
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: robertabarros88@gmail.com 
 

1- Criado na década de 1970, o RAP (rhythm and poetry) é um gênero musical desenvolvido nos Estados Unidos 
da América. 

Sobre essa expressão da cultura popular pode-se afirmar: 
 

a)  O RAP é o resultado da união da música espanhola de origem basca com as experiências sonoras dos mexicanos. 
Tais músicas defendem a autonomia basca e apresentam-se contrárias às imposições do governo espanhol; 

b)  O RAP foi desenvolvido nos bairros pobres de Nova Iorque, consolidando-se como uma nova linguagem musical. 
As músicas desse gênero são, em grande parte, manifestações de protesto da periferia contra as injustiças 
sociais; 

c) O RAP é uma manifestação cultural ancorada numa visão poética do mundo. Nesse sentido, sua linguagem 
musical apoia-se nos ensinamentos do líder indiano M. Gandhi; 

d) Os "samples" (inclusão de trechos de outras músicas) são raramente empregados no RAP que consagra como 
uma de suas principais marcas a pureza de sua linguagem musical; 

e) O RAP chegou tardiamente ao Brasil. Seu sucesso concentrou-se nos bairros da periferia do Rio de Janeiro. 
 
2-A música está presente em todos os lugares. A propaganda da rua, as rádios, a internet e a televisão usam a 
música como meio de atrair a atenção das pessoas. Mesmo que as pessoas tenham gostos musicais diferentes, há 
sempre um estilo de preferência para cada um. É correta a definição de música 
 
a) Uso sequenciado de som e silêncio, de modo harmonioso. 
b) Uso de ruído em um espaço 
c) Uma construção em silêncio pintada com cores harmoniosas 
d) Gritos e sussurros sem organização rítmica  
e) Ruídos que ressonam em um ambiente 
 
3-Sobre o breakdance, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Tendo o caráter competitivo como essência, surgem as competições de breakdance, que também são 
chamadas de fights. 
 b) Os dançarinos que dançam esse estilo são chamados de Break Boy (Break Girl) e Bronxs Boy, tendo suas 
abreviaturas B. Boy ou B. Girl.  
c) O break é executado com gestos lentos e algumas vezes estáticos. Destacam-se os movimentos de ponta dos 
pés, buscando equilíbrio e leveza, movimentos dançados em pares, entre outros. 
 d) É um estilo de dança de rua criado por afro-americanos e latinos na década de 1970, em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos.  
e) A dança fez com que os grupos étnicos deixassem de ter um combate corporal e os enfrentamentos passaram a 
ser por meio da dança. 
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