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FRENTE A – A ARTE GREGA 
PERÍODOS: ARCAICO, CLÁSSICO E HELENÍSTICO 

1º SÉRIE – ARTE VISUAL – ANDREIA LEITE  

 
Lista 05 

 

ATENÇÃO: A questão a seguir, trata-se da vídeoaula sobre A Arte Grega, postada na quarta semana de 
20/04 a 24/04 e 27/04 a 01/05.  

Bom Estudo! 
 
01. Observe e compare os monumentos. 

 

                                
 

                 Palácio do Planalto em Brasília, Séc. XX              Templo de Luxor no Egito, Séc. XVIII a.C. 
 

 
 

Partenon na Acrópole em Atenas, Séc. V a.C. 
 
O elemento comum às construções apresentadas constitui: 
A) um esforço de ostentação perdulária, de demonstração de hegemonia e de poder de grandes 

impérios unificados.  
B) uma expressão simbólica das concepções religiosas da Antiguidade, que se estenderam até os 

dias atuais.  
C) um aspecto da arquitetura monumental que se opõe à concepção do homem como medida de 

todas as coisas.  
D) um princípio arquitetônico estrutural modificado ao longo da história por concepções religiosas, 

políticas e artísticas.  
E) uma comprovação do predomínio dos valores estéticos sobre os religiosos, políticos e sociais. 

 
02. Em relação à arte grega, julgue os itens; 

A) Os escultores gregos do período arcaico tinham uma predileção por representar o corpo humano 
em posições simetricamente equilibradas.  

B) A escultura grega, tanto do período arcaico quanto dos períodos posteriores, prezava pela 
simetria estática, eliminando qualquer tipo de dinamismo ou ideia de movimento.  

C) Os escultores gregos tiveram predileção pelo mármore como matéria-prima principal, sendo 
muito difícil encontrar esculturas em outros materiais como o bronze.  

D) Diferentemente da arte egípcia, que tinha uma conotação religiosa, a arte grega não estava 
submetida a fortes convenções, o que permitiu sua evolução mais livremente.  

E) A pintura em cerâmica grega pode ser caracterizada em duas fases: a primeira, em que as 
figuras são representadas em negro; e a segunda, em que as figuras têm a coloração natural do 
barro, geralmente chamada de fase vermelha. 
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03. Observe a imagem abaixo: 

 
Templo da Concórdia, Agringento - Itália 

 
O Templo da Concórdia foi construído no sul da Sicília, no século V a.C., e é um marco da  
A) arte românica, caracterizada pelos arcos de meia volta e pela inspiração religiosa politeísta.  
B) arquitetura clássica, imposta pelos macedônios à ilha no processo de helenização empreendido 

por Alexandre, o Grande.  
C) arte etrusca, oriunda do norte da península itálica e desenvolvida no Mediterrâneo durante o 

período de hegemonia romana.  
D) arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos na expansão e colonização mediterrânea da 

chamada Magna Grécia.  
E) arte gótica, marcada pela verticalização das construções e pela sugestão de ascese dos homens 

ao reino dos céus.  
 


