
A impressão deste material não é obrigatória. 

Assunto: Atividades 2ª série – Artes Visuais – Andréia  

 
01. A partir da leitura das imagens, analise as afirmativas. 
 

         
 

Apolo e Dafne, Bernini – 1622/1625. 
 

I. Apolo ao se agarrar à árvore que fora seu grande amor, chora dizendo que os ramos do loureiro sempre o 
acompanharão em sua coroa verde e vistosa, participando de seus triunfos eternamente. Dessa maneira, os 
ramos de loureiro ficaram associados a Apolo, tanto que nos Jogos Olimpicos ele ainda constitui parte do 
prêmio. 

II. Bernini sabia como transformar o mármore rígido em movimento e feições delicadas, trazendo ao observador, 
um instante do momento da história mitológica que se refere. 

III. "Apolo e Dafne" é uma das esculturas que demonstra a habilidade do artista em inserir o observador na ação 
– o modo desesperado com o qual Dafne tenta fugir de um Apolo alucinado, mostra uma cena que capta o 
exato momento em que a ninfa se transforma em um loureiro. 

IV. "Apolo e Dafne" de Bernini estão estáticos e sem movimento, Dafne inclusive encontra-se com os pés presos 
na terra, enraizada, pois foi transformada em um loureiro. 

 

São corretas as afirmativas 
a) II, III e IV, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
e) I, III e IV, apenas.  

 
02. 

 
 
O Rapto de Proserpina acima é uma importante obra atribuída ao artista italiano Gian Lorenzo Bernini, 
produzida entre 1621 e 1622. Nessa escultura, Bernini apresenta o sequestro de Proserpina, ou Perséfone, 
como é conhecida na mitologia grega, pelo deus Plutão (ou Hades). Descreva o mito e associe o momento 
eternizado pelo escultor na imagem acima. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. Identifique e escreva duas semelhanças técnicas entre as obras “Apolo e Dafne", figura da questão 01 e o “Rapto 
de Proserpina”, figura da questão 02. 

 
04.  

 
 

Assunção de Nossa Senhora, obra mais afamada do Mestre Ataíde na Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto – M.G. 
 

Identifique e escreva as principais características da pintura de teto de uma igreja barroca aqui no Brasil, quando 
elaborada por Mestre Ataíde. 

 


