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

Aluno (a):  

 

 

Série: 6º Ano    Do Ensino Fundamental - 2-      Turma: "A"/"B"/"C" 

Professoras: Elexssandra Lima e Elizangela Gomes. 
Disciplina: Arte 

Atividade Avaliativa  -  2º Bimestre 

1. (Complete) A história de um país ou região é a identidade cultural de um povo sendo importante o conhecimento 
de determinadas culturas. Sendo assim, podemos compreender que determinados grupos sociais retratam sua 
_______________________, sua ___________________________ e seus ___________________________. (1,0) 
 
2. A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é 

resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas. Cite quatro tipo de arte que resultam 

da manifestação artística desses povos. (1,0)  

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
3.Relacione a função das seguintes artes indígena (1,0) 

(A) Cerâmica (     ) Finalidade de embelezar. 

(B) Plumagens (     )Função doméstica e cerimonial 

(C) Máscara 
(  ) Pode estar relacionada a crenças indígenas, identificação de uma determinada tribo, 

membros de uma mesma tribo ou servir simplesmente para embelezar o corpo 

(D) Pintura corporal (    )Função de representar seres sobre naturais 

 
 

4. Assinale a alternativa correta. (1,0) 

A produção cultural marajoara compreende:  

a) (   ) Arte indígena mais recente, arte plumária, trançados e cerâmica.  

b)(   )  Cerâmicas decorativas, mas que não apresentem desenhos labirínticos e repetitivos.  

c)(   ) Vestígios culturais encontrados na região próxima à junção dos rios Tapajós e Amazonas.  

d)(   ) Arte plumária, máscaras e pintura corporal realizada até a chegada dos europeus.  

e)(   ) Cerâmicas, vasos e estatuetas originárias da Ilha de Marajó (estado do Pará). 

 
5. As práticas musicais de diversos povos africanos foram fundamentais para o surgimento de vários estilos e 

gêneros brasileiros, que envolvem dança e música, o cantar, o tocar de instrumentos. O samba de roda, originária da 

Bahia é uma dessas práticas e possui relações com outras manifestações de influência africana, como: (1,0) 

a) (     ) o candomblé, a capoeira e o maculelê c) (     ) Chote e Cana-Verde. 

b) (     ) o cururu e o siriri. d) (     ) Cirandinha ou Sarandi e cateretê. 

 
6. Marque a opção correta. O samba originou-se: (1,0) 

a) (   ) da polca b) (     ) do lundu c) (   ) do rancho carnavalesco d) (     ) do choro 

 
 



 
 

7. Circule a opção correta. Considerando sua origem na Grécia, o teatro surgiu de: (1,0) 

A) procissões ao deus Dionísio, em que se podia constar 

a dança, o canto e a atuação.  

C) textos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes.  

 

B) diversas manifestações populares posteriormente 

coligadas 

D) mistérios e milagres religiosos.  

 
.  

8. Assinale a opção correta. Os elementos principais ou tríade, essenciais que compõe o teatro são: (1,0) 

A) comédia, drama e tragédia. C) ator, texto e público. 

B) ator, cena e público. D) cenário, trilha sonora e personagens. 

 

9. Observe as imagens e escreva a que o estilo e gênero musical cada figura pertence. (1,0) 

 A)  
 
 
 
 

 

B)  

 
 

C) D) 

 
 

   

 

10. Use sua criatividade e capricho para colorir a seguinte máscara africana, colocando na mesma, sombras própria e 

projetada, não esquecendo de observar a posição da luz radiada sobre ela. (1,0) 

 

 

 

BOA PROVA! 

  
 

 


