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EDUCAÇÃO FÍSICA 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL. 
Leia com atenção e marque a alternativa correta. Para cada questão há apenas 1 correta.                                               

 

1 – A pista de atletismo é feita de piso sintético e: 

 I – possui 8 raias 

 II - cada raia mede 1,22m de largura 

 III – a pista mede 400m de comprimento 

 IV – a pista pode ser construída em estádios 

 

 Estão corretas as afirmativas:  

 A – somente I 

 B – I, II e III 

 C – I ,II e IV 

 D – todas corretas 

 

2 – No Atletismo, o atual recordista da prova de 100 metros rasos é: 

A – Joaquim Cruz 

B – Michael Jordan 

C – Usain Bolt 

D – Thiago Braz 

 

3 – As provas oficiais do atletismo são: 

 I – Corridas, saltos e arremessos 

 II – revezamento e marcha atlética  

III – lançamento e provas combinadas 

 IV – Pentatlo moderno  

 

Estão corretas as afirmativas 

A – I, II 

B – I, III  

C – somente I  

D – Somente a IV está incorreta 

 

4 – Consideramos provas de saltos: 

A – Salto mortal, salto triplo, salto com vara 

B – salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara 

C – salto em distância, salto triplo, salto em altura 

D – salto ornamental, salto em distância, salto em altura e salto com vara 

 

5 – Consideramos provas de arremessos e lançamentos: 

A – arremesso de peso, lançamento disco, dardo e martelo 

B – arremesso de peso, lançamento de pedra e martelo 

C – arremesso de disco, dardo e martelo 

D – lançamento de peso, disco e dardo 
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

(LIPT) 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL. 

 
A fábula é um texto narrativo. Nesse tipo de texto há alguém que conta (narra) a história, a quem 

chamamos de narrador. Existem três tipos de narrador 

                                                                                                  
                                                  Narrador-personagem: ele participa da história (é um personagem), 

      os verbos e pronomes estão em 1ª pessoa (eu / nós).  
  
      Narrador-observador: ele narra apenas o que vê, os verbos e  
      pronomes  estão em 3ª pessoa (ele / eles). 
 
      Narrador-onisciente : ele conhece toda a história, inclusive os 
      pensamentos dos personagens, os verbos e pronomes estão em 3ª          
      pessoa (ele / eles).    
 

  Leia com bastante atenção a fábula a seguir, depois responda às questões interpretativas: 

                                                        O galo cantor 

 Era uma vez um galo conhecido por sua arrogância. Costumava demonstrar força ao raiar do 

sol, quando cantava bem alto, de modo a superar, no timbre e no tempo, o canto dos companheiros. Erguia a 

crista, estufava o peito e permanecia assim por horas. As galinhas olhavam compreensivas, apesar de um 

tanto entediadas com a repetição diária do presunçoso rito. 

 Certo dia, chovia muito. O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre. Os 

outros galos se calaram, 

 Não demorou, e a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente. Ele encolheu, ficou 

muito gripado e, afinal, teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais. Não pode mais cantar. 

 Um gambá, que sempre passava por ali, comentou: 

 - Era só voz o grande galo? Nada aprendeu nesse tempo de domínio? 

 As galinhas se calaram. 

         Moral da história: A arrogância é amiga da estupidez. 

  ANDRADE, Rachel Gazolla de. “Fábulas nuas e cruas”. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.p.11 

                              

                                                               ATIVIDADES:                         

   Todas as questões são de múltipla escolha, portanto há apenas uma alternativa correta, 

marque – a com um x nos parênteses (  X  ): 

1) Quem conta a história? 

a) (    ) o galo. 

b) (    ) uma das galinhas. 

c) (    ) um gambá. 

d) (    ) o narrador-observador. 

                                           

2) O que definia o galo aos olhos dos demais animais? 

a) (    ) a sua arrogância. 

b) (    ) a sua força. 

c) (    ) o seu canto. 

d) (    ) o seu domínio. 
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3) O trecho que reproduz a fala de um personagem é : 

 

a) (    ) “As galinhas olhavam compreensivas, apesar de um tanto entediadas com a repetição diária do 

presunçoso rito.” 

b) (    ) “O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre.” 

c) (    ) “ – Era só voz o grande galo? Nada aprendeu nesse tempo de domínio?” 

d) (    ) “As galinhas se calaram.” 

