto em 1914, e tem sido
desde então aceito por músicos, musicólogos e antropólogos. Os
instrumentos são divididos em quatro categorias principais:
idiofones, aerofones, membranofones e cordofones.

O violão é classificado como
(A) cordofone friccionado.
(B) cordofone beliscado.
(C) idiofone percutido.
(D) aerofone de madeira.
(E) cordofone percutido.
Sobre a classificação dos instrumentos musicais, leia o
texto abaixo e responda as QUESTÕES 7, 8 e 9:
"No século XIX, pela necessidade de catalogar uma coleção
de instrumentos musicais e expô-los no Museu de Instrumentos
Musicais de Bruxelas, o organologista Victor Mahillon concebeu
um sistema que separava os instrumentos em quatro categorias:
autofones, membranofones, cordofones e aerofones. Mais tarde,
seu sistema foi ampliado por Curt Sachs e Erich von Hornbostel,
dando origem ao chamado Sistema Hornbostel-Sachs de
classificação dos instrumentos musicais. Além de mudarem o nome
dos autofones para idiofones, dentre outras coisas, eles alteraram
a forma de subdividir as categorias.
Frequentemente, utiliza-se como critério principal nesse
tipo de classificação a forma como o som é produzido. Esse é o
critério utilizado nos sistemas de Curt Sachs e Erich von
Hornbostel, no de Victor Mahillon, e em outros sistemas mais
recentes, inclusive os que incluem a categoria dos eletrofones."
Internet:< www.bateristaspt.com>(Aadaptado).

7. Sabe-se que alguns aerofones
(A) utilizam um fole para a produção do som, como é o
caso da flauta e do flautim.
(B) são confeccionados em madeira e têm um timbre
metálico, como o saxofone.
(C) utilizam teclas - e não o sopro - para acionar a
produção do som, como o órgão.
(D) necessitam de uma corda para a produção do som: as
raras "flautas de bisel".
(E) são tocados com palheta simples, como oboé, fagote,
contrafagote e corne inglês.
8. Os instrumentos bumbo, triângulo, rabeca e pífano são
classificados, respectivamente, como
(A) membranofone, cordofone, idiofone e aerofone.
(B) idiofone, membranofone, aerofone cordofone.
(C) eletrofone, aerofone, membranofone e idiofone.
(D) membranofone, idiofone, cordofone e aerofone.
(E) idiofone, membranofone, aerofone e aerofone.
9. Considerando o Sistema Hornbostel-Sachs de
classificação dos instrumentos musicais, citado no texto
acima, pode-se afirmar que
(A) os cordofones friccionados são os instrumentos mais
graves da formação orquestral.
(B) todos aerofones da família das madeiras utilizam
palhetas ou embocaduras labiais.
(C) os membranofones são comumente percutidos, mas
há os friccionados, como a cuíca.
(D) os idiofones
percutidos
são
instrumentos
confeccionados com membranas esticadas.
(E) instrumentos tocados com palheta simples estão
entre os cordofones beliscados.

Instrumentos Musicais de Luis Henrique/ Edição da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Sobre a classificação dos instrumentos musicais, julgue os
itens a seguir.
13. O cravo é um instrumento classificado como aerofone
friccionado, muito utilizado pelos compositores do período
barroco.
14. O saxofone, muito usado no jazz e no frevo, é
classificado como aerofone da família dos metais, utiliza
bocal em seu mecanismo para tocar.
15. Instrumentos como acordeom e órgão são classificados
como: aerofone de palheta simples.
O "Violão Pikasso" tem múltiplos braços, 42 cordas e 2
aberturas. Foi criado por Pat Metheny e Linda Manzer em 1984 e
levou dois anos para ser construído.
Internet:< www.mdig.com.br> (Adaptado).

10. Observando a foto, escolha a alternativa que contém a
categoria do "Violão Pikasso" dentro do Sistema
Hornbostel-Sachs.
(A) Eletrofone/cordofone beliscado.
(B) Cordofone de fricção.
(C) Aerofone de madeira.
(D) Eletrofone/cordofone friccionado.
(E) Cordofone percutido.

16. O piano surgiu no período barroco e é classificado
como cordofone percutido. Esse instrumento é capaz de
fazer o contraste de suave e forte, podendo assim trabalhar
a dinâmica da música.
17. A percussão divide-se em duas categorias:
membranofones e idiofones. Os idiofones são instrumentos
em que o som é produzido pelo próprio corpo do
instrumento e os membranofones o som é produzido por
uma corda tensa.
18. A cuíca, muito tocada nas escolas de samba, é
classificada como membranofone de fricção.

11.

19. A zabumba instrumento de percussão classificada
como membranofone é fundamental no baião, marca a
pulsação deste estilo musical encontrado na região sudeste
do Brasil.
20. A guitarra, o baixo elétrico, o violão elétrico, o teclado e
o sintetizador são instrumentos classificados como
eletrofones. Essa categoria se divide em duas: os elétricos e
os eletrônicos.
http://revistagloborural.globo.com

Os instrumentos mostrados na figura acima são utilizados
em uma região brasileira e tocam um estilo. A região e o
estilo são, respectivamente,
(A) Nordeste, especialmente no forró.
(B) São Paulo, sertanejo universitário.
(C) Mato Grosso, caipira ou regional.
(D) Goiás, erudita.
(E) São Paulo, românticas.

