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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
1 - De acordo com a história da Arte em geral, cite as características das épocas marcantes abaixo: (10) 
 a) Renascimento:  b) Pintura Rupestre:  c) Expressionismo:  d) Pop Art: 
 
2 - O que é uma dança narrativa? (15) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
3 - No que diz respeito a artes plásticas, marque a alternativa correta: (10) 
 a) Dança no Palco  b) Novela na TV  c) Pintura no Museu  d) Teatro 
 
4 - Comente sobre a versão da “Morte do Cisne” citado na apostila. (15) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
5 - O que é bali contemporâneo? (10) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
6 - Quem foi Bavcar? E o que representou para a Arte Plástica: (10) 

a) Foi responsável por belíssimas pinturas no período renascentista  
b) Deu origem a fotografia (Close-up) 
c) Bailarina do espetáculo “Morte do Cisne” 
d) Atriz, responsável por inovar as artes cênicas nos palcos com a técnica do improviso 
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7 - Analise as afirmativas a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). (10) 
a) (  ) Levando em conta o conceito de intervenção, podemos dizer que a obra Onde vamos dançar essa 

noite? Cumpriu bem esse seu papel ao levantar a questão: isso é arte? 
b) (  ) Em seus projetos, os artistas da arte contemporânea sempre aproveitam materiais que poderiam ir 

para o lixo. 
c) (  ) Um objeto qualquer colocado em exposição em um museu já faz com que muitas pessoas 

observem de um modo diferente, mas só isso não garante seu reconhecimento como obra de arte. 
d) (  ) Uma das características das obras de arte contemporânea é problematizar alguma questão, muito 

mais do que apresentar algo belo. 
e) (  ) O fato de uma obra de arte ser confundida com lixo, ou de um simples abacaxi passar por obra de 

arte, mostra o quanto a contextualização é importante para o entendimento da arte 
contemporânea . 

f) (  ) As situações descritas nas reportagens mostram o quanto a arte contemporânea é compreendida 
com facilidade pelo público. 

 
8 - Assinale com (V) as alternativas verdadeiras e (F) com as falsas. (10) 

(  ) É possível dizer que qualquer um pode perceber a música não só com os ouvidos, mas com outras 
partes do corpo. 

(  ) Pessoas com deficiência auditiva podem tanto tocar instrumentos quanto cantar. 
(  ) O sentido da visão não oferece referências válidas para a prática musical. 
(  ) A percepção de uma musica ou de um som é sempre a mesma para todas as pessoas. 
(  ) Em geral, a musica produzida por um artista que tem deficiência auditiva só pode ser plenamente 

apreciada por pessoas que também tenham essa deficiência.  
 
9 - Numere as lacunas abaixo por ordem cronológica de períodos, (1) para o período mais ANTIGO e (2) para 
o período mais NOVO. (10) 
 (  ) Modernismo      
 (  ) Período Grego      
 (  ) Arte Abstrata      
 (  ) Pop Art 
 (  ) Arte contemporânea      
 (  ) Período Rupestre 
 


