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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- Quem foi Mondrian e que período artístico pertenceu? 
a) Escritor famoso, cubismo 
b) Aprendiz de Pablo Picasso, expressionismo 
c) Pintor renomado , abstracionismo 
d) Estilista famoso, cubismo 

 
2- Qual o verdadeiro pensamento de Iris Apfel em relação a moda e estilo. 

a) É primordial combinar e conhecer cores,texturas e formas. 
b) O principal é ter seu próprio estilo, independente do que veste. 
c) O estilo começa pelos pés, é preciso se preocupar com o que vistimos. 
d) A imagem é importante para vida, então se importe com isso. 

 
3-Segundo Van Gogh , o que realmente movia seu estilo de pintura era? 

a) as paisagens que via  
b) o que sentia quando via algo 
c) as cores que via nas paisagens 
d) a situação financeira de sua família 

 
4- Qual período artístico de Pablo Picasso? 

a) abstracionismo 
b) futurismo  
c) expressionismo 
d) cubismo 

 
5- Les Demoiselles d'Avígnon foi pintado por Picasso inspirada em que objeto encantador?  

a) máscara africana 
b) flauta africana 
c) as cores e malhas africanas  
d) nos artesanatos africanos 
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6- Qual traje do "estilista artística" Flávio de Carvalho, apresentou para o homem brasileiro na década de 50? 

a) bermuta social e palitó 
b) saia e camisa folgada 
c) sandálias e bermudas  
d) saia e palitó 

 
7- As roupas sempre tiveram o costume de destacar personagens, ideias de lugares e ambientes nos teatros. 
Porém a partir do século XX a roupa passou a ter as seguintes funções: 

a) destacar os personagens e ambientes 
b) dar e provocar sensações assim com experiencias 
c) apenas ter a função de uma roupa e figurino  
d) ter função principal no espetáculo 

 
 
8- Para Lygia Clark, suas obras dependiam das pessoas terem que tipo de ação? 

a) raiva apenas 
b) apenas experiências 
c) apenas amor ao próximo 
d) apenas inteligência ou conhecimento 

 
9- Qual o significado do nome da obra de Hélio Oiticica "Parangolés"? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
10- O que é uma performance? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 