21.

12.
Até a década de 1970 os choros eram chamados de polca.
Pode-se dizer que os nossos choros primitivos eram polcas tocadas
à moda brasileira.
Jairo Severiano. Uma história da música popular brasileira. (Adaptado).

Os instrumentos responsáveis pela base harmônica do
choro, que pela qual era improvisado são os
(A) cordofones friccionados: violinos e rabeca.
(B) cordofones beliscados: violões e cavaquinho.
(C) cordofones percutidos: piano e violão.
(D) cordofoens beliscados: bandolim e viola caipira.
(E) cordofones percutidos: banjo e cavaquinho.
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Os instrumentos que aparecem na figura acima são os
Steel Drum ou tambor de aço, é natural de Trinidad e
Tobago, e é neste local que as bandas de tambores de aço
são mais executadas, com dezenas deles tocando ao
mesmo tempo. Em qual categoria esse instrumento se
encontra na classificação de Hornsbotel e Sachs? Ele
produz ruído ou som com frequência definida?
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25. Os compositores costumaram a usar sinais de
intensidade, em suas obras, a partir do século XVII dando
mais ênfase no século XIX. A dinâmica, ou seja, as variações
de intensidade sonora é um recurso usado para dar mais
expressão à música. Existem alguns símbolos que indicam
as dinâmicas na música.
Registre abaixo quatro tipos de sinais usados pelos
compositores indicando qual o efeito de cada um.

22.

26.
O órgão de tubos é o maior instrumento já criado pelo ser
humano, tanto em tamanho como em extensão de notas. Alguns
são capazes de tocar todas as notas do espectro auditivo humano.
Existe uma grande variedade de órgãos, desde pequenos
exemplares a alguns tão monumentais quanto prédios de vários
andares, que chegam a apresentar por volta de 30.0000 tubos.
Normalmente possuem mais de um teclado, um console de
registros (para controlar os registros), além de um teclado na
região dos pedais.

Qual dessas duas representações de ondas sonoras
corresponde a um som mais agudo? Explique sua
resposta.
23.
Derivados das antigas cítaras gregas e dos alaúdes
orientais, o violão clássico assumiu a forma que hoje conhecemos.
Sobretudo na Espanha, ao longo do século dezenove, a forma do
violão foi influenciada pelo desenho e funcionalidade da vihuela,
instrumento que havia sido muito popular durante a Renascença.
Décio GORINI. Coleção Geração Digital. (Adaptado).

Segundo os critérios da classificação dos instrumentos
musicais elaborada pelos musicólogos alemães
Hornbostel e Sachs, não é a forma dos instrumentos que
conta primordialmente para separá-los em categorias.
Explique a razão pela qual o violão pertence à mesma
categoria que o violoncelo e o piano, escreva o nome dessa
categoria e das subcategorias de cada um desses três
instrumentos, que são baseadas no modo de tocá-los.
Observe os detalhes da imagem abaixo e também a
responda à questão 16 .

Giorini Décio - Geração Digital (Adaptado).

Alguns órgãos produzem timbres semelhantes a outros
instrumentos, cite três instrumentos das madeiras e três
dos metais que o órgão pode imitar.
Madeiras:
Metais:

GABARITO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)
Internet:< https://paraibaonline.com.br/>.

24. O trio de forró é uma formação instrumental típica da
música regional nordestina e é composto por três
instrumentos, que formam um conjunto íntegro de timbres
que se complementam.
Escreva o nome desses três instrumentos e das categorias
de cada um deles no sistema Hornbostel-Sachs. Qual
desses instrumentos produz sons graves e de altura
definida? Explique por que ele capaz de produzi-los.
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24)

25)

C
D
D
B
C
B
C
D
C
A
C
B
E
E
E
C
E
C
E
C
O Steel Drum se encontra na categoria idiofone de percussão.
Esse instrumento produz frequência definida, pois consegue
emitir cerca de trinta notas executando, assim, uma sequência
melódica.
O segundo gráfico é a representação de uma onda mais aguda. É
possível observar que é mais aguda por causa do comprimento
que está sendo demonstrado na imagem, ou seja, o segundo
gráfico representa menor distância ente as ondas do que o
anterior.
Os três instrumentos pertencem a categoria dos cordofones
porque o som é produzido pela vibração de corda. O violão é da
subcategoria dos beliscados por serem tocados com unha ou
palhetas, o violancelo é da subcategoria dos friccionados, pois
utilizam o arco para friccionar as cordas e o piano é um
instrumento de corda percutida.
Acordeon ou sanfona é um aerofone das madeiras, a zabumba é
um membranofone de percussão e o triângulo é um idiofone de
percussão. O instrumento que produz sons graves e de altura
definida é a sanfona, por produzir notas musicais.
Madeiras: flautas, clarinestas e oboés.
Metais: trompetes, trombones e trompas.
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