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QUESTÃO 1 

Os etruscos deixaram o emprego dos arcos e abóbodas 
que permitiram aos romanos ampliar seus espaços 
internos assim como expandir suas construções. A 
cultura helenística contribuiu com o ideal de 
beleza, busca pelo realismo e expressividade nas 
esculturas. 
 

QUESTÃO 2 

Aqueduto romano: transportar água para a cidade; 

Circo máximo: corrida da bigas, esporte. 

 

QUESTÃO 3 

A técnica básica da polifonia tem como elemento 
“chave” a imitação. O compositor inicia a música com 
um trecho melódico em uma voz, como por exemplo: o 
contralto; imediatamente será repetido ou imitado por 
outra, o tenor; isso pode ocorrer sucessivamente por 
quantas vozes o compositor queira.  

 
 

GABARITO 



QUESTÃO 4 

Portugal trouxe para o Brasil um estilo musical 
nostálgico, romântico com melodias bem estruturadas 
com acompanhamento de piano ou violão chamado de 
modinha. 

QUESTÃO 5 

A tragédia na Grécia antiga foi utilizada como um 
veículo que provocava o debate dos principais temas 
formadores da polis, da sociedade grega. Por meio da 
desobediência ao metron, o herói trágico ultrapassa a 
justa medida social e apresenta, por oposição, o 
comportamento ideal do ser humano na Grécia. A 
comédia, por sua vez, apresenta de modo crítico ou 
debochado ou escrachado, o homem comum enfrentando as 
dificuldades e os obstáculos na sua relação com as 
instituições sociais. Ambas se espelham no 
comportamento do ser humano com o objetivo de provocar 
a reflexão do espectador. 

 

QUESTÃO 6 

Na obra, é destacado o papel da mulher casada, que 
deve ser fiel e casta, sendo honrada. Ela deve cuidar 
da casa, do marido, dos filhos e manter o lar como um 
lugar sagrado. Na obra, é claro o posicionamento 
contrário à ação de Helena, que larga o marido por 
conta de uma paixão. A mulher deve saber frear os 
impulsos de um amor desmedido. 

 
 

 

 


