
 

    REVISÃO 1º BIMESTRE - ARTES 

 

6 ano 

1- Houve, nos anos 70, uma popularização muito grande do grafite, 

principalmente nos bairros Bronx e Brooklyn, de Nova York. Essa arte começou 

a ser feita pela população negra e latina, as quais habitavam esses bairros 

periféricos da cidade. Essas pessoas utilizavam o grafite como forma de 

protesto. Quais as pautas presentes nesses protestos?  

a- A principal pauta era o difícil acesso de uma legalização correta dessas 

pessoas estrangeiras nos Estados Unidos. 

b- A principal pauta era a falta de acesso das pessoas negras e latinas na arte. 

c- A principal pauta era social, pois vários moradores desses bairros não 

tinham acesso à saúde e educação de qualidade. 

d- A principal pauta era a eleição do primeiro presidente negro dos Estados 

Unidos, Barack Obama. 

e- Não houve arte de protesto, visto que o grafite é apenas para apreciação 

estética. 

 

2-Com relação aos materiais utilizados para a realização das pinturas 
rupestres, coloque V para verdadeiro e F para falso.   
 
(     )  Carvão 
(     ) Sangue de animais 
(     ) Tinta feita com pigmentos e Gema de Ovo 
(     ) Tinta de lula 
(     ) Grafite  
 
a- V-V-V-F-F 
b-:F-V-F-V-F 
c-V-V-F-F-F 
d-V-V-V-V-F 
e-F-V-V-V-F 
 
 

 

 

 

 



3- Observe as imagens e descreva qual a função social de cada uma delas. 

            

 

4- Explique o  que que são TAGs ?  

5-Qual a relação entre o grafite e a arte rupestre? 

6-O termo Hip-hop, foi criado pelo jovem Estadunidensa Afrika Bambaataa e 

também deu nome ao movimento homônimo, que tinha como objetivo dar 

visibilidade aos problemas de violêcia e marginalização de jovens pobres em 

seu pais. Para isso, utilizou três das quatro linguagens das Artes: música, a 

dança e as artes visuais. Escolha uma delas e fale sobre ela. 

7-A Artista NeSpoon realiza sua intervensão artística espalhando estêncil com 

base em padrões inspirados em rendas. Ao esdudarmos tal artista, vimos que 

ela utiliza um elemento da percepção visual denominado Simetria Radial. 
Defina, a simetrial radial com suas palavras e realize uma ilustração para 

exemplificá-la 

8-Explique a afirmação a seguir: 

“ Qualquer lugar pode ser considerado um espaço cênico”. 

9-Quais os tipos de palcos presentes na Idade Média? 

10-Quais as principais características do teatro de Mamulengo? 

 

RESPOSTAS 

1R-letra C 

2R- Letra C 

 a (v) 

b (v) 

c (f ) 

d ( f) 

e (f ) 

 



3R- Enquanto o grafite apresenta a função artística (estética) enquanto passa 

uma mensagem social, a pichação tem apenas como função a demarcação de 

territórios de gangues. 

4R-TAG é a assinatura do grafiteiro ou de uma Crew ( grupo de grafiteiros). 

5R-Tanto o homem primitivo, quanto o grafiteiro possuem uma intenção de 

comunicação. Porem, diferente do grafiteiro, o homem primitivo não realizava 

suas pinturas com função estética. 

6R- Nessa questão, o aluno poderá escolher o grafite (artes visuais),ou o 

breakedance ( dança) ou o Rap (música) e falar sobre um deles. 

7R- A simetria radial é quando todas as retas partem de um ponto central e 

irradiam dele para fora. As partes resultantes se repetem dentro dos intervalos 

formados por estas retas. 

8R- Podemos considera tal afirmação correta pois o espaço cênico pode ser 

considerado qualquer lugar onde ocorre uma ação dramática. Pode ser um 

palco, uma praça, um ônibus e hoje, considerando as diferentes mídias digitais, 

até mesmo um computador pode ser um espaço cênico. 

9R-Existiam dois tipos de palcos na Idade Média: Os fixos, montados em 

praças, onde cada cenário era chamado de mansão, e os móveis, montados 

em cima de carroças. 

10R- As principais características do teatro de mamulengo são: o improviso, a 

música e a comédia. 

 


