
REVISÃO ARTES - 1º BIMESTRE 

 

1-(IFRN- 2009- Adaptada): No que diz respeito à representação do gênero 

dramático ( texto teatral)  é correto afirmar:  

a) o narrador não é apontado na ação.  

b) a ação é distanciada dos fatos e dos personagens.  

c) o narrador apaga-se diante do personagem. 

 d) a ação e sua reconstituição coincidem perfeitamente. 

e)NRA. 

2- Como se chama um dos mais importantes dramaturgos brasileiros, autor de 

obras como “Vestido de noiva” e “A mulher sem pecado”, considerando o fato 
de que na década de 1940 lançou alguns textos teatrais que marcaram um 

novo período no teatro brasileiro? 

3- Quais as características da histórias em quadrinhos denominada mangá? 

4-  Atualmente existem maneiras de se grafar a dança. Rudolf Laban (1879-
1958) contribuiu para a sistematização da linguagem do movimento. Ele é 
considerado o “pai da dança-teatro”. Laban usou figuras geométricas para 
orientar os movimentos corporais do ator-dançarino. 

O limite natural do espaço pessoal é chamado de kinesfera. Marque qual 
alternativa identifica os elementos da kinesfera representados na grafia da 

dança. 

a) Posições corporais, movimentos e níveis 

b) Posições corporais, gêneros musicais e níveis 

c) Posições corporais, movimentos e sensações emotivas 

d)  Posições corporais, número de dançarinos e níveis 

e) Posições corporais, movimentos e grafia musical 

5- Como se chama o profissional que além de ser responsável por criar as 
sequências de movimentos e grafá-los, também coordena a dança, escolhendo 
os figurinos, cenário e seleciona os dançarinos? 

6- Quais elementos deverão ser considerados ao escrever uma coreografia? 
Cite dois exemplos. 

7- No século XI o religioso Guido D’Arezzo desenvolveu um sistema para 
identificação dos sons. Explique qual foi e de que forma é usado atualmente. 

8-Cite quais elementos da notação musical tradicional foram estudados em 
sala. 

 



9-Explique como se dá a grafia musical contemporânea. 

10- Explique porque o ser humano sentiu a necessidade de desenvolver uma 
forma de notação musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPOSTAS. 

1 R – Letra A 

2 R- Nelson Rodrigues 

3 R – São as histórias em quadrinhos japonesas. Não são consideradas 
infantis. Normalmente, não são coloridas e, assim como qualquer livro japonês, 
é lido de trás para frente. Possui diversas temáticas, sendo as mais conhecidas 
o Shonen (voltado para o público masculino), e o shoujo (voltado para o público 
feminino). 

4 R – Letra A 

5 R- Coreógrafo. 

6 R – Os elementos são: Posição inicial, tipo de deslocamento, direção do 
deslocamento, partes do corpo.  FU (fila única); PAS (passos) 

7R- Guido D’Arezzo, embasado em um louvor a São João, utilizou as letras 
iniciais de cada verso para a criação das notas musicais, porém, no século 
XVII, em uma reforma da notação musical, primeira nota denominada “Ut”, foi 
substituída por “dó”. 

8R- Pentagrama (ou pauta musical), claves e notas musicais. 

9 R- No século XX, diversos músicos buscaram novas formas de experimentar 
novas formas de produção de música e assim, os músicos buscaram novas 
formas de grafar suas experiências e composições musicais. 

10 R- Por muito tempo, não havia uma forma de grafar a música e as canções 
eram passadas por tradição oral, logo, ficavam restritas apenas a algumas 
regiões. Foi a necessidade de compartilhar esses saberes que fez com que o 
homem desenvolvesse uma forma de grafia universal.  

 

 

 


