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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- Sobre a história do palhaço e suas funções, marque a alternativa que corresponde corretamente os nomes 
dos antigos palhaços conforme sua história. (10)
a) Bufões, gritões e palhaços 
b) Bobos da corte, palhaços e gritões 

c) Bufões, Bobo da Corte e Arlequins 
d) Palhaços, Arlequins e Bobos da Corte

 
2- Comente com suas palavras sobre a história de Ícaro e suas Asas ? (15) 
 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

3- Qual o motivo da proibição dos animais nos circos, marque a alternativa correta. (10) 
a) Macacos com pulgas trazendo doenças ao público 
b) Animais atacavam as pessoas na platéia 
c) Maltratavam os animais e os mesmos viviam em péssimas condições 
d) Davam muitos lucros para o circo, tirando a atenção dos artistas 

 
4- Quais os tipos de colunas mais frequentes da arquitetura grega?(10)

a) Corintiana, Dóricas e Jonicas 
b) Atleticana, Jonicas e Romanicas 

c) Gregas, Corintianas e Dóricas 
d) Jonicas, Romanas e Corintianas

 
5- O que são os arfrescos nas pinturas dos murais gregos? (10) 
 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

  
6- Cite 5 atrações do circo que ainda fazem grandes espetáculos. (20) 
 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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7- Agora, leia as afirmações e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. (10) 
 a) (  ) No início do texto, a autora comete um erro ao afirmar que a “Instituição completa três décadas 

fazendo malabarismo para se adaptar aos novos tempos”. Isso porque quem faz malabarismo é o 
malabarista e não uma instituição. 

 b) (  ) Quem estuda na Escola Nacional de Circo não faz arte circense nas ruas. 
 c) (  ) Hoje em dia, a única forma de se tornar um artista circense é por meio das escolas de circo. 
 d) (  ) Alguns alunos formados na Escola Nacional de Circo integram a trupe do Cirque du Soleil, 

companhia reconhecida internacionalmente. 
 
8- Comente sobre a origem da palavra palhaço e qual o motivo das pinturas no rosto? (10) 
 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
9- Analise as afirmações a seguir. (5) 
 I. Os artistas circenses apresentam habilidades que raramente encontramos em nosso cotidiano. Por 

exemplo: fazer números de mágica e executar ações que parecem impossíveis, como malabarismos e 
acrobacias. 

 II. O espetáculo circense, com palhaços, números de mágica e acrobacias, tem raízes muito antigas, 
sendo considerado uma invenção do Império Romano. 

 III. O coliseu é um anfiteatro romano, construção que, ao contrário do anfiteatro grego, pode ser erguida 
em qualquer tipo de terreno, graças ao uso dos arcos que, em fileira, sustentam as arquibancadas. 

 IV. A política do “pão e circo” foi criada pelos gregos e ficou restrita a Antiguidade. 
 Estão corretas: 
 a) I e II  b) I e III  c) III e IV  d) II e IV  e) Apenas I 
 


