
 

 

2ª série 

  

GABARITO 
Avaliação Discursiva u 1º Período 

Disciplina u 14/3 

QUESTÃO 1 
O que evidencia tal diversidade é a temática, sendo que na 
Itália era muito comum a produção de pinturas com uso de 
temática religiosa, a finalidade foi propagar os dogmas 
católicos, nos países protestantes a temática variava entre 
cenas do cotidiano, retratos e natureza-morta.   
 
 

QUESTÃO 2 
A concepção orgânica das formas, pelo uso excessivo de 
linhas curvas e onduladas, presença de arabescos, o 
excesso de figuras, presença do ritmo dinâmico, etc.  
 
 

QUESTÃO 3 
A ópera é um tipo de obra que possui aspectos musicais e 
teatrais. Tanto a ópera quanto o oratório são obras feitas 
para cantores solistas, coro e orquestra. Seus cantores e 
“personagens” são classificados de acordo com sua 
extensão vocal. Contudo, nos oratórios, não há encenação, 
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visto que suas apresentações se davam, em sua maioria, 
nas Igrejas. Tinham estrutura semelhante às das óperas, 
continham abertura, recitativos, árias e coros. Em geral, os 
oratórios possuem temática religiosa ou bíblica, as 
temáticas das óperas são, em geral, dramáticas, heroicas 
ou mitológicas. 
 
QUESTÃO 4 
Fuga: música instrumental de textura polifônica, em que 
várias melodias eram executadas em contraponto 
imitativo. 
Sonata de Câmara ou Sonata: conjunto de peças 
instrumentais em três ou quatro movimentos executada 
geralmente por pequenos grupos de músicos como trio, 
quarteto ou quinteto instrumental, utilizando-se de muita 
improvisação. 
Suíte: música constituída para danças das cortes e da 
nobreza, executada em quatro movimentos, em forma 
binária, tendo a secção A terminada com uma cadência 
imperfeita e uma secção B, que resolve uma secção A 
numa cadência perfeita. 
Concerto grosso: música de concerto composta de 
orquestra e um grupo pequeno de solistas que tinham a 
intenção de produzir um diálogo instrumental, comumente 
entre dois violinos e um violoncelo. Aos poucos o Concerto 
grosso foi substituído pelo concerto solista e pela sinfonia. 
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Concerto solo: trata-se de uma composição musical escrita 
em três movimentos para instrumento solo que faz a linha 
da melodia, acompanhado por orquestra. 

QUESTÃO 5 
O recurso do solilóquio permite ao autor mostrar ao 
expectador o que se passa na alma da personagem. Desta 
forma, ele foi utilizado por Shakespeare para elucidar a 
profundidade de seus personagens, pois o autor inglês é 
conhecido como o poeta dramático que soube, com 
maestria, desvendar os mistérios da alma humana e revelar 
seus mais íntimos conflitos. 

 

QUESTÃO 6 
O teatro na idade média era realizado, a princípio, pela 
igreja que não permitia a presença de atrizes no palco. 
Quando surge o teatro profano na Europa as mulheres 
começaram a ocupar seu lugar na representação, porém, 
na Inglaterra as guildas tomaram conta do teatro e por 
impedirem a presença das mulheres nas corporações, 
mantiveram a tradição que começou na Grécia, passou 
pela Idade Média e se confirmou no renascimento Inglês. 
 


