
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

 

   

ARTE -1º ANO 

 

Atividade para segunda-feira (11 de maio de 2020) – 1 AULA 

 

CONTEÚDO: ARTE AFRICANA 

- COPIAR E RESOLVER OS EXERCÍCIOS NO CADERNO DE 

ARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de maio de 2020. 

Professora: Elisângela                                  Série: 1º Ano 

Aluno (a): ___________________________________________ 

 

Atividades 

 
1) A arte africana baseia-se na representação dos usos e costumes das 
tribos africanas, com objetos funcionais e simbólicos. Uma forma de arte 
muito utilizada pelos artistas africanos é a escultura, com destaque para 
as máscaras, meio de expressão mais popular da arte africana. O 
material mais utilizado na feitura das máscaras africanas, que 
representam um canalizador para, por exemplo, a incorporação de 
espíritos e forças mágicas, é:  

A) o barro. 

B) o bronze. 

C) o marfim. 

D) a madeira. 

E) o ouro. 

2) Acerca da arte africana, em todo o seu contexto continental e suas 

influências para outras culturas, principalmente no Brasil, é correto 

afirmar que: 

A. As produções escultóricas possuem um realismo, mas que se 

preocupa pouco com níveis de detalhamento profundo por conta do 

material utilizado para isso, madeiras duras e resistentes, onde 

geralmente eram aplicados acabamentos com metais preciosos. 

B. Sua produção é extensa e variada, cujos contornos são diversificados, 

exemplificando a variedade de culturas e povos que compõe o povo 

africano, impossibilitando o surgimento de uma identidade africana 

única sem descontextualizar com a realidade. 



C. Algumas culturas africanas possuem tradição na produção de 

máscaras e a origem sociocultural dessa modalidade artística faz parte 

dos rituais de guerra e de duelos – ponto comum para todos os povos 

africanos. 

D. A variedade de estilo dentro do continente africano não impediu a 

existência de uma unidade de expressão cultural, cuja estrutura 

hierárquica, permitia uma posição elevada aos artistas nas sociedades 

africanas, considerados como aqueles que davam forma as qualidades 

divinas. 

E. Os ritmos africanos são extremamente simples. O contato da música 

africana com a música europeia deu origem ao sincretismo que podemos 

ver na nossa música nacional, como é o caso do samba. 

 

 


