
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 2º período 
Arte  v 1ª SÉRIE 

Data da realização: 24/5. 
 

QUESTÃO 1 

A crença na existência de vida após a morte transformou 
a arquitetura egípcia basicamente em uma arquitetura 
funerária, constituída de mastabas, hipogeus e 
pirâmides.  Acreditavam que as esculturas poderiam de 
abrigar a sua alma denominada de Ká, após sua morte. 
 

QUESTÃO 2 

Lei da frontalidade: os personagens deveriam ser 
representados com os membros e cabeça de perfil e 
tronco de frente. 

Lei Áulica: os personagens deveriam ser representados 
de acordo com sua classe social. 

Ausência de perspectiva, sem profundidade, cores 
chapadas, não há contraste de luz e sombra. 

 

QUESTÃO 3 

A sanfona é um aerofone da família das madeiras, possui 
fole para ajudar na produção do som. Triângulo é um 
idiofone de percussão e Zabumba é um membranofone de 
percussão, utiliza para tocar duas baquetas. 

GABARITO 



 
QUESTÃO 4 

O pandeiro é um membranofone de percussão e pode ser 
considerado também um idiofone de chocalho, porque a 
sua volta possui guizos de metais em pares (no formato 
de pratinho) e, quando o músico toca na membrana desse 
instrumento, esses guizos são acionados. 

 

QUESTÃO 5 

O teatro surge a partir das práticas religiosas, 
sobretudo a partir dos rituais ao deus Dionísio. Esse 
ritual era realizado na área rural, no entanto, no 
século VI a.C., foi deslocado para a área urbana e, 
nesse momento, houve a separação da pura representação 
do mito para a noção do teatro, ou seja, houve uma 
percepção que a manifestação era um espelhamento da 
vida. A partir disso, haveria aquele que reviveria a 
história dos deuses e dos homens para aqueles que 
contemplariam a representação. 
 

 

QUESTÃO 6 

No nascimento do teatro, era muito importante que o 
ator se transformasse no personagem que ele estava 
representando. Nesse sentido, o uso desses elementos 
propiciava a devida caracterização das personagens e 
dos ambientes onde os acontecimentos se desenrolavam. 

 
 

 

 

 



 


