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AVALIAÇÃO  BIMESTRAL DE ARTE 
 

1) _____________________ significa organizar documentos que mostrem evidências, na 

intenção de provar alguma coisa. Na arte, tornou-se um meio de demonstrar, de relevar ou 

de preservar produções artísticas que transpõem o espaço comum, como aqueles que são 

efêmeras, ou registros de processos artísticos executados pelo artista e sua obra. 

 

 

2) No cinema, o ato de documentar está associado ao gênero documentário. Esse termo 

surgiu da palavra_________________________ documentaire, que era usada para 

designar registros e anotações feitos em viagens exploratórias. 

A) francesa 

B) inglesa 

C) chinesa 

 

3) Caracteriza-se pela construção de abrigos primitivos feitos com materiais naturais como 

pedras, troncos, folhagens, com técnicas simples, mas bastante eficazes para sua finalidade 

de proteção. 

A) Arquitetura Antiga 

B) Arquitetura na Idade Média 

C) Arquitetura Pré-histórica 

  

4) O documentário é visto como um tipo de filme de não ficção, ou seja, que mostra fatos, 

geralmente, o que o difere de filmes de ficção, que contam histórias que são frutos da 

imaginação e às vezes inexistentes fora do contexto do filme. 

(          ) CERTO 

(          ) ERRADO 

 

5) O modo com o qual o documentarista apresenta suas ideias também pode variar, sendo o 

estilo do documentário mais uma oportunidade para o cineasta expor sua subjetividade. 

Comumente, são considerados diferentes modos de construção de um documentário: 

A) poético 

B) expositivo 

C) observativo 

D) participativo 

E) reflexivo 

F) performático  

 

 



6) Durante o período chamado Antiguidade, as construções passam a ganhar novas funções 

além da moradia. Surgem edificações específicas para diferentes finalidades. 

A) Arquitetura no Romantismo 

B) Arquitetura Antiga 

C) Arquitetura Pré-histórica 

 

7) Muitas técnicas arquitetônicas são aprimoradas, como o surgimento de diversas formas 

de se criar arcos, e novos materiais e acabamentos são adotados, como os vidros usados 

como ornamentos em vitrais. 

A) Arquitetura na Idade Média 

B) Arquitetura Antiga 

C) Arquitetura Pré-histórica 

 

8) Essa mudança aparece tanto na exploração de efeitos decorativos quanto na organização 

dos espaços, de forma que seus limites não fiquem tão claros. 

A) Arquitetura na Idade Média 

B) Arquitetura Barroca 

C) Arquitetura Pré-histórica 
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