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FRENTE A – A ARTE ROMANA (1º E 2º 
MOMENTOS) 

1ª SÉRIE –-ARTE VISUAL – ANDREIA LEITE 

 
Lista 06 – Atividades 

 

ATENÇÃO: A questão a seguir, trata-se da vídeoaula sobre A Arte Romana, postada na semana de 
12/05 a 16/05.  

 
Bom Estudo! 

 
01. Observe as esculturas, compare e complete o quadro abaixo. 

 

          
         Zeus de Artemísio                Augusto de Prima Porta. 

 
 
 Zeus de Artemísio                 Augusto de Prima Porta 

Civilização? Grega do período clássico  

Apresenta Proporção? 
 

  

Idealização de Beleza? 
 

  

Realismo? 
 

  

Dramaticidade? 
 

 Dramaticidade e expressão 
suave e solene. 

Naturalismo? 
 
 

Não apresenta, pois a obra é 
maior que uma figura real  

 

Aparência externa? 
 
 
 

  

Movimento ou Rigidez? 
 
 

  

Ação? 
 

 Ação de ordem, ordenando algo. 
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02. Os discursos referentes à prática de exercícios físicos estão imbricados de valores sociais, culturais e 
educativos influenciados, principalmente, pelos discursos midiáticos. O processo natural de 
envelhecimento passa a ser visto como um descuido por aqueles que assim o aparentam, 
especialmente nos cuidados com o corpo. 
 
Ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela apresenta 

 
 
A. os valores do corpo visto enquanto conjunto de partes funcionando como uma máquina, fruto 

dos valores mecanicistas. 
B. a ideia do corpo ideal jovem, musculoso e atlético e o exercício como a fórmula para se alcançar 

a juventude eterna e, por sua vez, o sucesso. 
C. a prática de exercícios como promoção de saúde e respeito ao desenvolvimento humano. 
D. um corpo em toda a sua essência, físico, psíquico, biológico e cultural e o exercício auxiliando o 

entendimento de todas essas dimensões. 
E. o exercício físico como possibilidade de atender às pessoas de qualquer idade e classe para o 

aprimoramento estético. 
 
03. A grandiosidade do Império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, 

dificultando a ação dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para 
facilitar sua vida urbana. 
 

A arquitetura romana, por exemplo, foi: 
(A) marcada pela influência dos etruscos apenas no uso da abóbada. 
(B) definida pelas influências grega e egípcia, o que resultou em construções grandiosas em 

homenagem aos deuses. 
(C) marcada pela utilização de pedras e tijolos, utilizados em grandes edifícios públicos 

administrativos. 
(D) suntuosa nas construções públicas, que eram de grande originalidade para a época. 
(E) baseada no uso exclusivo do arco, graças à influência dos mesopotâmicos. 

 


