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VISUAL 

Para êxito na avaliação de recuperação, é importante fazer a leitura do capítulo 1 do livro didático e elaborar os 
exercícios abaixo. 

 

Os mais conhecidos beijos da história da arte foram esculpidos pelo francês August Rodin e o franco-romeno Constantin 

Brancusi. O beijo em mármore de Rodin, tornou-se uma das esculturas mais famosas desse autor, e a obra de Brancusi 

oferece uma interpretação de um corpo masculino e um feminino.  

 

Figura 1. BRANCUSI, C. O beijo.  

 

Figura 2. RODIN, A. O beijo. 
 

1. Observe atentamente as obras de Brancusi e Rodin e escreva sobre as tendências de retratação de cada uma dessas obras.  

Figura 1:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Figura 2:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

Figura 3. MIRON. O Discóbolo.  
 

Figura 4. Dama de Auxerre. 
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2. Tendo como referência os estudos sobre o ritmo empregado nas composições visuais, compare e explique os efeitos 

rítmicos relacionados às figuras 3 e 4. 

 

 

 

 

 

3. As composições visuais são produzidas por matérias cromáticas e os artistas utilizam as cores para criar alguns efeitos 

estratégicos. Analise as pinturas abaixo e escreva sobre cada tipo de harmonia cromática relacionado a essas pinturas. 

 
ROTHKO, M. Sem título. 1968. 

a) Harmonia cromática: __________________________________________ 

 
JAWLENSKY, A. Natureza morta. 

b) Harmonia cromática: __________________________________________ 

 
MONDRIAN, P. Árvore. 

c)  Harmonia cromática: __________________________________________ 
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MÚSICA 

Leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro digital 

ATIVIDADES RECOMENDADAS 
 

4. Conteúdo: Altura 

Nem todas as vibrações que chegam ao tímpano são efetivamente processadas cerebralmente. Fruto de uma evolução ao longo de 

milhares de anos, o homem desenvolveu a capacidade de ouvir e interpretar sons de determinadas frequências. 
GORINI, Décio. Livro da Geração Digital (adaptado). 

O texto acima menciona que o ouvido humano percebe sons dentro de que faixa de frequência. Qual é essa frequência, em 

Hz? 

 

 

 

5. Conteúdo: Intensidade 

Embora a intensidade sonora se relacione à pressão exercida pelas frentes de onda sobre determinada área, a intensidade sonora é 

medida em decibéis (dB), uma unidade mais propícia para a mensuração da experiência auditiva humana. 
GORINI, Décio. Livro da Geração Digital (adaptado). 

Explique com suas palavras o que é dinâmica. 

 

 

 

6. Conteúdo: Textura 

Textura é a qualidade global do som de uma obra musical, mais frequentemente definida pelo número de vozes na música e na relação 

entre essas vozes (ver abaixo). Adicionalmente, a textura de uma peça pode ser descrita por termos tais como pesado e leve, ríspido ou suave. 

Por exemplo, fala-se que as obras mais populares de Aaron Copland como tendo uma textura aberta. A textura percebida de uma obra pode 

ser afetada pelo caráter e o número das partes que são executadas em conjunto, o timbre dos instrumentos ou vozes executando essas partes 

e a harmonia, o andamento e o ritmo utilizados. 
                                       Disponível em: http://acordeonistaseprofessores.comunidades.net/artigoo-que-e-textura-musical. Acesso em: 12 mai. 2022. 

Qual a textura musical da maioria das músicas populares atuais? Explique essa textura. 

 

 

 

7. Conteúdo: Sons, ruídos e silêncio 

Na música, em vez de medir as frequências e chamá-las por números, utilizamos as notas musicais. Para compreender o que são as 

notas musicais, podemos começar compreendendo o que elas não são e, assim, diferenciar notas de ruídos. 
GORINI, Décio. Livro da Geração Digital (adaptado). 

Diferencie barulho de ruído. 

 

 

 

GABARITO: 
1. Entre 20 Hz e 20.000 Hz. 

2. Dinâmica é a variação de intensidade. 

3. Textura homofônica: uma melodia acompanhada de harmonia. 
4. Barulhos são sons indesejáveis e ruídos frequências indefinidas. 

 

CÊNICAS 

ATIVIDADES RECOMENDADAS 

 Leitura do capítulo 1 – Teatro: origem e conceito. 

 Fazer os exercícios das páginas 5 a 7. 

 Leitura do capítulo 2 – Fundamentos da linguagem cênica: encenação. 

 Fazer os exercícios das páginas 23 a 39. 

 
 
 

 


