
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 - 6º ANO 

Atividade para terça-feira (19 de maio de 2020) – 1 AULA. 

  
Arte ou artesanato? 

UNIDADE 5 

PÁGINAS: 10 a 17. 

 

ATIVIDADES: 

- FAZER LEITURA DAS PÁGINAS: 13 a 17. 

- RESOLVER OS EXERCÍCIOS DAS PÁGINAS: 24 e 25 

 

Correção da atividade referente ao dia 12/05 
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Resposta pessoal. 
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Exercício 1 

O cinema tem origem francesa, partindo do cinematógrafo, inventado por Léon 

Bouly, em 1892. Foi patenteado pelos franceses Auguste e Louis Lumière, 1895. 

 

Exercício 2 

É considerado um mago do cinema. Sua paixão e pela mágica e ilusão fez dele 

um importante mestre em efeitos especiais, fazendo seus filmes um grande 

ensaio de truques e experimentações. 

 

Exercício 3 

Méliès deu início à produção dos primeiros estúdios, com cenários planejados e 

roteiros curtos para contar histórias. 

 

Exercício 4 

É o que chamamos hoje de humor pastelão, baseado nas trapalhadas entre os 

personagens e, principalmente, na agressão física. 

 

Exercício 5 

RESPOSTA PESSOAL. 
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Exercício 1 

O Cinema estadunidense teve grande ascensão durante o período da Primeira 

Guerra Mundial, uma vez que a produção europeia decaiu devido aos conflitos. 

Ao mesmo tempo, crescia o interesse pelas comédias, pois, diante desse cenário 

caótico, as pessoas queriam ver produções para dar risada. 

 

Exercício 2  

É um estilo de atuação que faz uso especificamente do corpo e das expressões 

faciais. 

 

Exercício 3 

Em geral, eram do estilo pastelão e/ou sátiras de momentos históricos 

específicos, zombando de pessoas famosas da época, de tradições sociais e 

recheadas de críticas políticas. 

 

Exercício 4 

Na Grécia Antiga, no século VI a.C. 

 

Exercício 5 

 A tragédia e a comédia são os gêneros teatrais clássicos. A tragédia se 

caracteriza pela seriedade e pela dignidade, personagens de elevada condição 

entram em conflito com um poder maior, causando grande comoção nos 

espectadores. Já a comédia trata das pessoas comuns da pólis, seu objetivo é 

satirizar os defeitos dos homens e da sociedade, despertando, assim, o riso. 
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RESPOSTA PESSOAL. 
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Aluno (a):............................................................................................................. 6º Ano  

 Profª : Elisângela Flávia Verginio Pereira                                              

                                                

Avaliação de Arte 
 

 

1) Quais foram os dois grandes artistas que se destacaram no movimento da Pop Art? 

A) Andy Warhol e Roy Lichtenstein. 

B) Ângelo Agostini e Roy Lichtenstein. 

C) Georges Méliès e Roy Lichtenstein.  

 

2) O que foi o movimento de Pop Art?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Assinale as alternativas verdadeiras. 

A)  Arte erudita é um campo artístico que exige um estudo aprofundado para sua 

criação e desenvolvimento. 

B) Arte erudita não é algo espontâneo. 

C) Arte popular é própria de uma comunidade. 

D) Arte popular é uma manifestação mais espontânea. 

E) Nda 

 

4) O que é poluição sonora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) A música é uma combinação de sons, resultado da composição de três elementos 

básicos: 

_____________________,____________________e__________________________. 

 

6) Assinale as alternativas verdadeiras. 

A) Música é uma combinação de sons. 

B) A divisão mais comum dos instrumentos musicais é aquela que distingue: 

instrumentos de sopro, de cordas, e de percussão. 

C) A diferença entre som e a música está na vibração –regular ou irregular. 

D) Nda 

 

7) Qual a função dos vitrais nas igrejas? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) Explique o que é: 

 

A) Charge: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

B) Tirinha: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

C) Histórias em quadrinhos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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