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 COMPETÊNCIA 01 - 2 QUESTÕES ( 5% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 03 - 4 QUESTÕES (10% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 04 - 3 QUESTÕES (7,5% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 05 - 7 QUESTÕES (17,5 % DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 06 - 5 QUESTÕES (12,5% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 07 - 11 QUESTÕES (27,5% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 08 - 5 QUESTÕES (12,5% DA PROVA)

 COMPETÊNCIA 09 - 3 QUESTÕES (7,5% DA PROVA)
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COMPREENDER A ARTE COMO SABER

CULTURAL E ESTÉTICO GERADOR DE

SIGNIFICAÇÃO E INTEGRADOR DA

ORGANIZAÇÃO DO MUNDO E DA PRÓPRIA

IDENTIDADE. (COMPETÊNCIA 4)

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho

da produção dos artistas em seus meios culturais.
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H13 - Analisar as diversas produções artísticas como

meio de explicar diferentes culturas, padrões de

beleza e preconceitos.

H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e

das inter-relações de elementos que se apresentam

nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos.
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“Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente
artistas. Outrora, eram homens que apanhavam um punhado de terra
colorida e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede
de uma caverna; hoje, alguns compram tintas e desenham cartazes para
tapumes (...).”

(A História da Arte. E. H. Gombrich)

01.(JAT) O fragmento acima aborda questões inerentes à produção artística,
destacando essencialmente que
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A) a produção artística vincula-se, essencialmente, a um período estético a fim de
ser norteada por suas características.
B) no processo de produção artística, o desejo de se expressar é inerente à
confecção da obra de arte
C) na busca do aprimoramento da linguagem artística, as técnicas do passado são
remodeladas no presente.
D) a arte do presente rompe com os preceitos do passado à procura de uma
renovação que só pode ser obtida em novos temas.
E) a linguagem artística utilizada no passado é a mesma que é usada nos dias de
hoje, reforçando o conceito de universalidade da arte.
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02.(JAT) O Dadaísmo foi um movimento artístico que
surgiu em Zurique, em 1916 e pôs em xeque os
conceitos de arte até então existentes, alargando
novas possibilidades acerca do fazer artístico, como
demonstra a peça abaixo de Marcel Duchamp, que
representa bem o conceito de ready made, “que é o
transporte de um elemento da vida cotidiana, a
princípio não reconhecido como artístico, para o
campo das artes.”

Essas novas ideias sobre a arte, influenciaram
decisivamente a forma de como o século XX passou a
conceber o fazer artístico, como se nota em
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As Respigadoras
Jean-François Millet  (1857)
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03.(JAT) A primeira imagem é uma tela do Realismo e vem abordar as questões sociais da
época, tão comuns à estética que pertenceu Courbet e Millet. Já a segunda, é uma releitura
da tela de Millet que, ao ser recontextualizada em nossa época,

A) perde toda a conotação social que possuía, ficando bastante descontextualizada com a
ideia proposta pela tela.
B) repete o mesmo contexto de época da tela de Millet, não trazendo grandes inovações
temáticas.
C) acaba por ironizar a tela realista por ser uma paródia da mesma e, portanto, possuindo
sentido oposto.
D) traz uma inversão de sentidos ao recontextualizar as mulheres agora em uma paisagem
urbana, bem diferente do contexto inicialmente proposto.
E) nos faz pensar que a situação abordada no século XIX ainda perdura de outras formas em
nossa época, embora a essência seja a mesma
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PRÉ-HISTÓRIA ≤ 4.000 a.C.

PALEOLÍTICO: NÔMADE / VALOR SIMBÓLICO DA

IMAGEM / CENAS DE CAÇA E PESCA / TRAÇOS EM

CAVERNA / USO DO SANGUE, EXCREMENTOS DE

MORCEGO, ARGILA E SALIVA PARA PINTAR /

ARMAS DE OSSO E PEDRA.

20
20



21
21



22



23



24

NEOLÍTICO OU IDADE DA PEDRA POLIDA: SEDENTARISMO /

AGRICULTURA / ANIMAIS DOMESTICADOS / FOGO /

MADEIRA, TIJOLO E PEDRA NAS CONSTRUÇÕES / PINTURA

COMO ELEMENTO DECORATIVO RETRATANDO CENAS DO

COTIDIANO / CULTO À RELIGIÃO MANIFESTADO PELA

MULHER E NATUREZA.
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04.(JAT) A Arte é a manifestação subjetiva do Homem em sua existência,
retratando a si, ao mundo em que se insere e mostrando as relações
estabelecidas entre ele e o mundo. Observando as manifestações artísticas a
seguir de épocas distintas de ser humano, entende-se que

A)uma das preocupações dominantes do ser humano são os as relações
harmoniosas ou de conflitos estabelecidas entre ele e o mundo, retratadas
através do cotidiano.

B)os rituais religiosos foram um dos grandes temas das civilizações antigas,
sendo prioridade em meio a outras temáticas.
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C)por mais diferentes que possam ser os povos e suas culturas, nota-se
como pontos comuns o cotidiano em imagens que sugerem aspectos
festivos

D)a abordagem do ser humano em épocas tão distintas mostra diferenças
significativas em suas práticas culturais e sociais.

E)as representações humanas em suas práticas sociais, por mais distintos
que sejam os povos, têm o fator religioso como algo fundamental.
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EGITO: VINCULADO À HISTÓRIA DIVINA DOS FARAÓS/
CARÁTER RELIGIOSO E FUNERÁRIO.

CARACTERÍSTICAS: ARTE PARA PERPETUAÇÃO DOS

CORPOS/ PAPIROS / DESENHO CHAPADO/ HIERÓGLIFOS

(escrita) / MATEMÁTICA NA ARQUITETURA.
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• A ideia da vida após a morte marcou profundamente a

cultura egípcia;

• A pintura trabalhou a Lei da Frontalidade (cabeça, pernas

e pés vistos de perfil e tronco de frente);

• As grandes construções tiveram seu apogeu no Novo

Império (1589 – 1085 a.C.)
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PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS:
• solidez e durabilidade;

• sentimento de eternidade;

• aspecto misterioso e impenetrável.
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Esfinge: representa corpo

de leão (força) e cabeça

humana (sabedoria). Eram

colocadas na alameda de

entrada do templo para

afastar os maus espíritos.
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(Obra do período de 

Ramsés II, século XII 

a.C.)
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•Maior grau de realismo
•Posição social pela pose:
ALTA: sentadas em trono, cadeira ou banco;
MÉDIAS: de pé ou a caminhar;
BAIXAS: no chão.

• Mulheres: pés juntos e pele amarela-clara.
• Homens: pés afastados e pele cor castanha-

avermelhada.
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A imagem a seguir é parte de um papiro egípcio datado de
aproximadamente 1250 a.C.

05.(JAT) Ao observarmos atenciosamente a imagem, entendemos que, na
cultura do Egito Antigo
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A) era por demais comum cenas do cotidiano retratadas pela pintura, que
adotava a Lei da Frontalidade.
B) os acontecimentos relativos a aspectos religiosos eram predominantes, a
tal ponto de quase nenhum outro tema ser explorado.
C) valorizava-se crenças relativas ao início do mundo, quando Anúbis, deus
do céu e das estrelas, anuncia sua vitória diante de Ammut.
D) a preocupação com a vida após a morte era um aspecto que preocupava a
população egípcia e era retratada na arte
E) trabalhou nas artes plásticas em geral apenas temas religiosos, ligados
especialmente a uma preocupação com a vida após a morte.
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