 

4) O clímax é o momento de maior tensão, é quando o problema que surgiu está no auge e as 

ações tomadas definirão o rumo da história. Na fábula acima, o clímax da história acontece quando : 

 

a) (    ) “O galo estufou o peito, ergueu a crista e cantou como sempre.” 

b) (    ) “Os outros galos se calaram.” 

c) (    ) “[...] o galo... teve uma forte pneumonia que emudeceu suas cordas vocais.” 

d) (    ) “[...] a garganta do arrogante cantor se inflamou gravemente.” 

 

5) Esse texto apresenta característica do gênero textual fábula porque : 

 

I. Possui um ensinamento, moral. 

II. É um texto extenso que possui personagens humanos. 

III. Possui narrador em 1ª pessoa (eu / nós). 

IV. O narrador em 3ª pessoa (ele / eles) costuma ser mais comum. 

V. Os personagens são animais com comportamentos humanos. 

 

Estão corretas apenas as informações : 

  

a) (    ) II e III. 

 

b) (    ) I, IV e V. 

 

c) (    ) II . 

 

d) (    ) IV. 
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GRAMÁTICA 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

Leia a tira 

 

1- O significa a palavra empatia? 
 

(A) Empatia é ignorar as pessoas. 
(B) Empatia é se colocar no lugar do outro. 
(C) Empatia é falar demais. 
(D) Empatia é ser feliz. 

 

2- Assinale a alternativa em que a grafia da palavra está INCORRETA: 
 

(A) Consciência                                     (C) Escursão 
(B) Descida                                            (D) Apaziguei. 

 

Leia a conversa entre dois amigos para responder o exercício 3: 

— A professora deu uma tarefa difícil - disse Bruno. 

— Eu achei a tarefa fácil - comentou Eduardo. 

 

3- Os dois meninos tiveram opiniões diferentes sobre a tarefa. As palavras destacadas no texto são: 
 

(A) antônimos              (B) sinônimos                (C) brincadeiras           (D) ofensas 

 

4- “Esta tarefa é feita cotidianamente”. Identifique o significado da palavra destacada.  

      (A) raramente           (B) uma vez por semana         (C) todos os dias          (D) nenhum dia 

5- “O Antônio é poliglota”. Identifique o significado da palavra destacada. 
 

(A) palerma            (B) fala várias línguas            (C) antipático           (D) falante 

 

6- Assinale a alternativa em que as palavras sublinhadas são sinônimas, ou seja, têm o mesmo 

significado: 

 (A) Ele precisa aguardar e ficar sentado.                          (C) Este rio é largo e fundo. 

 (B) Estou cansado, impaciente.                                             (D) Esta resposta está exata, correta. 

Leia a tira de Mafalda 
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7- Na tira aparecem três falas: do locutor do rádio, da mãe da Mafalda e da Mafalda. Que tipos de 

frases aparecem respectivamente nessa tira? 

(A) Negativa, exclamativa, imperativa                  (C) Afirmativa, interrogativa, exclamativa 
(B) Exclamativa, afirmativa, interrogativa             (D) Imperativa, negativa, exclamativa 
 
Leia a tira de Hagar 

 
 

8- A palavra “LIXO” contém quantas letras e fonemas? 
 

(A) 4 letras e 4 fonemas                        (C) 4 letras e 5 fonemas 
(B) 5 letras e 4 fonemas                        (D) 5 letras e 5 fonemas 

 

9- Enumere os encontros vocálicos aos lugares corretos: Assinale a sequência correta: 
 

(1 ) Ditongo              (   ) saúde 

(2 ) Tritongo              (   ) saudade 

(3) Hiato                    (   ) averiguei 

 

10- Em “...o homem largou  a caixa em cima da mesa”, o verbo em destaque exprime um fato: 
 

(A) totalmente concluído.                              

(B) não foi  concluído . 

(C) que irá acontecer.                                     

(D) está acontecendo no momento em que é narrado. 

