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1. As linhas nas duas figuras geram um efeito que se associa ao 
seguinte ditado popular: 
 
 

a) Os últimos serão os primeiros. 
 

b) Os opostos se atraem. 
 

c) Quem espera sempre alcança. 
 

d) As aparências enganam. 
 

e) Quanto maior a altura, maior o tombo. 
 

03.Observe as imagens. 



 

a) Gisele Bündchen     b) Lizzie Miller 

 

 

c)Mulher com pescoço girafa, da Tailândia.     d) As Três Graças, do Renascimento Rafael  

2. Pode-se inferir da análise das imagens acima que: 

a) a beleza e o bom gosto estético só existiam no 
Renascimento. 

b) Gisele Bündchen um exemplo de supermodelo porque 
possui a beleza correta. 

c) as mulheres com o pescoço de girafa não podem ser 
consideradas belas porque são primitivas. 

d) todas as imagens representam padrões legítimos de 
beleza, pois esse padrão é variável socialmente. 

e) a beleza desaparece quando se enfoca o cotidiano, como 
ocorre nas figuras 1 e 3. 

 
 
 
 
 

 



 
 
3.Observe as figuras abaixo. 
 
Figura 1                                                     Figura 2 

 

Monalisa, de Leonardo da Vinci (1452-1519Monalisa, de Marcel Duchamp (1887-1968) 

 

Figura 3 

 

Monalisa, de Fernando Botero (1932) 

4.Analise as afirmações abaixo. 

I- A Figura I representa os ideais de equilíbrio e harmonia 
típicos do Renascimento. 

II- A Figura 2 representa a postura demolidora e iconoclasta 
dos modernistas diante da tradição artística. 

III- Na Figura 3 pode-se inferir uma crítica do autor à 
estaticidade do homem contemporâneo, o que se nota pela 
obesidade da personagem retratada. 



IV- A Figura 2 e Figura 3, por serem cópias da Figura 1, não 
podem ser consideradas obras de artes. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III. 
c) I, II, IV. 
d) I, III, IV. 
e) I e IV. 

 
ENEM 
 O objetivo de Leonardo da Vinci, agudo observador da 
natureza, botânico, geólogo, era de representar um 
ambiente intacto, não artificial, em que a figura humana 
fosse parte integrante. A arquitetura é a rocha das 
estalactites e das estalagmites; o chão é formado por 
espécimes vegetais. A mensagem não tem conteúdo 
religioso. Narra uma história sacra para educar. Exprime 
sua visão artística do mundo em que o homem, a 
natureza, o sacro e o profano formam um todo. 
Segredos do Renascimento – Jeannie Labno. 

 
5. Considerando o texto acima e as obras abaixo, todas 
pertencentes a Leonardo da Vinci, aponte a tela em que o 
artista não faz uso do esfumato fator pictórico que 
uniformiza todo o quadro.  
 
a) 

 
 
 



 
 
 

 
b) 

 

c)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
d) 

 
 
 

f)  e) rês ima seguir são representações da mulher em  
g)  

h) e  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Esquema da última da obra 

6- Sobre a obra e Leonardo, assinale a alternativa correta 

 

 a) O pintor criou volumes utilizando apenas técnica do claro-
escuro. A luz e a sombra constroem um ambiente de calma e 
serenidade.  

 b) Poucas linhas traçadas por Leonardo tendem a uma pequena   
geometrização, como por exemplo, a linha que limita a mesa ou as 
que constroem espaço arquitetônico.   

c) A regularidade das linhas, a representação do espaço perspectivo, 
a simetria do cenário e a disposição dos apóstolos em três grupos de 
quatro determinam o ritmo da obra. O equilíbrio é formado por meio 
da disposição e ação das figuras na obra.   

 d)  A obra de Leonardo, “A Última Ceia”, não traz regras 
básicas do uso da perspectiva e de linhas fugitivas na linha do 
horizonte.   

e) A obra é dinâmica, tensa e emocional. 



 

 
PETER BRUGUEL – Caçadores na Neve. 
Uma imagem de inverno: os caçadores com seus cachorros voltam à 
aldeia, que se estende por um vale entre montanhas. As mulheres 
acendem fogueiras, crianças patinam no gelo, os corvos voam e 
pousam nos galhões desfolhados das arvores. A composição é de uma 
clareza maravilhosa! 
FaygaOstrower. 
 
7. Analisando a obra, assinale a alternativa correta. 

a) Todas as linhas de visão transcorrem em verticais, guiando-
nos através de espaços fundos, alinhados também na 
diagonal. 

b) No deslizar do movimento visual surgem relevos, cortes, 
intervalos, maiores, menores, grandes, mínimos: árvores, 
janelas, portas, figuras humanas, galhos e o lago. 

c) Entramos na imagem pelo alto à direita, praticamente 
passeando pelos telhados abaixo até encontrarmos um 
grupo de caçadores. 

d) Negando as faixas verticais e horizontais, a perspectiva 
aérea mostrada na obra nos fornece um espaço pictórico 
bidimensional. 

e) A obra pertence ao Renascimento italiano. 
 



Alegoria da natureza em festa, este quadro também é uma festa para 
os olhos. A Primavera, uma jovem coroada e coberta de flores, cujo 
andas faz florescer a terra; uma ninfa das florestas perseguida pelo 
Deus dos ventos; as Três Graças envoltas em gazes esvoaçantes, 
dançando; Mercúrio, o Mensageiro dos Deuses, colhendo uma fruta; 
no meio, embaixo da figura alada de Cupido, dominando as atenções 
com sua doçura e graciosa calma, está Vênus, Deusa do Amor. 
Gombrich. 

 
Sandro Boticelli- A Primavera. 
 
 
9.  Com auxílio do texto e da obra acima, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

a) Vemos que a composição enfatiza a verticalidade, 
tanto nas sequências, como no ritmo das figuras ou 
dos grupos, ou mesmo nos troncos de árvores no 
fundo. 

b) A obra é dinâmica, tensa e harmônica ao tema 
apresentado. 

c) Enquanto Peter Bruguel (na questão anterior) 
valoriza cenas do cotidiano, sendo mais realista, a 
arte de Sandro Boticellivai de encontro ao idealismo, 
de inspiração no mitológico.  



d) A paisagem, os tons escuros favorecem a impressão 
de relevo das figuras claras em primeiro plano. 

e) O tema é mitológico. 
 

Como já afirmou Umberto Eco, a “obra é aberta”, o que significa que 
não existem interpretações melhores ou mais corretas: todas as 
leituras são possíveis e cabíveis. Obviamente, a leitura de alguém, 
com “competência artística”, será mais aprofundada e poderá nos 
ajudar a perceber outras nuanças da obra de arte; no entanto, ela 
nunca será definitiva e insuperável, nem ocupará o espaço da 
subjetividade de cada um. 

 
A Boa Educação – Jean Baptista Chardin. 
 
9. Analisando a obra acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) A luz na obra é distribuída de maneira uniforme. 
b) A obra é equilibrada, harmônica e simétrica. 
c) Mesmo com um tema idealizado, o artista estilizou as formas 

para nos dar o real valor da educação em seu século. 
Representa bem adequadamente o papel insubstituível da mãe 
como educadora, preservando a inocência dos filhos e 
formando-os na prática das virtudes. 

d) A obra nos introduz em cenário doméstico. 
e) A obra pertence ao Barroco Católico  

 



 


