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QUESTÃO
01
.
Em qual das alternativas abaixo há somente cores
primárias?
a) Amarelo e azul
b) Vermelho e verde
c) Roxo e azul
d) Laranja e vermelho

http://oglobo.globo.com/blogs/fotoglobo/posts/2011/02/16

a) coco.
b) carimbó.
c) capoeira.
d) caboclinho.
QUESTÃO
.
Observe a imagem abaixo:
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QUESTÃO
02
.
Qual é o nome do personagem das tirinhas do
cartunista Charles Schulz que se encontra abaixo?

As palavras utilizadas nos quadrinhos acima
representam sons e seu tamanho indica se o som é
alto ou baixo, forte ou fraco. Elas são chamadas de
a) Charlie Brown
b) Linus
c) Schroeder
d) Snoopy

http://essasmeninas.com.br/

QUESTÃO
03
.
O assunto de que trata uma obra de arte é chamado
a) tema.
b) lema.
c) mural.
d) palheta.
QUESTÃO
04
.
Com música e dança características do Pará, homens
e mulheres dançam num grande círculo e depois
fazem figurações ou volteios ou giros, com diferentes
movimentos (foto abaixo). Essa manifestação cultural
é denominada de

a) linhas de movimento.
b) balões.
c) onomatopeias.
d) expressões de rosto
QUESTÃO
06
.
Como, hoje em dia, é denominado o principal ator ou
atriz de uma peça ou de qualquer produção
audiovisual?

http://www.pemais.com/2012_03_01_archive.html

a) Protagonista
b) Diretor
c) Iluminador
d) Coreógrafo
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QUESTÃO
07
.
Cantor, compositor e músico brasileiro, nascido em
1910 e falecido em 1937, desenvolveu sua obra no Rio
de Janeiro, onde nasceu e viveu, sendo reconhecido
em vida pela vasta obra, composta de canções que
retratam o seu tempo histórico e suas paixões:
mulheres, samba e a Vila Isabel, um bairro carioca.
Essas informações se referem a
a) Martinho da Vila.
b) Zeca Pagodinho.
c) Noel Rosa.
d) Dudu Nobre.
QUESTÃO
08
.
Que personagem da mitologia grega constituía uma
espécie formada por seres gigantes que tinham um
olho só, no meio da testa?

b) diluentes.
c) aglutinantes.
d) pigmentos.
QUESTÃO
11
.
Quem foi um dos maiores representantes da arte
barroca no Brasil?
a) Aleijadinho
b) Sergio de Camargo
c) Nicola Rollo
d) Alexandre Azedo
QUESTÃO
12
.
A lenda conta que uma mulher teve um romance com
um padre. Como castigo, em todas as noites de quinta
para sexta-feira, ela é transformada em um animal
quadrúpede que galopa e salta sem parar, enquanto
solta fogo pelas narinas. Como é conhecida essa
lenda?

a) Ciclope
b) Hydra
c) Esfinge
d) Fênix
QUESTÃO
.
Observe:
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http://www.escolakids.com/

Escravos de Jó
Jogavam caxangá
Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar.
Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue zá
Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue zá
Brincadeiras que consistem na formação de uma roda,
com a participação de crianças que seguem
coreografias, enquanto cantam músicas de caráter
folclórico, como “Escravos de Jó”, são chamadas de
a) cantigas.
b) trava-línguas.
c) folguedos.
d) lendas.
QUESTÃO
10
.
As substâncias que servem para dissolver ou dar um
tipo de textura e consistência à tinta são chamadas de

a) Lobisomem
b) Curupira
c) Boto
d) Mula-sem-cabeça
QUESTÃO
13
.
Foi desenvolvida pelos africanos e seus descendentes
que foram escravizados no Brasil, como forma de
resistir aos opressores e preservar sua cultura. Tratase de uma expressão que une música, dança, luta e
brincadeira e que é denominada
a) roda de samba.
b) capoeira.
c) samba.
d) axé.

a) aditivos.
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QUESTÃO
14
.
Um local criado para abrigar coleções que são para lá
enviadas, para serem protegidas contra a deterioração
e também para que não se percam. Esse local
especial é denominado
a) mostruário
b) museu.
c) antiquário.
d) taverna.
QUESTÃO
15
.
As brincadeiras folclóricas são aquelas que passam de
geração para geração. Muitas delas existem há
décadas ou até séculos. Os brinquedos, feitos de
galhos de madeira e borracha, e onde as crianças
prendem pedras para acertar alvos, são chamados de

b) mistas.
c) retas.
d) curvas.
QUESTÃO
18
.
A raça negra, a mais escravizada do mundo,
conservou sua criatividade artística; no Brasil, uma de
suas maiores contribuições foi
a) a bossa nova.
b) o samba.
c) o rock.
d) o fado.
QUESTÃO
.
Observe a imagem abaixo:

19

a) piões.
b) bola de gude.
c) estilingue.
d) pipa.
QUESTÃO
.
Observe a imagem abaixo

16

Qual foi a arte, surgida em 1970, em Nova Iorque,
quando alguns jovens começaram a deixar suas
marcas nas paredes da cidade?
a) Grafite
b) Pichação
c) Pintura
d) Colagem

http://www.italia43.com.br/culture/3199/italia-quer-gioconda-de-volta/

A pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, mostra
uma pessoa, e por isso é chamada de
a) natureza-morta.
b) retrato.
c) paisagem.
d) paisagem-morta.

QUESTÃO
20
.
O artista que se apresenta em locais públicos para
divulgar seu trabalho ou levar o entretenimento para
todas as pessoas é chamado artista
a) de rua.
b) contemporâneo.
c) pop.
d) teatral.

QUESTÃO
17
.
As linhas que nos dão ideia de força, agressividade e
tensão são as linhas
a) quebradas.
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