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Corumbá - MS, ______ de Julho de 2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

Série: 5º Ano Do Ensino Fundamental - 1 - Turma: _______ 

Professores Elizangela Gomes e Marcelino Freitas 
Disciplina: Arte 

AVALIAÇÃO  BIMESTRAL  DE  ARTE - 2º BIMESTRE 

1.Observe a reprodução de uma obra de arte de Jean-Baptiste Debret e responda às questões.  

 

 

 

C) Leia a legenda com atenção e marque a alternativa correspondente ao título dessa obra de arte. (0,5) 

(     ) Uma tarde na praça do Palácio. 
 

(     ) Um dia na praça do Palácio. 
 

(     ) Uma tarde no Palácio. 
 

 

2. Debret registrava tudo o que via no Brasil por meio da pintura. Além de pintor, que trabalhos mais, 

Debret realizava? (1,0) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Descreva as característica do Surrealismo. (1,0)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Leve Salvador Dalí à obra de arte de sua autoria. (1,0) 

 

 

 

Jean-Baptiste Debret. Uma tarde na praça do Palácio, 
1826. Aquarela sobre papel, 15,5cm x 21,4 cm 

A) Descreva sua sensação ao observar essa obra. 

(0,5) 

_________________________________________

_________________________________________

______________________________________ 

B) De acordo com a pesquisa de imagem realizada 

sobre como está a atual Praça XV de Novembro, 

escreva que mudanças ocorridas você percebeu. 

(1,0) _____________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 



 
 

 
 

7. Observe a imagem  seguinte. 

 
Identifique -a colocando os nomes do autor, da 
obra e o ano. (1,0) 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

6. Edvard Munch retratou expressões humanas 
para representar sentimentos. Desenhe outra 
expressão para o rosto do personagem da obra O 
grito, de Edvard Munch, e recrie esse trabalho 
expressionista. (1,0) 

 

8. A que movimento artístico Edvard Munch 
pertencia e o que ele buscava retratar em suas 
obras? (1,0) 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

Marque um X na atividade que você desenvolveu. 

(   ) Confecção de casa de caixa de leite. Foram 

enviadas fotos. (1,0) 

(    ) Atividade da página 29. Recorte, anexe e envie 

junto com a prova. (1,0) 

 

 

BOA PROVA! 


