
 

LISTA DE EXERCÍCIOS -ARTE 

 

 

 

QUESTÃO 01.   
Discuta três características que possam definir, estilisticamente, a obra 
abaixo.  

 
QUESTÃO 02.  
Explique o que seria o conceito de “Arte pela arte” 
 
QUESTÃO 03.  
 Na Europa o Realismo está diretamente relacionado. 
A) Com a emergência da Revolução Francesa; 
B) Com a ascensão imperial e militar de Napoleão Bonaparte; 
C) Com o protestantismo de Martinho Lutero;  
D) Com a crise do Estado liberal; 
E) Com o advento da chamada segunda Revolução industrial.   
 
QUESTÃO 04.  
Uma das alternativas abaixo fornece informações equivocadas a 
respeito das artes e da cultura brasileira no Período Joanino. 
Identifique-a 
A) Por estar diretamente ligas à Academia Imperial de Belas Artes 

essa estética típica do séc. XIX passou a ser denominada de 
maneira vaga como arte academista. 

B) O Academismo ou Academicismo sofreu a influência de várias 
correntes estéticas europeias. Destaque para o Neoclassicismo.  

C) A vinda da família real contribuiu para a chegada de novos 
artistas, arquitetos e paisagistas. Em solos nacionais esses 
intelectuais buscaram consolidar uma arte nacionalista e livre das 
influências estrangeiras.  

D) Os artistas que vieram pra o Brasil na chamada “Missão Francesa” 
buscavam retratar o que às vezes chamavam de aspectos 
pictorescos de nossa sociedade. 

E) A temática explorada pelos artistas da missão francesa foi variada: 
peculiaridades da vida urbana, fauna, flora e principalmente o 
aspecto exótico de nossa sociedade escravocrata.  

 
QUESTÃO 05.  
 “Claude Monet, principal expoente do Impressionismo, costumava 
afirmar que só é possível conhecer um objeto plenamente se for 
possível experenciar toda gama de possibilidades e impressões que ele 
provoca. O Impressionismo corresponde a um dos momentos de maior 
ruptura da história das artes. Destaque nas alternativas abaixo aquela 
que se mostra incompatível aos valores desse movimento.  

 
A) Os artistas impressionistas valorizavam uma nova forma de 

retratar a natureza. Por isso, pintavam ao ar livre e exploravam a 
espontaneidade.   

B) Buscavam a máxima valorização das cores, as quais se 
relacionavam com a variação da luz natural em diferentes 
momentos do dia.  

C) Exploravam pinceladas soltas. O desenho, em parte, perdeu 
espaço para a vibração e intensidade.   

D) Buscavam a decomposição do objeto real. Por essa razão as 
chamadas cores complementares cederam espaço aos planos 
monocromáticos.     

E) Correspondeu a uma nova maneira de se perceber a relação 
artística entre a obra e o receptor, dando ao segundo uma 
possibilidade maior de interação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


