
 

 

1ª série 

  

GABARITO 
Avaliação Discursiva u 1º Período 

Arte u 14/3 

QUESTÃO 1 
A figura 1 retrata uma cena de interior em que podemos 
notar o uso de linhas divergentes e convergentes, 
característica da perspectiva oblíqua, na qual o espaço 
pictórico é construído com dois pontos de fuga. 
 
A figura 2 trata os efeitos de profundidade, utilizando a 
perspectiva paralela, pois notamos as linhas convergindo 
para um ponto de fuga.  
 

QUESTÃO 2 
A figura 1 apresenta tendência realista. Compõe-se de 
cores frias e quentes e efeitos de sombra e luz para 
destacar os volumes e a tridimensionalidade por meio da 
variação de escala e planos. 
 
A figura 2 apresenta tendência estilizada. São empregadas 
principalmente as cores primárias e secundárias, frias e 
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quentes, o que gera a profundidade do espaço e a variação 
de escala e planos.  
 

QUESTÃO 3 
O princípio sonoro de ambos é semelhante. Utilizam palheta 
simples no bocal dos instrumentos e isso faz que o som dos 
dois instrumentos tenha uma proximidade sonora, mesmo 
sendo confeccionados com materiais diferentes. A clarineta 
é construída de madeira e o saxofone possui o corpo de 
metal, porém o mecanismo de produção do som é 
semelhante à clarineta, palheta simples. 

QUESTÃO 4 
O violão é um cordofone beliscado. Ao tocá-lo, o músico 
utiliza unhas, dedos ou palhetas para puxar as cordas. A 
diferença entre ele e os friccionados é que os friccionados 
utilizam arco para produzir sons, como o violino. 
 

QUESTÃO 5 
No Renascimento, os espetáculos teatrais passaram a ser 
encenados em ambiente fechado e a cenografia adotada 
era bidimensional. O recurso mais frequente era a adoção 
de uma tela pintada ao fundo, seja em perspectiva ou com 
outra técnica. Somente após o uso da eletricidade (que 
passou a iluminar toda a extensão do palco) é que a cena 
passou a contar com a cenografia tridimensional.  Assim, o 
espetáculo passa a contar com móveis e objetos de várias 
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naturezas e praticáveis de diversas ordens. Isso acabou 
por gerar uma alteração no modo de interpretação e da 
encenação como um todo. 
 

QUESTÃO 6 
A sociedade contemporânea usa e abusa de meios e 
técnicas de comunicação calcadas na tecnologia; sendo 
assim, o teatro como espelho da sociedade, no qual ele 
está inserido, utiliza cada vez mais desse recurso 
midiático. 
 
O espectador é de certa forma condicionado pela 
experiência com os dispositivos eletrônicos e essa 
experiência estética cotidiana é levada para o palco com o 
objetivo de estabelecer certa familiaridade com o público. 
A virtualidade, estética cotidiana do século 21, é colocada 
dentro do fazer cênico contemporâneo. 


