
Lista de Exercícios de Artes 

8° ano 

1-Quais são as principais características entre um texto teatral e um texto 

literário? 

 

2- O que é um texto principal? Para que serve um texto secundário no teatro?. 

 

3- Qual a função do dramaturgo? Apresente um dramaturgo e uma de suas 

obras. 

 

4-  Escolha um elemento para a produção de uma HQ e descreve sua 

utilização. 

   

5- Onde originou-se a história em quadrinhos? Qual foi o veículo utilizado para 

sua distribuição? 

 

6- Quais as diferenças entre a HQ ocidental e o mangá? 

 

7- Qual a relação entre a HQ e o artista Roy Lichtenstein. 

 

8- Você considera as HQs uma forma de arte? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

Lista de Exercícios de Artes 

8° ano 

1-Quais são as principais características entre um texto teatral e um texto 

literário? 

Intenção de resposta: O texto teatral é escrito para ser encenado por atores, 

neles é possível encontrar tempo dramático, espaço dramático, e personagens. 

A história é dividida por atos, cenas, que podem marcar a mudança de cenário 

e personagens. Também apresenta a demarcação dos diálogos entre os 

personagens. 

Já o texto literário, é divido por capítulos, apresenta um narrador e não 

apresenta as demarcações de tempo dramático, e espaço dramático. 

2- O que é um texto principal? Para que serve um texto secundário no teatro?. 

R:O texto principal apresenta o diálogo e a intenção  dos atores durante sua 

representação. Já o texto secundário é o texto não pronunciado pelos atores. 

Neste texto estão indicados nomes dos personagens, indicações de entrada e 

saída dos atores no espaço cênico, troca de cenário, indicação de 

interpretação. Este texto também é chamado de Indicação cênica. 

3- Qual a função do dramaturgo? Apresente um dramaturgo e uma de suas 

obras. 

R:Dramaturgo é o responsável em redigir o texto teatral. Nesta questão, o 

aluno deverá pesquisar algum dramaturgo e realizar uma breve descrição de 

uma de suas obras.  

4-  Escolha um elemento para a produção de uma HQ e descreve sua 

utilização. 

R: Nesta questão, o aluno deverá escolher entre um dos elementos estudados, 

como onomatopeia, balão, e sinais gráficos, e descrever sua utilização em uma 

HQ.   

5- Onde originou-se a história em quadrinhos? Qual foi o veículo utilizado para 

sua distribuição? 

 R: As primeiras histórias em quadrinhos surgiram na Suíça, em 1827. Foram 

criadas por Rodolphe Töpffer. Sua distribuição foi realizada em jornais da 

época. 

6- Quais as diferenças entre a HQ ocidental e o mangá? 



R: Na HQ ocidental, a escrita e a leitura se dá da esquerda para a direita, são 

utilizadas cores na produção dos desenhos e, normalmente, sua produção está 

relacionada ao público infanto-juvenil. Já o mangá tanto a leitura quanto a 

escrita é realizada da direita para esquerda, suas ilustrações são produzidas 

em preto e branco e o mangá é lido por diversos públicos e idades. 

7- Qual a relação entre a HQ e o artista Roy Lichtenstein. 

R:Lichtenstein foi um artista do movimento da Pop art, que teve sua origem 

no pós guerra nos EUA. Ele utiliza em suas pinturas elementos comum as 

HQs como onomatopeias, balões de fala, e cores primárias chapadas em 

suas obras. Elas fazem criticas ao modo de vida americano do pós guerra e 

utiliza esta linguagem por ser popular nos EUA. . 

8- Você considera as HQs uma forma de arte? Por quê? 

R: Resposta pessoal. 

 