 

 

 

 

 

(A) 1 – 3 – 2 
(B)  2- 3 – 1 
(C)  3 – 1 – 2 
(D)  1 – 2 - 3 
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GEOMETRIA 
 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

 

 
ORIENTAÇÕES  

I. Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas 

II. Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva as soluções para a folha de atividades impressas  

 

PONTO, RETA, PLANO E FIGURAS PLANAS E NÃO PLANAS 

1) Considerando um ponto M do plano quantas retas podem passar por esse ponto 

 

                                                          M 

 

 

a) Uma  

b) Infinita  

c) Nenhuma  

 

2) São dados dois pontos distintos, P e Q. Quantas retas podem passar pelo ponto P e pelo ponto Q? 

 

                             P                     Q 

 

 

 

a) Duas 

b) Uma 

c) Nenhuma  

 

 

3) Veja as figuras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique os sólidos:  

a) Com superfície(s) formada(s) por figuras planas 

b) Que têm superfície(s) curva(s) 

c) Que têm faces que são triângulos  
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d) Que têm faces que são retângulos  

 

4) Copie o texto e complete-o: 

Os sólidos geométricos que são formados apenas por superfícies planas se chamam 

________________ e essas superfícies planas se chamam __________________.  

 

5) Veja os sólidos geométricos representados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique:  

a) Aqueles que são poliedros 

b) Aqueles que não são poliedros  

 

6) Entre os elementos descritos nas fichas escreva quais nos dão a ideia de: 

a) Uma figura geométrica plana 

b) Uma figura geométrica não plana  

 

Folha de papel                 Lata de extrato de tomate                 Superfície do tampo de uma mesa 

 

Tela de um quadro                 Dado            Tubo de cola bastão                 Garrafa de água 

 

7) O professor de geografia pediu aos alunos que desenhassem numa folha de papel o mapa do estado 

onde nasceram. O desenho que eles fizeram representa uma figura geométrica plana ou não plana? 
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TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

 
ORIENTAÇÕES  

III. Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas 

IV. Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva as soluções para a folha de atividades impressas  

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS  

1) Substitua os espaços vazios            pelos algarismos convenientes. 

a) 4               6 

             +          5     5  

                     7       6      8  

 

b) 7  

+               3      4  

                      0       9       2 

 

2) Os dados têm forma cúbica e em cada face há um número diferente de pontos de 1 a 6. 

 

 

 

 

Suponha que você jogue dois dados ao mesmo tempo. Responda:  

Qual o menor total de pontos que você poderá obter? E o maior? 

a) 4 pontos e 12 pontos  

b) 1 ponto e 10 pontos 

c) 2 pontos e 12 pontos  

 

3) Uma loja tinha 28 automóveis. Vendeu 16 e depois comprou mais 7. Quantos automóveis possui agora? 

a) 19 

b) 40 

c) 12 

4) Os números de cada cartela somam 10.000. Que número falta? 

 

          4.000                      1.000                      Resposta:  

              ?                          3.000 

 

 

5) Quanto falta para chegar a uma dezena de milhar de cartas se já foram contadas 7.236? 
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6) Num supermercado havia 8 centena de latas de azeitonas. Foram vendidas 540 latas. Quantas latas de 

azeitonas ainda há no supermercado? 

a) 1340 

b) 260 

c) 580 

 

7) O gráfico mostra o número de gols marcados pelo jogadores de um time de futebol de salão durante um 

campeonato 

 

 

 
a) Que jogador marcou mais gols? E quem marcou menos? 

b) Quantos gols marcaram Celso e Pedro? 

c) Quantos gols Osmar marcou a mais do que Celso? 

d) Qual o total de gols marcados pelo time durante o campeonato? 
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CIÊNCIAS 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

De acordo com os roteiros anteriores, responda as questões a seguir. 

1- Complete: 

 

a) A água é um_____________ que possibilitou a ____________ na Terra. Cerca de 70% da 

_____________é coberta de água, sendo 97% de total de água__________ sobrando apenas 

____de água doce. 

 

b) Podemos encontra a água doce em_________, ___________, _________ e___________. 

 

c) Os __________onde as águas dos _________atingem a superfície constituem as ________. 

Os_________ e ______são as principais ________de água ________usadas pelo seres 

humanos. 

