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Q.01-Dos valores da cultura grega, o humanismo funciona como 
elemento capital dando sustentação a uma série de outras 
características. Esse humanismo é referendado de maneira mais 
apropriada.   
A) Pelo caráter auto reflexivo da arte grega a qual singulariza o 

aparecimento de temáticas subjetivas ou de forte apelo 
existencial.  

B) Pelo antropomorfismo que valorizava as questões pertinentes ao 
homem e antropocentrismo que buscava uma retratação fiel do 
real.  

C) Pela grande pluralidade temática associada à liberdade estilística e 
poética. 

D) Por conquistas conceituais, formais, técnicas e funcionais, de 
grande consistência. 

E) Pelo equilíbrio de suas estatuarias e perfeição de suas formas. 
 

Q.02-Sobre o complexo arquitetônico em destaque depreende-se. 

 
A) A forma antropomórfica da esfinge contrasta com o geometrismo 

das pirâmides; 
B) A Pirâmide do faraó Miquerinos se destaca no conjunto e 

potencializa a importância histórica de seu donatário; 
C) O tombamento desse complexo como patrimônio da humanidade 

notabiliza a importância artística do arquiteto responsável pelo 
projeto; 

D)  Que a organização da estrutura atendeu aos princípios básicos de 
logística, espaço e harmonia formal do conjunto; 

E)   Que a edificação e grandiosidade dos templos obedeciam a 
critérios estritamente formais determinados pela busca de maior 
espaço interno e iluminação natural dos corredores.  

 
Q.03-“Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas 
origens ligadas às dionisíacas, festas em homenagem a Dioníso, deus 
do vinho. ”    
Dois gêneros clássicos do teatro grego originaram-se destes festivais, 
são eles. 
 
A) Melodrama e tragédia; 
B) Drama e pantomima; 
C) Tragédia e drama; 
D) Vaudeville e comédia; 
E) Tragédia e comédia. 
 
 
Q.04- “Último refúgio dos mortos, corpo de granito e calcário 
guardando a alma para a eternidade. Vencido as limitações da reta, do 
equilíbrio e da matemática elas se transformariam em quatro 
triângulos equiláteros sobre um quadrado perfeito”.  
O texto em questão:  
A) Destaca a importância da Teoria da frontalidade; 
B) Identifica a importância das Mastabas; 
C) Ressalta o caráter funerário dos Sarcófagos imperiais; 
D) Decifra a simbologia matemática das Esfinges; 
E) Caracteriza o papel religioso da Tumbas faraônicas.  
 

Q.05- Essa argamassa foi fundamental na fundação do Aqua Claudia e 
do Anfiteatro Flaviano.  
A correspondência correta dos elementos em negrito pode ser 
identificada respectivamente em:  
A) Cloaca Máxima, Via Ápia e Circus Máximus 
B) Pozzolana, aqueduto, Coliseu; 
C) Termas, Cloaca Máxima e Teatro de Júpiter; 
D) Molluzza, Aqueduto e Senado romano 
E) Arco pleno perfeito, aqueduto e Panteão de Agripa;   
 
Q.06-O autor da imagem abaixo foi bastante criativo ao explorar 
elementos naturais do suporte na construção de uma cena reflexiva e 
dramática.  Os elementos plásticos dessa obra.  

 
A) Valorizam a monocromia do espaço cênico e a repetição de 

formas; 
B) Reforçam a ideia de movimento e ativismo existencial do 

personagem; 
C) Exploram o verticalismo e ausência da linha de horizonte para 

reforçar a angústia do personagem; 
D) Valorizam o caráter infantil do protagonista, inviabilizando a 

profundidade melancólica e expressiva do próprio personagem; 
E) Explora a interposição de planos para confundir o observador, 

gerando uma dicotomia entre as ideias de prisão e liberdade.  
 
Q.07-A Arte egípcia pode ser definida como Canônica, teocrática e 
politeísta. Isso significa que:  
A) Tinha no humanismo e na valorização das formas humanas o seu 

ponto principal.  
B) Buscava estabelecer um elo de comunicação com os diversos 

segmentos sociais sem deixar de lado seu caráter hierático e 
religioso estatal. 

C) Tinha na teoria da representação frontal   um indicativo opcional   
que pouco se distinguiu ao longo dos anos.  

D)   Ao lidar com as questões espirituais a arte buscava por 
referenciais não religiosos. Isso explica as temáticas de florais e 
animais.  

E) As grandes pirâmides representavam a melhor simbolização do 
poder divino dos Faraós afastando-os da dimensão material ou 
política.  
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Q.08-Observe atentamente a letra da música Giz (Legião Urbana) 
atentando-se aos efeitos imagéticos produzidos por ela.  

 
 
 
 
 
 
“Desenho toda a calçada 
Acaba o giz, tem tijolo de 
construção 
Eu rabisco o sol que a chuva 
apagou”                                         

Giz. Legião Urbana. Letra de 
Renato Russo 

 
Neste pequeno fragmento poético subentende-se a presença de alguns 
dos elementos básicos do fazer artístico. A ordem correta dos 
elementos mencionados é:  
A) Plano, espaço, pigmentação, forma e suporte;  
B) Forma, suporte, pigmentação, linha e ponto; 
C) Volume, plano, linha, forma e pigmentação; 
D) Suporte, plano, linha, ponto e volume; 
E) Linha, plano, volume, ponto e pigmentação.  
 
Q.09-A imagem abaixo em seu aspecto iconográfico revela. 

 
A) O caráter mitológico das narrativas romanas; 
B) O domínio técnico da concepção de movimento e sobreposição 

tonal; 
C) A importância dos vasos para divulgar os valores do cristianismo; 
D) A narrativa bíblica de um monstro mitológico chamado 

Minotauro; 
E) A importância da imagem na estruturação da civilização egípcia.  
 
Q.10- A obra egípcia em questão destaca o\a. 
 

 
A) Gosto por obras enigmáticas;  
B) Caráter espacial das obras do período imperial; 
C) Preocupação em resguardar os corpos dos mortos;   
D) Preocupação com ataques de povos inimigos; 
E) Desconhecimento de técnicas arquitetônicas rudimentares. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-D Q.03-E Q.04-E Q.05-B 
Q.06-C Q.07-B Q.08-B Q.09-B Q.10-C 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


