
 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 01  As ações cênicas, visuais e/ou sonoras que acontecem no espaço da cidade com o objetivo de modifica-

lo, provocando uma relação diferente das pessoas com o local é chamada de: 
 
a) (     ) Ações Teatrais     c) (     ) Intervenções Urbanas 
b) (     ) Intervenções pontuais   d) (     ) Ações Intencionais 
 

 QUESTÃO 02  Leia a afirmativa abaixo e assinale se ela é VERDADEIRA ou FALSA: 

“As intervenções urbanas propõem um olhar diferenciado sobre a cidade e seus espaços. Elas podem interferir no cotidiano 
das pessoas, no trânsito, nos mercados, nas filas, no transporte público, etc. Também pode transformar visualmente a 
paisagem da cidade, seus edifícios, suas ruas, os centros históricos e a periferia, atuando nos mais variados contextos” 
 
a) (     ) Verdadeiro    b) (     ) Falsa 
 

 QUESTÃO 03  Para propor uma intervenção, mesmo que transitória, é preciso conhecer o local em que se pretende atuar. 

Das alternativas abaixo, assinale aquela que representa uma intervenção artística em um espaço físico de uma cidade. 
 
a) (     ) Construção de um muro em alvenaria 
b) (     ) Construção de uma calçada em via pública 
c) (     ) Grafite pintado em um muro público ou privado 
d) (     ) Abertura de um portão no muro da escola 
 

 QUESTÃO 04  No caminho de casa até a escola nos deparamos com diversos espaços e equipamentos que se configuram 

como identidade territorial e contam a história das pessoas e dos lugares. 
São exemplos de intervenções que contribuem para a manutenção da identidade e história das ruas e equipamentos: 
 
a) (     ) Local escolhido para a construção dos prédios públicos  
b) (     ) Nomes das pessoas homenageadas em prédios e ruas  
c) (     ) Escolha da construtora escolhida para a construção dos prédios 
d) (     ) Tempo de entrega da obras públicas 
  

ESTE EXERCÍCIO É UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM. 

1 - Leia cada questão atentamente. Evite rasuras. As 
respostas rasuradas serão consideradas erradas. 
2 - Utilize caneta azul ou preta para as respostas, se 
precisar fazer alguma anotação, pode usar lápis. 
3 - A interpretação das questões faz parte da avaliação. Não 
serão permitidas perguntas durante a realização. 

4 – Se você se sentir prejudicado em alguma questão ou considere-
a inapta para a avaliação, poderá requerer a anulação da questão à 
direção da escola ou ao professor. Contudo, não deixe a questão 
em branco. 
5 – Além desta nota, sua média será composta pela soma das 
interações em aula e a entrega dos exercícios ao longo do 
bimestre. 

CALMA, ATENÇÃO E BOA PROVA! 
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 QUESTÃO 05  As ações cênicas interagem com a cidade e seus patrimônios imateriais, ou seja, edifícios, monumentos, 

etc. Contudo, existem outras manifestações que são imateriais e, igualmente possuem representatividade para a 
constituição da memória e da identidade cultural local. 
Das alternativas abaixo, assinale a manifestação cultural imaterial reconhecida pela UNESCO como patrimônio: 
 
a) (     ) Círio de Nazaré    c) (     ) Seresta 
b) (     ) Vaquejada    d) (     ) Quadrilha Junina 
 

 QUESTÃO 06  Além das manifestações culturais reconhecidas como patrimônio imaterial, outras atividades culturais 

também são representativas e compõem a identidade brasileira. Dentre essas manifestações, o _____________________ 
tem grande atuação nesse processo, com composições que variam das artes cênicas à produção musical. 
Qual, das manifestações culturais abaixo melhor completa a frase acima de forma e retrata uma grande festa popular 
realizada em todo o território brasileiro. 
 
a) (     ) Romaria de São Francisco  c) (     ) Festa do Município 
b) (     ) Carnaval    d) (     ) Festa do Padroeiro 
 

 QUESTÃO 07  A religiosidade, por sua representação no processo de colonização do Brasil, exerce grande influência na 

constituição das manifestações culturais e, consequentemente, no desenvolvimento das artes cênicas no território. 
Considerando o Ceará, são exemplos de cidades com manifestações culturais de cunho religioso: 
 
a) (     ) Guaramiranga (Festival de Teatro) e Baturité (Estrada do Café) 
b) (     ) Redenção (Libertação dos Escravos) e Pacatuba (Paixão de Cristo) 
c) (     ) Itarema (Índios Tremembé) e Maracanaú (Praça da Fé) 
d) (     ) Canindé (São Francisco das Chagas) e Juazeiro do Norte (Padre Cícero) 
 

 
Boa prova! 


