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PE (   ) 

 
PAR (     ) 

 
TRC (    ) 

 
PS (      ) 

 
RO (    )   

 
RA (     ) 
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Professora: Tâmara                                                Assinatura do pai ou responsável: ........................................................... 

 
 

1. Complete a imagem: 

 

a. Indefinido, engessado e perfeito 
b. Sereno, autocentrado e com formas bem definidas.  
c. Tranquilo e cheio de curvas. 
d. Bem definido, belo e contemplativo  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
2. Complete a imagem: 

 

a. Sem ilusões, superficial, contraste sociais.  
b. Trivial, objetivo, sem ilusões e imerso em contrastes sociais. 
c. Trivial, objetivo, sem ilusões e superficial. 
d. Objetivo, superficial, pensando nos contrastes sociais.  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
 
 
 
 
 



 
3. Complete a imagem: 

 

a. Refletindo sobre o momento inoportuno.  
b. De longe tô ótimo de perto tô todo descomposto.  
c. De perto tô ótimo de longe tô descomposto 
d. De perto tô ótimo de longe também. 
e. De longe tô descomposto e de longe também.  

 
4.  Assinale a alternativa que responde o significado do termo Avant-Garde: 

a. A arte que está à frente do seu tempo, seu termo foi retirado do vocabulário militar. 
b. A população que está à frente da cultura da época.  
c. Guarda avançada, arte avançada. 
d. A arte que está à frente do seu tempo, seu termo foi retirado de questões civis.  
e. Nenhuma das alternativas.  

 

5. Explique o termo Justaposição e em qual região encontramos: 

a. Resistência dos povos que moram no país, mistura de duas culturas, encontramos em São Paulo. 
b. Resistência dos povos indígenas, africanos, e ‘mestiços’, perante à cultura dos colonizadores, Minas 

Gerais.  
c. Resistência dos colonizadores perante a cultura nativa, Bahia. 
d. Resistência dos povos que moram no país, mistura de duas culturas, encontramos em Minas Gerais. 
e. Resistência dos povos indígenas, africanos, e ‘mestiços’, perante à cultura dos colonizadores, São Paulo. 

 

6. Qual o principal ponto do impressionismo, explique: 

a. Estudo da luz e do momento  
b. Imprimir os sentimentos pessimistas da sociedade 
c. Cores puras nas suas pinturas 
d. Trazer a fuga da realidade 
e. Imprimir a realidade em seus quadros 

 
7. Assinale a alternativa correspondente a Missão Francesa: 

 
a. Dom João idealizou um local onde os franceses pudessem morar.  
b. A Missão Francesa trouxe o Neoclassicismo para o Brasil, assim criando as primeiras ideias de arte 

acadêmica.  
c. Dom Pedro, recrutou artistas franceses que apoiavam Napoleão para lecionar no Brasil.  
d. Junto com ela o Barroco chegou no Brasil.  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
8. Assinale a alternativa correspondente aos principais artistas do neoclassicismo: 

a. Gustave Coubert e Jean François Millet  
b. Theodore Gericault e Caspar David Friedrich 
c. Eugenie Delacroix e  August Rodin 
d. Jacques-Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres 
e. Charles-Simon Pardier e Jean-Baptiste Debret 

 

 



 

 

9. O Expressionismo: 

a. Expõe em seus trabalhos todos os tipos de emoções encontradas na sociedade. 
b. Traz com suas pinceladas o pessimismo da sociedade. 
c. Traz com suas pinceladas o otimismo das pessoas que viviam naquela época.  
d. Tem como principal artista o pintor de bailarinas Degas.  
e. Tem Edward Munch como principal artistas que retrata em seus quadros o estudo de luz no ambiente.  

10. As artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo 
capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dali, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas: 

a. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo. 
b. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes. 
c. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias. 
d. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e 

surpreendente. 
e. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e 

intelectual do século XX 

11.  Foi o movimento cultural que surgiu no fim do século XVII e está identificado com a retomada da cultura 
clássica por parte da Europa Ocidental em reação ao estilo Barroco. No entanto, propõe a discussão dos 
valores clássicos, em contraposição ao Classicismo renascentista, que apenas replicava os princípios 
antigos sem críticas aprofundadas. A concepção de um ideal de beleza eterno e imutável não se sustenta 
mais. O estilo ao qual o texto se refere chama-se  

a. Romantismo. 
b.  Neoclassicismo.  
c. Maneirismo.  
d. Rococó.  
e. Impressionismo. 

 
12. Leia a frase e assinale a alternativa correspondente: 

“Nunca vi anjos, se me mostrar um, eu pinto”  

a. Romantismo, Francisco Goya. 
b. Realismo, Courbet. 
c. Neoclassicismo, Debret. 
d. Realismo, Debret  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
13. Assinale a alternativa sobre o Barroco no Brasil.  

a. O principal artista foi Aleijadinho, usaram de justaposição, e a sua busca era voltada para novas 
terras e riquezas.  

b. Seu principal artista foi Debret, usaram de justaposição e a sua busca era voltada para novas 
terras e riquezas.  

c. Mestre Athaide foi um de seus artistas, que usava da justaposição, seus principais trabalhos são 
encontrados na Bahia.  

d. No Barroco é utilizado a representação simétrica, como se utilizasse referências greco- romanas.  
e. Nenhuma das alternativas.  

 
14. Características do Romantismo não são: 

a. Reflete sobre o homem e a sociedade.  
b. Arte egocêntrica. 
c. Sublime  
d. Dinamismo  
e. Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Observe a imagem: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. A arquitetura da imagem é: 

a. Greco romana  
b. Grega  
c. Clássica 
d. Neoclássica  
e. Barroca 

 
16. Dê e explique o contexto histórico no qual se desenvolveu a arte neoclássica.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Comente e explique a arquitetura neoclássica: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. A pintura teve inspiração da cultura clássica (greco-romana), da cultura helenística e Renascimento 

italiano, sobretudo em Rafael. Possuiu mais força e independência durante a Revolução Francesa e 

durante o período napoleônico.  

O texto descreve o estilo:  

a) Romântico.  
b) Neoclássico.  
c) Regência.  
d) Barroco.  
e) Rococó. 
 

19. O Romantismo surge como reação a qual manifestação artística? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

20. O que foi O Manifesto do Realismo, de Courbet?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

21. Podemos considerar o Realismo um movimento engajado? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

22. Quem eram os fauves? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

23. Qual a relação existente entre os expressionistas e os impressionistas?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

24. O que foi o grupo “A Ponte”?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

25.  Qual foi o artista que mais influenciou os expressionistas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


