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01. As origens dos vitrais são impressivas, segundo historiadores remonta a Idade Média, sendo comuns 

no Oriente já nos séculos IX. A arte do vitralismo foi se espalhando aos poucos, chegando ao 
Ocidente através do Mediterrâneo, e foi no Ocidente que a arte se fortaleceu, a qual era adotada 
para reforçar a espiritualidade, dosar e equilibrar a luz, sublinhar a harmonia geral da arquitetura 
transmitindo tranquilidade ao ambiente, proporcionar a entrada de luz multicolorida proporcionando 
um ambiente sereno e também com o intuito de reafirmação do poder clerical. Os vitrais foram 
muito utilizados na época da arte Gótica. Os artistas italianos introduziram o elemento chumbo o 
qual era utilizado para unir os fragmentos de vidro de acordo com o seu desenho nas paredes de 
construções. 
 
O texto deixa claro que 
a) se torna impossível considerar os vitrais como obras de arte por faltar a eles a originalidade no 

tratamento dos temas. 
b) se identifica semelhança entre os temas representados de início nos vitrais das igrejas e o 

emprego desses mesmos temas em residências. 
c) existe relação bastante próxima entre a confecção e o uso de vitrais, desde o início, com o 

desenvolvimento da arquitetura. 
d) é difícil estabelecer a importância dos vitrais em séculos passados, porque não se sabe onde eles 

surgiram primeiramente. 
e) poderia ser contraditório e difícil manter-se ainda hoje, um trabalho em vitral. 
 

02.Sobre a arte gótica julgue os itens: 
a) (   ) Os Vitrais possibilitam paredes mais altas. 
b) (   ) O nome gótico deriva de Bizâncio, cidade que acabou se tornando a capital do Império 

Romano do Oriente. 
c) (   ) A produção escultórica do período gótico não está associada ao processo arquitetônico. 
d) (   ) No período gótico os vitrais buscavam representar seres de maneira que se aproximassem 

do surreal. 
e) (   ) Leonardo da Vinci foi um grande produtor de vitrais. 
f) (   ) Bem diferente dos edifícios baixos e pesados, a arquitetura gótica é esbelta e alta. 
g) (   ) No período gótico as esculturas são representações dos nobres. 
h) (   ) A pintura é o elemento mais característico da arte gótica. 
i)  (   ) Devido a altura, a estrutura das paredes das igrejas góticas, eram de enorme espessura. 
j) (   ) As construções góticas passaram a ser decoradas com inspiração na Antiguidade Clássica. 

 