 

2- Qual é a importância da água para os seres vivos? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3- Por que a água de mares e oceano não é própria para o consumo humano? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4- Ao passar do estado gasoso para o líquido a água precisa? 

a) Ganhar calor                  b) Compartilhar calor 

c) Nenhuma das opções    d) Perder calor 

5- Identifique o estado físico da água nas seguintes situações. 

a) A água presente na melancia___________. 

b)  A água presente no sorvete de palito_____________. 

c)  A água presente no ar___________. 

d)  A água presente no leite____________. 

 

6- O estado físico da água e de qualquer outra substância depende da organização de suas 

moléculas e de seus átomos. No estado sólido, as moléculas de água; 

a) estão fortemente ligadas entre si.       b) não ficam tão próximas entre si. 

c) movimentam-se intensamente            d) nenhuma das opções 

7- Coloque a mudança de estado físico que está ocorrendo em cada situação. 

a) Roupa secando no varal________________. 

b) O suco congelou____________________. 

c) Uma poça de água na rua_____________. 

d) Orvalho nas plantas ao amanhecer____________. 

8- A água ocupa a maior parte da superfície do planeta. Então, por que não podemos fazer 
uso desse recurso natural sem nos preocuparmos com seu esgotamento? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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9- Leia a tirinha e responda às questões. 
 

a) Quais estados físicos da água são representados nos quadros da tirinha? 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Por que o personagem da tirinha fala em “caso de personalidade tripla”? 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c)  No último quadro da tirinha, o autor utilizou um recurso para representar um estado físico da 
água. Que recurso é esse? Com base em seu conhecimento, você concorda com a 
representação? Justifique. 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10- O esquema a seguir representa o ciclo da água. Responda; 

 

Fonte: https://br.images.search.yahoo.com.  

a) Escreva o que cada número representa no esquema. 

 

 

b) Explique com suas palavras o que é o ciclo da água e qual a sua importância. 

 

 

c) Qual a fonte de energia mantem o ciclo da água? 
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HISTÓRIA 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

HISTÓRIA – II Atividade de Abril (5º Roteiro) 

 

Aula 1 – Leitura do Introdução – “PRÉ-HISTÓRIA” que pode ser anotado no 
caderno e assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY&t=11s 
 

PRÉ-HISTÓRIA – Parte 1  
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/prehistoria 

A pré-história é o período que antecede a criação da escrita, ela está dividia em três fases: 

paleolítico, neolítico e idade dos metais. 

 

Aula 2 – Leitura do texto – “PALEOLÍTICO” que pode ser também anotado no 
caderno e assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-RshsFEgdXg 

PALEOLÍTICO  
No paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, os homens eram nômades, ou seja, viviam em 

grupos deslocando-se constantemente para locais mais seguros e 
com possibilidade de caça, pesca, e coleta de frutos e raízes. 

Na época de frio, chuvas ou até mesmo para fugir de animais, 
habitavam cavernas, tendas de pele animal ou cabanas feitas com 
galhos. Inicialmente, as ferramentas produzidas eram de madeira, 
ossos e dentes, depois, de pedras lascadas e marfim. 

O homem do paleolítico aprendeu a provocar o fogo pelo atrito 
entre as pedras ou madeiras. Conseguiam se proteger do frio, 
esquentavam-se, cozinhavam os alimentos, iluminar a noite e de 
sobra espantavam animais ferozes. 
 

Aula 3 – Responder as atividades.  
Atendimento pelo WhatsApp para retirar dúvidas ou aula pelo Google Meet.  
 
ATIVIDADES 
 

1) Pré-História é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à 
invenção da: 

a) escrita                               

b) roda                          

c) fala                                  

d) agricultura 
 
2) No Paleolítico os homens viviam deslocando-se constantemente em busca de locais mais seguros 
e com melhor possibilidade de caça, pesca, e coleta de frutos. Portanto eram: 

a) Sedentário                         

b) Pastores                       

c) Ciganos                       

d) Nômades 
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3) No Paleolítico NÃO encontraríamos ferramentas feitas de qual material: 

a) pedra                                 

b) osso                              

c) metal                           

d) madeira 

 
4) O homem do paleolítico aprendeu a provocar o fogo pelo atrito entre as pedras ou madeiras. Qual 
das alternativas abaixo NÃO apresenta uma utilidade do fogo para os homens desse período: 

a) Cozinhar os alimentos                                  

b) Aquecer-se no frio                              

c) Iluminar e espantar os animais selvagens                          

d) Derreter os metais para fabricação de armamentos como espadas 
 
5) Após a leitura do texto, observe a imagem e assinale a alternativa INCORRETA:  
 

Arte rupestre é a denominação das criações artísticas realizadas no período pré-
histórico, Era caracterizada por pinturas e gravuras feitas em paredes e rochas de cavernas 

e retratavam os costumes e práticas humanas daquela 
época.  

