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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- Segundo o Quebra Nozes , assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) A palavra pop, presente no título, poderia ser substituída por “clássico”. 
 b) O fato de ser apresentado desde 1892 até atualidade, em diversos países, faz de O quebra-nozes um 

clássico da dança. 
 c) No título O pop do clássico, a palavra “clássico” refere-se à linguagem adotada nesse espetáculo, que é 

do balé clássico. 
 d) Esse balé tornou-se um clássico somente a partir de sua primeira transmissão na televisão, em 1970. 
 
2- Com base nos conteúdos estudados, assinale (V) as alternativas verdadeiras e (F) as falsas. 
 a) (  ) Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, não há mais espaço para firmes mudos, em preto 

e branco ou que usem técnicas do passado. 
 b) (  ) Câmeras de celular podem ser usadas em filmes caseiros, como o dor diretor sul-coreano Min 

Byung-woo, mas esses filmes não tem condições de serem exibidos no cinema. 
 c) (  ) Os dois textos dão exemplos de que, no mundo contemporâneo, há espaço para a produção de 

filmes com diversas técnicas, das mais antigas às mais atuais. 
 d) (  ) Elementos dos primórdios do cinema ainda servem de inspiração para cineastas contemporâneos. A 

filmagem em preto e branco do filme O artista, em 2011, é exemplo disso. 
 e) (  ) Desde o início da história do cinema, os cineastas aproveitam as tecnologias disponíveis em seu 

tempo. Por isso, não é estranho que diretores também explorem as possibilidades das câmeras de 
celular. 

 
3- Quais os inventos que permitiram a criação do cinema. 

a) A curta-metragem, cinematográfico 
b) Cinematógrafo, fotograma 

c) Diário de bordo, Flipbook 
d) Taumatropio, curta metragem 

 
4- Comente como surgiram os primeiros filmes com cores na história do cinema. 
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________ 
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5- Defina segundo a apostila, um clássico na cultura artística dando exemplos. 
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
6- Qual o feito do bailarino Marius Petipa para o Balé mundial? 
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
7- O que é o Tutu no Balé? 

a) Fotografia de bailarina em pose fantástica 
b) Balés românticos 

c) Saia da bailarina em camadas 
d) Codinome dado ao fotograma 

 
8- Comente sobre a primeira dublagem no cinema e seu grande problema resolvido. 
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
9- O que é o Flipbook e como é seu processo de montagem ? 
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
10- A cada segundo normalmente vemos uma sicessão de quantos fotogramas para gerar uma imagem em 

movimento? 
a) 30 fotogramas 
b) 24 fotogramas 
c) 12 fotogramas 
d) 6 fotogramas 

 


