
 
 

ESCOLA PERSPECTIVA / OBJETIVO – UNIDADE CAPÃO REDONDO 
 

 
PE (   ) 

 
PAR (     ) 

 
TRC (   ) 

 
PS (   ) 

 
RO (    )   

 
RA (     ) 

 
Visto:                                          _____ /_____ /_____ 

 
 
Aluno: ..................................................................................................... Classe: 3º EM       nº ...........    Nota:  
  
Disciplina: Arte                           Data: _____/______/__________              Bimestre: 1º                    
 
Professor(a): Tâmara                                                Assinatura do pai ou responsável: ........................................................... 

 
1. Explique a diferença de representação dos períodos paleolítico e neolítico: 

 
a. No paleolítico o indivíduo era sedentário e tinha pouca noção do que poderia ser uma sociedade. 
b. No neolítico o indivíduo era nômade e tinha noção do que poderia ser uma sociedade.  
c. As representações no paleolítico era próximas do naturalismo e é aí que surge as primeiras esculturas, já 

no neolítico são geométricas.  
d. As representações nas cavernas eram feitas com materiais retirados da natureza, e essas eram iguais nas 

duas épocas.  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
2. A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte que: 

a. Definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação privilegiada.  
b. Valorizou a originalidade na criação artística como possibilidade de experimentação de novos estilos. 
c. Elegeu os valores eternos, presentes nos monumentos funerários, como objeto de representação. 
d. Concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais profanos.  
e. Adornou os palácios como forma de representação pública do poder político. 

 
3.  Sobre a arte egípcia, é incorreto afirmar: 

a. As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos religiosos, as 
pirâmides, os hipogeus e as mastabas. 

b. Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros em perfil, embora com o 
restante do corpo de frente. 

c. A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do faraó. 
Esses dois elementos exerceram grande influência nas artes (arquitetura, escultura, pintura, 
literatura) e na atividade científica. 

d.  A gradação, a mistura de tonalidades e o claro-escuro não eram utilizados. 
e. A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominantemente religiosa. Eram numerosas as 

estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro de túmulos. A escultura egípcia atingiu seu 
desenvolvimento máximo com os sarcófagos, esculpidos em pedra ou madeira. 
 

4.  Assinale a alternativa incorreta: 
 
a. A escultura grega teve 3 períodos, o primeiro; arcaico, o segundo; clássico e o terceiro; helenístico.  
b. O termo helenístico é similar ao termo helênico. .  
c. O período arcaico é rígido, trazendo referência da cultura egípcia.  
d. Korus – homem Korê – donzela.  
e. Helênico é o termo que se dá a arte grega 

 

5. Com relação as características gerais da arte grega, assinale a alternativa incorreta:  

a. Buscava o ideal de equilíbrio e harmonia.  
b. Era uma arte essencialmente religiosa.  
c. Valorizava o antropocentrismo, considerando o homem como centro de todas as medidas.  
d. Evoluiu lentamente, atingindo seu apogeu no período clássico. 
e. A produção artística tinha um caráter coletivo.  

 
6. Segundo o historiador da arte E. H. Gombrich: ‘Os romanos eram um povo de grande sentido prático, e 

pouco se importavam com deuses fantasiosos’  
 
a. A pintura sobre a cerâmica representava cenas do cotidiano e das Olimpíadas. 
b. As imagens esculpidas demonstravam feitos dos seres mitológicos.  
c. O objetivo principal da escultura foi fixar os traços dos que governavam o império.  
d. Na literatura, destaca-se a descrição do nascimento dos deuses. 
e. A exaltação dos padroeiros das cidades tornou-se comum na fase republicana.  

 



 
7. A arquitetura da Roma Antiga era caracterizada: 

a. Apenas pela construção de templos, à semelhança dos gregos, com vista a embelezar as suas 
cidades. 

b. Por construções feitas de argila e barro, que pouco resistiram à ação do tempo. 
c. Pelas construções imponentes e grandiosas, de caráter prático, muitas das quais dedicadas à vida 

pública e aos grandes feitos.  
d. Por preocupações essencialmente religiosa, voltada para as construções de túmulos e templos.  
e. Pela influência dos etruscos, que utilizavam as colunas gregas, aproveitando pouco os espaços 

internos.  
 

8.  Podemos concluir sobre megalíticos: 

a. Eram habitações feitas pelos primeiros povos. 
b. Serviam de fortificações em caso de guerra contra invasores.  
c. Faziam parte da grande muralha da China. 
d. Eram utilizadas na produção agrícola. 
e. Os cromelech eram formados por menires de dólmens dispostos em círculos  

 
Observe a imagem:  

 

9. A pintura acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 

a. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. 
b. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros  
c. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. 
d. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.  
e. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial.  