Nas pinturas rupestres eram utilizados carvão, 

argila de várias cores e minerais triturados, materiais 
encontrados facilmente na natureza. Acredita-se ainda que 

utilizavam substâncias como sangue, clara de ovo, ceras, 
resinas vegetais, excrementos e gordura animal, além de 
saliva humana para ajudar na fixação do pigmento.  

a) Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em 
rochas durante a Pré-História. 

b) Elas eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e até sangue de animais. 

c) Tais pinturas representam animais e os seres humanos, muitas vezes em cenas de caça. 

d) É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstrata 
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GEOGRAFIA 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 
 QUESTÃO 01 

Assinale a opção correta, em relação ao conceito de paisagem. 

(  ) Paisagem é uma fotografia de um lugar com características naturais. 

(  ) Paisagem é o que vemos e observamos de um lugar. 

(  ) Paisagem geográfico é apenas quadro de um determinado lugar. 

QUESTÃO 02 

A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação, relevo e a 

hidrografia é chamada de paisagem natural.   

Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais: 

(A) Floresta, conjunto de montanhas e avenida. 

(B) Rodovia, edifícios e represa. 

(C) Geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

(D) Hidrelétrica, cidade e lago. 

QUESTÃO 03 

O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo, onde 

estabelecemos vínculos afetivos. 

(A) Região 

(B) Território 

(C) Lugar 

QUESTÃO 04 

Qual das afirmativas abaixo é verdadeira? 

(A) Os elementos que compõem as paisagens são fixos, isto é, nunca são transformados. 

(B) Os objetos construídos pelo homem fazem parte das paisagens. 

(C) Todos os elementos de uma paisagem se transformam com a mesma velocidade. 

QUESTÃO 05 

Toda atividade realizada pela ação humana, com a finalidade de suprir necessidade, chamamos 

de: 

(A) Técnica 

(B) Instrumento 

(C) Trabalho 
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INGLÊS 
AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

1 - Relacione as expressões em inglês da primeira coluna de acordo com sua tradução na 

segunda coluna: 

 

a) Good night!            (   ) Bom dia! 

b) Welcome!               (   ) De nada! 

c) You are welcome!   (   ) Até amanhã! 

d) Hi!                          (   ) Adeus! 

e) Good-bye!              (   ) Boa noite! 

f) Hello!                      (   ) Oi 

g) Good morning!       (   ) Alô! 

h) See you tomorrow! (   ) Bem-vindo! 

 

2 - Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês? 

     Assinale apenas uma alternativa: 

 

a) Good bye! 

b) Hello! 

c) Hi! 

d) Good evening! 

3) Complete as frases com os termos abaixo: 
A – AN – A – AN – AN – A – AN – A 
 

a) Lucy has ____dog. 

 
b) Ben bought __________ old bike. 

 
c) It’s ______ honor to meet _______ smart girl like you at my home. 

 
d) John is ___________ honest boy. 

 
e) We have _______ hour until the exam. 

 
f) She is ________ university teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cursodeingles.online/2016/06/exercicios-artigos-indefinidos/
https://cursodeingles.online/2016/06/exercicios-artigos-indefinidos/
https://cursodeingles.online/2016/06/exercicios-artigos-indefinidos/
https://cursodeingles.online/2016/06/exercicios-artigos-indefinidos/
https://cursodeingles.online/2016/06/exercicios-artigos-indefinidos/


 
Nome :____________________________________________________ 6º ano ____ Nº ___  

ARTE 
AVALIAÇÃO PROCESSUAL 

 

QUESTÃO 01.  Assinale a alternativa correta: O QUE É MÚSICA. 

