
 

 

Tarefa Mínima 11 – 2ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 
01. (Uem 2018) Sobre arte e cultura no mundo ocidental ao longo do século XX, assinale a(s) alternativa(s) 

correta(s).  
01) No Brasil, no início do século XX, o Barroco atingiu seu apogeu na arquitetura e nas artes plásticas, 

com esculturas e pinturas que ainda transmitem a sensação de movimento em razão da predominância 
de linhas curvas e retorcidas.    

02) Em seu mural mais famoso, Pablo Picasso pintou a dor, a morte e a destruição causadas pelo 
bombardeio alemão da cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola.    

04) No Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 resultou de um movimento de caráter xenófobo, que 
valorizava exclusivamente a cultura e a estética nativas do Brasil.     

08) Na antiga União Soviética, especialmente nos anos 1930, destacou-se o Realismo Socialista, adotado 
como estilo oficial e imposto pelo regime soviético. Esse estilo buscava uma arte que fosse a expressão 

do desenvolvimento da Revolução Socialista.     
16) Entre as décadas de 1960 e 1970, a música adquiriu grande importância cultural, e houve o 

surgimento de uma grande variedade de estilos. Essa vitalidade se refletiu na indústria fonográfica, 
com um expansivo crescimento na venda de discos.     

  
02. (Ufrgs 2018) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre as relações entre arte, 

política e sociedade no século XX. 

 
(   ) Pablo Picasso denunciou o regime franquista ao retratar as consequências do bombardeio aéreo na 

cidade de Guernica, no período da Guerra Civil espanhola. 
(   ) A arte, durante o Nazismo na Alemanha, foi vinculada aos aspectos étnicos do povo alemão, com a 

condenação de expressões artísticas consideradas inferiores ou degeneradas. 
(   ) O chamado “Cinema Novo” no Brasil notabilizou-se por uma estética classicista, pela linguagem 

parnasiana e pelo predomínio de temáticas urbanas. 

(   ) Os grupos paramilitares, durante o acirramento das perseguições políticas no Brasil, na ditadura civil-
militar, organizaram ações violentas contra manifestações artísticas consideradas “de esquerda”, como 
o ocorrido no teatro onde era encenada a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – F.    

b) V – F – V – F.    
c) F – V – V – F.    
d) F – F – V – V.    
e) V – V – F – V.     

  
03. (Uem 2017) A história da arte é um tema que fascina muitas pessoas ao redor do mundo. A música, a 

dança, o teatro e a pintura são as expressões artísticas e culturais mais conhecidas, mas existem outras 

formas de expressão cultural que às vezes não são devidamente valorizadas pela sociedade.  
 
Sobre arte e história, é correto afirmar que:  
01) Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito às práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, 
musicais ou lúdicas e em lugares, tais como mercados, feiras e santuários, que abrigam práticas 
culturais coletivas.    

02) O samba de roda nasceu no Recôncavo Baiano e se popularizou no Rio de Janeiro. É uma expressão 
artística que combina música e dança e possui relação com outras manifestações culturais como o 
candomblé, a capoeira e o maculelê.    

04) O barroco foi um estilo artístico grego que se popularizou através dos poemas épicos de Homero.     
08) A Commedia dell’Arte (comédia da arte) é uma forma de teatro popular que surgiu na Itália durante a 

Idade Média, desenvolveu-se no Renascimento e permanece até os dias atuais.    

16) Guernica, célebre pintura de Picasso, retrata episódio da invasão da Espanha pelas tropas francesas de 

Napoleão.    
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04. (Uem 2018) “O período da virada do século XIX para o século XX foi um momento de intensas 

transformações sociais no mundo, assinalando o fim de uma era e o começo de outra (...). Inúmeros 
avanços tecnológicos, como a invenção do automóvel, do avião, do telefone e do cinematógrafo, tornavam 

a vida da elite econômica mais confortável e agradável. Por todas essas razões, esse período é 
normalmente chamado de Belle Époque.” 

 

(ALVES, A; OLIVEIRA, L. F. Conexões com a História. São Paulo: Moderna, 2010, p. 540). 

 

Sobre esse período nas Artes, assinale o que for correto.  
01) As transformações científicas e sociais influenciaram os artistas do Impressionismo, pois alteraram o 

modo como eles viam o mundo.    
02) As composições ao ar livre do Impressionismo buscavam capturar a paisagem efêmera ocasionada pela 

incidência solar em diversos períodos do dia.    
04) Algumas obras do Expressionismo procuraram retratar a natureza psíquica do ser humano, e os 

estudos de Sigmund Freud influenciaram alguns artistas do período.    
08) A produção de obras do Art Nouveau, movimento que envolveu principalmente os objetos ornamentais 

e a arquitetura, foi possível graças aos avanços industriais.    

16) O Barroco brasileiro teve influências dos movimentos artísticos desse período, e é comum encontrar 
exemplares da pintura impressionista nas igrejas mineiras.    

  
05. (Uem 2018) Sobre o Surrealismo nas Artes, assinale o que for correto.  

01) Foi um movimento que atuou em diversas linguagens da Arte, como na pintura, na literatura, nas artes 
visuais, nas artes cênicas e no cinema.    

02) O Surrealismo influenciou as Artes no Brasil, e foi a partir dele que se desenvolveu o movimento 
denominado Tropicália.    

04) Salvador Dali é um dos artistas mais famosos do Surrealismo. Em suas obras não se encontra a lógica 
que se percebe na vida comum das pessoas.    

08) A narrativa do cinema surrealista ocorre de forma não linear, com cenas aparentemente desconexas e 

absurdas. É comum gerar angústia e desconforto nos espectadores.    
16) Uma das características do movimento é lidar com a espontaneidade das vontades inconscientes dos 

artistas, manifestando o universo dos sonhos na atividade criativa.    
 


