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AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE ARTE 

 

1) _____________________ vem do italiano graffito, que se refere a antigos desenhos 

feitos com carvão em rochas. 

 

 

2) Assinale a alternativa incorreta: 

A) O muralismo foi um movimento mexicano que se deu por meio da Revolução Francesa.  

B) Uma das principais características do muralismo foi a democratização da arte, garantindo 

acesso do povo às produções artísticas. 

C) O ato de fazer nas paredes, muros e espaços públicos é uma ação antiga, presente desde 

a pré-história até os dias de hoje.  

 

3) O _______________ foi outra muito popular ao longo dos anos 1990 no Brasil. A ideia 

de traduzir realidades e desigualdades por letras rimadas e improvisadas virou febre nas 

favelas e nos grandes centros urbanos, onde geralmente os rappers se reuniam para batalhas 

de MCs e tentavam conquistar o público nas rodas de batalhas, geralmente realizadas em 

praças públicas ou áreas próximas do transporte público. 

A) Pop 

B) Samba 

C) Rap 

 

4)  O movimento do grafite nasceu no South Bronx, nos Estados Unidos. 

(          ) CERTO 

(          ) ERRADO 

 

5) Complete : 

O  ___________ é a pessoa responsável pelo som, elaborando ritmos, batidas e um novo 

compasso por meio da ___________________ de diferentes músicas. 

 

6) _________________________ queria essa liberdade. Embora tenha trabalhado a vida 

toda em outras áreas, longe da carreira artística, foi só a partir dos anos 40 anos que passou 

a se dedicar à pintura. 

A) Manuel Eudócio Rodrigues. 

B) Henri Rousseau. 

C) Luiz Antônio da Silva. 

  



7) Foi uma ala criada no Salão de Artes de Napoleão, após pressão dos artistas que tiveram 

suas obras recusadas por não estarem de acordo com o que se aceitava como arte na época 

A) Salão dos Rejeitados. 

B) Salão dos Impressionados. 

C) Salão dos Estudiosos. 

 

8) O Modernismo brasileiro teve seu marco em: 

A) 1912 

B) 1922 

C) 1932 
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