 

A - ( ) A música pode ser definida como uma sucessão de sons e silêncios organizados com 

equilíbrio e proporção ao longo do tempo.  

B - ( ) Não se conhece nenhuma civilização ou grupo social que não tenha produzido ou possua 

manifestações musicais próprias na ARTE DOS SONS! 

C - ( ) A música é uma linguagem que pode ser definida e interpretada de várias maneiras, em 

sintonia com o modo de pensar e com os valores de cada época ou cultura em que foi produzida.  

D - ( ) Todas alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 02: Como nasceu a música brasileira? A música no Brasil se formou a partir da  
 

A - ( ) fusão de diferentes culturas (europeia, africana e indígenas). 

B - ( ) fusão de diferentes culturas (europeia, africana e norte-americana). 

C - ( ) fusão de diferentes cutturas (europeia, africana e asiática). 

D - ( ) Todas alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 03. Na década de 80 o Hip hop school, ou simplesmente Old school surgiu com estilos 
musicais do hip hop da época e caracteriza-se ou classifica-se em  
 

A - ( ) subgêneros musicais.   

B - ( ) timbre e som.    

C - ( ) grupos de cantores com estilo  

D - ( ) todas as alternativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 04:  Podemos chamar de grande categoria aquela que abrange músicas que possuem 

características, instrumentação e estrutura base. Deles classificamos as músicas em suas qualidades. 

 

A - ( ) Frequência musical. 

B - ( ) Subgênero musical. 

C - ( ) Gênero musical. 

D - ( ) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 05: Os instrumentos usados pelos indígenas brasileiros eram e são confeccionados por 

eles com materiais conseguidos no seu habitat. Eram e são feitos com bambus, cascas de árvores, 

ossos de animais e de guerreiros vencidos em lutas, caroços, sementes, barro, pele de animal e pena 

de ave. Esses instrumentos musicais indígenas são 

 

A - ( ) o apito e a sanfona.    

B - ( ) o apito e a flauta. 

C - ( ) o apito e o berimbau.   

D - ( ) o apito e o violino. 

 

QUESTÃO 06: Todo músico busca aprimorar sua personalidade ou gosto musical e por isso podemos 

diferenciar um músico do outro ou um compositor do outro. Sendo assim, cada músico tem  
 

A - ( ) um padrão musical. 

B - ( ) um instrumento musical. 

C - ( ) um estilo musical. 

D - ( ) todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 07:  Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
 

A - ( ) A música brasileira provém da mistura das culturas indígena, africana e europeia. 

B - ( ) O maracá é um instrumento indígena. 

C - ( ) O tambor é um instrumento africano e indígena. 

D - ( ) O violão e a viola são instrumentos musicais de cordas. 

E - ( ) A flauta doce é um instrumento de sopro e de cultura africana. 

F - ( ) Os gêneros musicais tradicionais no Brasil são sertanejo, samba e forró. 

G - ( ) O timbre permite distinguir sons da mesma frequência. 

H - ( ) O estilo musical é considerado como o diferencial entre um músico e outro. 
 

QUESTÃO 08:   Alguns cantores brasileiros gravaram versões da música “Um índio” retratando a 
cultura dos primeiros habitantes do país. Esses cantores são 

 
A - ( ) Caetano Veloso e Zé Ramalho     

B - ( ) Zé Ramalho e Zé Neto 

C - ( ) Zeca Pagodinho e Caetano Veloso   

D - ( ) Caetano Veloso e Zé Neto 

 
QUESTÃO 09:  Dos elementos constitutivos da música, a altura e a duração permitem que 

percebamos ou façamos uma distinção dos sons. Esses sons são respectivamente 

 

A - ( ) sons longos e fracos, agudos e fortes 

B - ( ) sons graves e curtos, agudos e fracos 

C - ( ) sons graves e agudos, longos e curtos 

D - ( ) sons fracos e fortes, longos e curtos 

 

QUESTÃO 10:  Chamamos de _________________ a prática de percutir o corpo, às técnicas que o 

percutem e organizam seus sons dentro de uma estrutura musical. 

 

A - ( ) percepção corporal 

B - ( ) sonoridade corporal 

C - ( ) o corpo do som 

D - ( ) percussão corporal 

 


