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QUESTÃO 1 

As ordens gregas recebem a denominação respectivamente 
de dórica, jônica e coríntia. A ordem dórica possui 
aspecto sólido e pesado. Refere- se a um capitel sem 
decoração, mais simples e geométrico. Seu fuste é mais 
baixo e robusto. A ordem jônica possui um fuste mais 
delgado e esbelto e seu capitel possui volutas. A ordem 
coríntia representa uma mistura entre as duas ordens 
já citadas. Seu capitel é ornamentado com elementos 
da natureza e simboliza riqueza e poder. 

 

QUESTÃO 2 

(A) Função: morada e abrigo do deus homenageado. 
(B) Estrutura básica: constituída por blocos 

retangulares e horizontais, colunas e paredes 
de sustentação, estrutura simétrica. 

(C) Cobertura: construída com telhados de duas 
águas 

(D) Aspectos externos: ornamentado com esculturas e 
relevos, circundado por colunas na ordem 
dórica. 

(E) Materiais: mármore branco 

GABARITO 



 

QUESTÃO 3 

O canto gregoriano silábico, pois cada sílaba do 
texto corresponde a uma nota.  

 
QUESTÃO 4 

O Canto Gregoriano era cantado a uma só voz e a 
cappella, ou seja, sem acompanhamento, com uma única 
melodia executado pelos monges. 

 

QUESTÃO 5 

O motivo desencadeador da tragédia Ifigênia em Áulis 
é a falta de vento para os barcos partirem para a 
guerra. Esse impedimento da força natural é atribuído 
à vingança da deusa Ártemis. A divindade pede o 
sacrifício da filha do rei Agamenon, Ifigênia, para 
soprarem ventos favoráveis. 

 

QUESTÃO 6 

O coro, no teatro grego, funciona como um comentador 
(analista, narrador, relator) geral da ação dramática 
que auxilia o espectador e o público em geral a 
compreender a situação e a dimensionar os personagens 
segundo um código de conduta socialmente aceito. Nesse 
trecho do coro, observa-se a importância do recato das 
mulheres e da necessidade de se ter um comportamento 
comedido. Observa-se ainda que seja preciso ponderar 
a força do amor com o objetivo de saber viver as 
paixões dentro de certas normas. 

 

 



 

 

 


