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a) Perspectiva
b) Simetria
c) Ilusão de ótica
d) Instalação

ARTES
ENSINO MÉDIO
QUESTÃO
01
.
Em 1839 houve uma mudança da relação do pintor
com seu ofício, pois com a invenção da fotografia
muitos serviços sociais, como retratos, vistas da
cidade e do campo, passaram do pintor para o
fotógrafo. Essa mudança ficou conhecida como
período

QUESTÃO
.
Observe as figuras abaixo.

04

Considerando o espaço físico onde a arte acima se
manifesta, essas mãos são exemplo do que
chamamos

a) impressionista.
b) neoclássico.
c) barroco.
d) futurista.
QUESTÃO
02
.
Que artista expoente do movimento modernista não
participou da Semana de Artes Moderna, por estar
estudando na França? Sua pintura, Abapuru, abaixo, é
símbolo e inspiração do movimento antropofágico.

a) palheta.
b) gravura.
c) aquarela.
d) suporte.
QUESTÃO
05
.
Como é denominado o conjunto de movimentos e
manifestações artísticas que teve início por volta de
1945 (pós Segunda Guerra Mundial) e que dura até os
dias atuais?
a) Arte Moderna
b) Arte Contemporânea
c) Arte Barroca
d) Arte Rupestre

http://turma.spaceblog.com.br/219803/Pedro-Cardoso5/

a) Cândido Portinari
b) Tarsila do Amaral
c) Di Cavalcanti
d) Anita Malfatti
QUESTÃO
.
Que efeito está presente na figura a seguir?

03

QUESTÃO
06
.
A técnica de pintura em paredes e tetos sobre uma
camada de revestimento fresco é chamada
a) afresco.
b) mosaico.
c) têmpera.
d) desenho.
QUESTÃO
07
.
Nascido em Salvador, em 1914, e falecido em 2008,
foi cantor, compositor, violonista, pintor, ator. Compôs
principalmente músicas que retratam os costumes e as
tradições do povo baiano e as influências
afrodescendentes. O artista em questão é
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a) Gilberto Gil.
b) Caetano Veloso.
c) Ariano Suassuna.
d) Dorival Caymmi.
QUESTÃO
08
.
A arte de escrever textos destinados à representação
feita por atores é chamada(o)
a) teatro.
b) coro.
c) dramaturgia.
d) novela.
QUESTÃO
09
.
Estilo de arte sacra da Idade Média em que as
imagens são criadas com formas mais simbólicas e
têm a função de ensinar as passagens bíblicas aos
fiéis. Essas características identificam a arte
a) românica.
b) barroca.
c) rupestre.
d) gótica.
QUESTÃO
10
.
Em que estilo de teatro o corpo torna-se parte
fundamental da atuação, e o ator usa sons estridentes
e máscara expressiva?
a) Futurismo
b) Surrealismo
c) Expressionismo
d) Dadaísmo
QUESTÃO
11
.
Qual a modalidade das artes plásticas, que surgiu na
década de 1960 e muitas vezes apresenta ligações
com as artes cênicas, com a música e com o vídeo,
em que o artista elabora sua arte a partir da atuação
do corpo?
a) Audiovisual
b) Performance
c) Grafismo
d) Intuição

ENSINO MÉDIO
QUESTÃO
12
.
Observe um exemplo de versinhos com temática
infantil, recitados em brincadeiras de crianças:
− Enganei um bobo...
Na casca do ovo!
Eles são usados também por adultos para embalar,
entreter e distrair as crianças e, como possuem rima
fácil, são populares entre elas. Essa espécie de
versinho infantil é conhecida como
a) lenda.
b) parlendas.
c) mito.
d) trava-língua.
QUESTÃO
13
.
Pintor e caricaturista brasileiro, a figura feminina é
frequente em suas obras, em particular, a expressão
da miscigenação branca e negra: a mulata. Ele
também trabalhou na ilustração de vários livros e seu
nome é
a) Oscar Niemeyer.
b) Candido Portinari.
c) Di Cavalcanti.
d) Van Gogh.
QUESTÃO
14
.
Como é denominada a forma de sustentação de
construções que é curva em seu topo, fazendo que o
peso do teto recaia sobre as paredes, o que permite
construções com compartimentos mais amplos do que
aquelas que têm teto plano?
a) Arco pleno
b) Abóbada
c) Relevo
d) Escultura
QUESTÃO

15

.
Vidraça na qual são encaixados e presos pedaços de
vidro coloridos ou outro material translúcido que forma
um desenho. A técnica descrita é chamada
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a) mosaico.
b) vitral.
c) janela.
d) tela.

c) Garfield
d) Nermal

QUESTÃO
16
.
Qual é o nome do monumento (foto abaixo), localizado
na Índia, que foi construído entre 1632 e 1653, por
desejo do príncipe Shah-Jehan, para abrigar o corpo
da princesa Mumtaz Mahal, como prova de amor
eterno?

QUESTÃO
19
.
Como se chama o artista da foto abaixo, que deu início
ao Cubismo?

http://www.mercadoarte.com.br/artigos/artistas

http://en.wikipedia.org/wiki/

a) Templo de Bahai
b) Pirâmide de Gizé
c) Taj-Mahal
d) Templo de Zeus
QUESTÃO
17
.
As penas utilizadas na arte plumária indígena são
empregadas na ornamentação do corpo e podem ser
utilizadas também em

a) Émile Verhaeren
b) Oswald de Andrade
c) Fernando Pessoa
d) Pablo Picasso
QUESTÃO
20
.
A ilustração a seguir é de uma pequena fada que vive
nas florestas do Brasil. Vaidosa e maliciosa, ela tem
cabelos compridos e enfeitados com flores coloridas,
protege a fauna e a flora e, junto com suas irmãs, vive
aplicando sustos e fazendo travessuras em caçadores
e pessoas que tentam desmatar a floresta. Seu nome
é

a) arte de pedra.
b) desenhos corporais.
c) cerâmicas.
d) trançados.
QUESTÃO
18
.
Qual é o nome do personagem das HQ´s do cartunista
Jim Davis que se encontra abaixo?

blogspot.com.br/2011_12_01_archive.html

a) Mãe-de-ouro.
b) Comadre Florzinha.
c) Pisadeira.
d) Iara.
http://professoracarina.blogspot.com.br/

a) Jim
b) Odie
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