


GABARITO 

 

1-Quais métodos de gravação de sons? Quais suas principais características? 

Intenção de resposta: Os métodos de gravação são os mecânicos, magnéticos 

e os ópticos. Os mecânicos utilizam o fonógrafo para sua gravação, os 

magnéticos, as ondas sonoras são magnetizadas em uma fita de plástico 

cobertas por um óxido metálico e os ópticos, as ondas sonoras são 

transformadas em impulsos elétricos e estas são amplificadas e modificas em 

um raio de luz, raio este que queima partículas metálicas do disco (CD).  

2- As músicas podem apresentar ruídos em sua composição? Justifique sua 

resposta. 

R:Sim. Ao observar músicas concretas, é possível perceber a utilização de 

ruídos de fontes naturais, que serviram como inspiração para os músicos 

pertencentes a este movimento.  

3- Analise a afirmação a seguir:  

“ Existem povos que desconhecem métodos de gravação e reproduções de 

sons.” 

R:Existem tribos indígenas e outros povos isolados que, por não terem contato 

com a tecnologia, desconhecem tais métodos.  

4-  Cite um  método de reprodução sonora e comente sobre a sua evolução. 

R:Resposta pessoal. O aluno deverá realizar uma breve pesquisa sobre algum 

tipo de aparelho, como por exemplo, as fitas K7 e, a partir disto desenvolver 

uma breve linha do tempo.   

5-Quais as principais características da produção de músicas eletrônicas?  

R: A música eletrônica utiliza como bases sons produzido por aparelhos 

eletrônicos. Estes sons são invertisdos, sobrepostos repetidos e manipulados 

digitalmente para terem suas características alteradas. Também podem ser 

utilizados sons de instrulemtos musicais tradicionais, ruídos e sons da natureza 

para completar a composição. 

6- O que é suporte em arte? Escolha um dos suportes estudados e pesquise  

sobre ele, citando um artista que o utiliza. 

R: Suporte na arte é qualquer  local onde o artista realize sua obra de arte. O 

aluno deverá escolher um dos suportes presentes na página 379 do livro, 

realizar uma breve descrição e apresentar um artista que o utilize. 



7- Como o computador e as novas tecnologias têm sido usadas para fazer 

arte? 

R:Os computadores, desde seu advento são utilizados tanto como suporte 

quanto ferramentas, possibilitando novas expressões em artes visuais. 

Diversos artistas utilizam softwares para a produção de suas obras, como 

por exemplo a arte cibernética, videoinstalação, manipulação de imagens, 

realidade virtual entre outros. 

8- (UEL- 2011-ADAPTADA) Ao observar a obra “ Descendo a escada” de 
Regina Silveira, podemos afirmar que a artista lida com qual princípio formal 

surgido no Renascimento e utilizado nas pinturas tradicionais até a 

modernidade? 

f) Perspectiva 

g) Luz e sombra. 

h) Geometria 

i) Simetria 

j) N.R.A 

R: letra A 

 


