
 

 

Tarefa Mínima 11 – 2ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 
01. 02 + 08 + 16 = 26. 

Correção a partir das incorretas, [01] e [04]. O estilo Barroco ocorreu durante o período colonial brasileiro. 
A semana de Arte Moderna de 1922 defendeu uma nova proposta estética de valorização do nacional, mas 
o movimento buscou inspiração nos movimentos estéticos europeus. A intenção é fundir influências do 
exterior e elementos brasileiros, buscando as raízes da nossa cultura indígena, africana e caipira.   

 
02. E 

A terceira afirmativa é falsa porque o Cinema Novo possuía uma estética neorrealista e primava pelas 
temáticas de igualdade social e racial no país.   

 
03. 01 + 02 + 08 = 11. 

[04] Incorreta, porque tem origem na Europa, em especial na Itália, na Idade Moderna, entre os séculos 
XVI e XVIII; 
[16] Incorreta, porque tal obra retrata a invasão nazista sobre a Espanha, durante a Segunda Guerra.   

 
04. 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 

[01] Correta. O Homem moderno foi influenciado pelas transformações em todos os campos da vida social 
ocorridas na transição ocorridas para o séc. XX, o que repercutiu fortemente na arte e nas correntes 

artísticas que circulavam pela Europa evidenciando radicalmente a atuação do homem moderno no 
mundo, o que incluiu evidentemente as artes do período em geral. 

[02] Correta. Especialmente a observação a partir da luz externa, alterou a percepção do artista ao 
observar a luz incidindo na paisagem e nos objetos a serem representados. Constituiu-se como uma 

nova forma de preocupação na arte, a compreensão desta fenomenologia. 
[04] Correta. Algumas obras realizadas no período, especialmente aquelas cuja aproximação se dá ao 

fascínio aos sonhos e a outras condições de ordem psíquica, são exemplos dessa inclinação a pesquisas 

incentivadas pelos estudos realizados por Freud, como o artista Egon Schiele, por exemplo. 
[08] Correta. Materiais como ferro, vidro, cimento, são fortemente utilizados e o período é marcado pelo 

uso destes materiais e o diálogo com a arte aplicada a este desenvolvimento.  
[16] Incorreta. O Barroco brasileiro antecede o período mencionado.   

 
05. 01 + 04 + 08 + 16 = 29. 

[01] Correto. O movimento conhecido como surrealismo fez uso de diferentes meios expressivos, como 
experimentação e produção da investigação das formas do inconsciente. 

[02] Incorreto. A Tropicália teve outras influências de vanguarda, ligadas ao espírito nacional. 
[04] Correto. Dalí ficou conhecido como um ícone do surrealismo e dessa produção. 
[08] Correto. Uma das características do surrealismo é ‘contrariar a lógica tradicional das coisas’. 
[16] Correto. A espontaneidade, o inconsciente e os sonhos, caracterizam um ideal da estética e das 

proposições do período relacionado ao surrealismo.   

 
 


