
 

 

Atividade Especial de Artes 
 

- Entende-se por pintura mural aquela que é executada sobre muros ou paredes utilizando vários tipos de 
técnicas. Sobre a pintura mural responda as questões a seguir: 
 
01. A pintura mural se difere de todas as outras formas de pintura por estar profundamente vinculada à 

arquitetura. Explique por que. 
 
02. Observe as imagens abaixo e responda as questões a seguir: 
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2.1 – As 03 pinturas acima são pinturas murais. Apresente uma semelhança entre elas. 
2.2 - Apresente um contraste entre elas. 

 
03. A pintura mural é pensada em função de um determinado espaço. Que tipo de espaço pode ser utilizado 

para se elaborar uma pintura mural? 
 

– Até fins do século XIX o homem pré-histórico era considerado um ser de comportamento instintivo, 
naturalmente rude e selvagem. No entanto, descobertas da arte pré-históricas ocorridas no Velho Continente. 
Por volta de 1860, fizeram os pesquisadores mudar de opinião. Com base na imagem nas características da 
pré-história é correto afirmar: 
 
04. No período Paleolítico qual é a principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada é o 

naturalismo. Explique essa característica. 
 
05. Os homens pré-históricos utilizavam as pinturas rupestres, isto é, feitas em rochedos e paredes de 

cavernas. O homem deste período era nômade e utilizavam materiais da natureza para elaborar as 
pinturas. Apresente esses materiais. 

 
06. Observe as imagens abaixo e indique as imagens que pertencem ao período paleolítico. Identifique-as e 

justifique a resposta. 
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07. Que tipo de animais era retratado na arte rupestre? Apresente-os. 
 
08. A pintura mural contemporânea tem como exemplo mais marcante o Grafite. Qual é a diferença entre a 

pintura mural convencional e o grafite? 



Arte 
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09. Quais são as características da técnica do grafite? Explique. 
 
10. Nesta questão, você vai executar uma atividade semelhante a da pág. 33. Siga os passos propostos no 

livro, utilize uma forma diferente da imagem que o livro apresenta e utilize o lápis de cor como material.  
Use o espaço abaixo para esboçar o seu trabalho! Capriche. Você já é um artista! 

 
Exemplos:  

 

            
 

       
 

“Não deixemos de fazer a nossa parte, mesmo com dificuldades e barreiras, pois cada grão de areia tem 
importância numa edificação.” Sebastião Wanderley 

 
Gabarito 
 
01. A pintura mural se difere de todas as demais pinturas porque está diretamente vinculada à arquitetura, 

pois a pintura mural se caracteriza por utilizar muros e paredes. Se há uma edificação, há pintura. Se obra 
arquitetônicas se desfaz, a pintura se desfaz junto. 

 
2.1. 

Dentre as semelhanças entre as pinturas murais é possível ressaltar:  
- Desempenha um papel histórico bastante forte; 
- Representam papeis artísticos muito importantes na história da arte. 
– Apresenta como elemento artístico cores fortes; 
- Obras figurativas, ou seja, figuras da realidade; 
- Apresentam cenas. 
– São representantes da pintura mural. 

 
2.2 . 

– Apresenta temas diferentes; 
- Se aproveitam dos diversos lugares como museus, igrejas, cavernas e outros para expressar o estilo em 
questão; 
- Representam movimentos artísticos diferentes; 
– Cada obra apresenta a forma humana de uma maneira; 
- Surgiram em momentos históricos diferentes; 
- Os artistas responsáveis pela elaboração das obras são diferentes. 



Exercícios Complementares 
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03. Os espaços para a realização de uma pintura mural são os mais diversos: igrejas, museus, cavernas, 
galerias, palácios, castelos, locais externos como metrôs, estádios, muros e prédios nas ruas e outros. 

 
04. Na arte rupestre do período paleolítico o naturalismo é um tipo de arte que presta atenção em qualquer 

detalhe preciso e retrata objetos e coisas como elas realmente são. 
 
05. Os materiais utilizados pelos homens pré-históricos são: Pedras coloridas, pigmentos ou extratos vegetais, 

gordura animal, carvão e sangue de animais. 
 
06. As imagens que pertencem ao período paleolítico são: 01 e a 04. 

Pertencem ao período paleolítico por que apresentam os animais retratados em grandes proporções, o 
animal era retratado de forma estática, ou seja, sem movimento, ás vezes ferido ou morto.  

 
07. Eram retratados o bisão ou bisonte, cavalos, rinocerontes, mamutes, gazelas, veados e outros. 
 
08. A diferença entre a pintura mural convencional e o grafite é principalmente a utilização do estêncil e do 

spray como materiais de auxílio.  
 
09. As principais características do grafite são: O grafite é uma forma de arte contemporânea de características 

essencialmente urbanas, são pinturas e desenhos feitos nos muros e paredes públicos; tem a intenção de 
interferir na paisagem da cidade, transmitindo diferentes ideias, em geral, os grafiteiros trabalham com 
latas de spray de tinta e, por vezes, estêncil, utilizam cores fortes e vibrantes, desenhos e cenas ligadas ao 
cotidiano e fatores sociais. 

 
 
 


