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01. 

 
Estúdio do Pintor, Coubert - 1855 

 
O Realismo foi um movimento que surgiu na França em meados do século XIX, tendo como objetivo 
o afastamento — formal e estilístico — das cenas idealizadas e naturais, assim como da pintura 
histórica que obedecia aos ditames da arte acadêmica do início do século XIX. Em suma, desejava 
romper definitivamente com a tradição artística do passado, ao buscar uma arte que deveria ser 
objetiva em suas representações e referências. Suas sementes foram lançadas quando em Paris, no 
final da década de 1840/50, um grupo de artistas, escritores e intelectuais passaram a reunir-se 
num bar — Brasserie Ander —, onde debatiam os mais variados assuntos, abrangendo desde 
políticas radicais e questões sociais a tendências artísticas. O local passou a ser chamado de o 
“Templo do Realismo”, nome que o pintor francês Gustave Courbet viria a usar posteriormente em 
sua arte. O Realismo foi um movimento artístico que surgiu como oposição ao: 
A) Pontilhismo 
B) Neoclassicismo 
C) Romantismo 
D) Expressionismo 
E) Impressionismo 

 
02.A ilustração botânica é uma dos segmentos da ilustração científica, voltada ao registro de espécies 

vegetais. Muitas vezes é usada à expressão “arte botânica” pelo preciosismo técnico com que são 
feitas, acabam fazendo parte de acervos artísticos. Hoje em dia, as técnicas usadas em tais 
representações são as mais variadas e vão desde as tradicionais até as mais modernas. Dependendo 
da sua finalidade a ilustração pode ser feita, basicamente, de três formas 
A) utilizando tinta óleo, carvão ou nanquim. 
B) utilizando apenas tinta acrílica a base de água, carvão ou grafite. 
C) utilizando somente o desenho a lápis, o desenho finalizado a nanquim com bico-de-pena ou a 

pintura geralmente em aquarela. 
D)  utilizando aquarela apenas para definição cromática, a tinta a óleo, pela demora na secagem ou 

carvão como fixador. 
E) utilizando o carvão sobre tecido,  tinta nanquim como fixador ou grafite. 


