
 

    REVISÃO ARTES - 1º BIMESTRE 

1-A Arte apresenta várias linguagens: artes visuais, teatro, música e dança. 
Que formas de artes visuais você conhece? Cite ao menos três: 

 

2-Os recursos eletrônicos são usados no cinema, na música, nas artes visuais 
e na dança. Além das linguagens artísticas, objetos de entretenimento usam 
também a tecnologia e o desenho para serem desenvolvidos. 

O designer de jogos é o profissional que produz jogos eletrônicos. Identifique 
qual alternativa descreve como os cenários virtuais são criados para os 
videogames. 

a) Uso de desenho e pintura com tintas de técnicas aguadas 

b) Uso de desenho, estudo da cor e sistema de recompensa dos jogos 

c) Uso de cores sem desenhos prévios 

d)  Construção de interfaces gráficas complexas sem cores 

e) Uso de imagens realistas, sem animação ou enredos 

 

3-Sobre as estruturas cênicas, observe a esquematização abaixo e responda 
como se chama esse tipo de elemento móvel que consiste em um prisma de 
três faces, as quais giram ao redor de um eixo, sendo que cada face possui um 
cenário diferente: 

a) Ribalta 
 

b) Origami 
 

c) Periaktoi 
 

d) Coxia 
 

e) Pórtico 
 

4-Defina Chroma Key. Por que só utilizam as cores verde e azul para suas 
telas? 

5-  Qual a importância do cenário para o teatro? 

6-Qual a intenção da Coreógrafa Ginette Laurin ao colocar lentes de aumento 
no palco, durante o espetáculo “Luna” do grupo “O Vertigo Danse”? 

7-A tecnologia está avançando cada vez mais nas artes visuais.  Neste século 
tornam-se cada vez mais interativas devido à participação do público. Partindo 



deste pressuposto, é possível estabelecer algumas questões com relação à 
arte digital. Analise as sentenças a seguir: 

I – A arte digital estabelece uma relação de conectividade, por meio de um 
dispositivo de interação presente na obra de arte. 

II – Na arte digital, acontece em tempo real a interação entre a obra de e o 
espectador. 

III – A arte digital proporciona o acontecimento apenas a um determinado 
gênero artístico, o dispositivo só permite a interação de um tipo de arte. 

Assinale alternativa correta: 

a- I e II estão corretas 
b- II e III estão corretas 
c- I e III estão corretas 
d- Somente a I está correta 
e- Somente a II está correta 

8-A música concreta teve início no século XX. Os artistas usavam como fontes 
sonoras objetos do cotidiano. São precursores o italiano Luigi Russolo e o 
francês Pierre Schaeffer. Descreva como é o processo de produção da música 
concreta. 

9- Observe a imagem a seguir e responda em qual método de gravação sonora 
as fitas K7 são utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Levando em conta a utilização de recursos tecnológicos nas artes visuais, 
explique o que é uma videoinstalação: 

 

 

 

 

 



RESPOSTA 

1 R-  Resposta pessoal, mas podem ser citados como exemplos: Pintura em 
tela, escultura, videoinstalação. 

2 R: Letra B 

3 R- Letra C 

4 R- Chroma Key é a técnica utilizada para substituir o fundo de uma filmagem 
e criar um cenário virtual. Este fundo é removido eletronicamente e inserido um 
cenário virtual. O fundo normalmente é verde ou azul pois estas cores não são 
encontradas normalmente na pele humana. 

5 R- O teatro apresenta importância para o teatro pois ele serve para a 
ambientação da ação dramática. 

6 R- A coreografa utilizou lentes de aumento com o intuito de ampliar os 
detalhes dos bailarinos e assim, os espectadores ver tais detalhes destes 
bailarinos. 

7 R- Letra A 

8 R-  É o misto de sons da natureza com eletrodomésticos como fonte sonora, 
a transposição da gravação para outro suporte que permitisse ser editado, 
invertido, sobreposto, apressado ou lento. 

9 R- Método Magnético. 

10 R- É uma forma de arte digital que é classificada como arte contemporânea. 
Nesse tipo de arte os artistas costumam associar mais de uma linguagem 
artística utilizando componentes eletrônicos, imagens luminosas, sons e a 
interação física do espectador durante uma exposição. 

 

 

 