 
Observe a imagem: 

 

10. A Vênus de Willendorf representa: 

a. A imagem de familiares que já haviam morrido. 
b. A importância da fertilidade e da maternidade. 
c. O descaso da figura feminina 
d. Um ideal de beleza grega.  
e. Nenhuma das alternativas  

 

 

 

 

 



 

Leia o trecho: 
 
“Homenagem a ti, Deus grande, Senhor da verdade e da justiça(...) 
Não cometi fraude alguma para os homens. Não atormentei as viúvas. Não menti ante o tribunal. Não 
conheço a má-fé. Não impus a um chefe de trabalhadores mais trabalho do que devia fazer a cada dia. 
Não fui negligente. Não fui ocioso. Não cometi sacrilégios. Não maltratei o escravo perto do seu amo. A 
ninguém privei de alimento. Não fiz chorar. Não matei. Não roubei as faixas e as provisões dos mortos. 
Não usurpei a terra. Não falseei a balança. Não tirei o leite da boca das criancinhas. Não cortei um canal! 
(...) Ó juízes, neste dia de julgamento supremo, permiti que o defunto chegue até vós, ele não pecou, não 
mentiu, nem praticou o mal, mas viveu de verdade e nutriu-se da justiça. O que ele fez, os homens o 
dizem e os deuses com isso se rejubilam: de o pão aos esfomeados, água ao sedento, roupas àqueles 
que estavam nus: ofereceu sacrifícios aos deuses, repastos funerários aos defuntos. A sua boca é pura e 
as suas mãos são puras.” 
 

11. O trecho diz respeito a: 

a. Arte egípcia e a sua crença à vida após a morte. 
b. Arte egípcia e a importância pelos grandes feitos na vida daquele que descreve. 
c. Referência à cultura grega e seus deuses.  
d. Parte das escrituras sagradas hebraica.  
e. Nenhuma das alternativas. 

 
12. Leia as afirmativas: 

I. Nas paredes de suas cavernas, os homens dessa época fizeram representações de cenas de 
     caça.  
II. As características dessas pinturas era o naturalismo. 
III. A arte nasceu no Paleolítico Superior. 
IV. Traços geométrico e esquematizados são características da pintura neolítica.  
V. Entre os monumentos megalíticos, destacamos os de Stonehenge (Inglaterra). 
VI. As pedras fincadas no chão são denominadas cromlech quando a sua disposição é na forma 
     circular.  
 

Assinale as alternativas: 
a. Todas são falsas.  
b. Somente V e VI são falsas.  
c. Somente III está correta. 
d. Somente a II está correta. 
e. Todas estão corretas. 

 

Observe as imagens: 

   

13. Leia as afirmativas: 
 

I. São encontradas na Grécia antiga.  
II. A primeira imagem é egípcia.   
III. A terceira é do período helenístico. 
IV. A segunda imagem é do período clássico. 
V. A primeira imagem é do período arcaico.  
VI.  
Assinale a alternativa correta: 
a. Somente a II está correta. 
b. A I e II estão corretas.  
c. II, III, IV e V estão corretas 
d. Todas estão corretas. 
e. I, III, IV e V estão corretas. 



 

14. Podemos afirmar sobre a arte bizantina que: 

a. Os temas da arte bizantina era sempre políticos. 
b. O mosaico foi uma técnica aprendida com os egípcios. 
c. A religiosidade sempre se fez presente na representação artística bizantina.  
d. Os cristão latinos eram iconoclastas. 
e. O imperador bizantino se considerava um deus.  

 
15. As principais características da arte na idade média.  

a. As esculturas, em todos os períodos eram considerados representações pagãs. 
b. As imagens não seguiam normal anatômicas, os olhares eram julgadores, com aureolas, arte 

extremamente religiosa (cristã), até mesmo as esculturas, arquitetura e pinturas. 
c. Seguiam normas de anatomia principalmente nos rostos, e nas representações sacras. 
d. Suas principais manifestações foram os mosaicos, representando o ideal de beleza.  
e. Suas catedrais, em todos os períodos tem a suas plantas em cruz e com canto gregoriano.  

 
16. Os cromlechs são: 

 
a) pinturas rupestres da Inglaterra.  
b) estátuas de homens.  
c) templos.  
d) palácios. 
e) monumentos megalíticos 
 

17. As principais obras arquitetônicas do Egito são: 
 
a) os palácios.  
b) as cidades.  
c) os templos. 
d) as residências.  
e) as pirâmides. 
 

18. Explique a lei da frontalidade e a representação hierárquica. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  
19. Explique a diferença entre as esculturas gregas e romanas:  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
20. Descreva e diferencie o teatro grego com o romano: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
21. Explique a finalidade da arte bizantina.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
22. Explique a arquitetura bizantina.   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
23. Explique os principais aspectos da escultura bizantina?  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
24. Qual a principal característica da arte bizantina? 

Leia o trecho: 
Os retratos do imperador eram um dos principais veículos da propaganda imperial. Os generais da 
República tardia já haviam adquirido o hábito helenístico de cunhar sua imagem em moedas, e recorriam 
aos artistas gregos para esculpirem seus bustos e estátuas. A criação de uma imagem pública satisfatória 
do imperador era um problema sutil e complexo. Os conselheiros artísticos de Augusto ofereceram-lhe 
soluções brilhantes. Preservaram para nós as feições do Imperador, mas o trataram com uma pureza 
quase clássica, que confere a sua aparência ascética uma majestade quase divina. (STRONG, Donald E. 
O Mundo da Arte – Antiguidade Clássica. Editora Expressão e Cultura, p. 153.)  
 
Responda: 
 

25.  Quais eram as formas de veiculação dessa imagem?  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

26. Qual o objetivo pretendido? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


