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“Expressões artísticas que os convertidos na fé em Jesus Cristo manifestam
especialmente através das pinturas nas catacumbas e nos sepulcros.”

A citação faz referência a um tipo de representação simbólica e primitiva, pois é
marca o princípio do cristianismo. Como ficou conhecida essas práticas de pinturas
em catacumbas?

A) Arte egípcia.
B) Arte Paleocristã.
C) Arte Pré-colombiana.
D) Arte pré-Cabralina.
E) Arte Pré-cristianismo.
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O que significava a figura do peixe na arte paleocristã:

(A) Significava que os artistas dessa época eram pescadores, e por isso a figura do
peixe.
(B) Significava que Jesus Cristo era simbolizado por um peixe, que as iniciais
formavam a frase \Jesus Cristo de Deus Filho Salvador.
(C) Significava que o peixe era o símbolo do mar, muito retratado pelos artistas da
época.
(D) Significava que o peixe era o símbolo do mar, e os artistas da época eram
pescadores
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A obra em destaque é um mosaico que esta no interior da igreja santa Sofia
de Istambul. Ele faz parte de um tipo de arte cristã, cujo apogeu se deu
durante a alta idade média e ficou conhecida por

A) Arte Moderna.
B) Arte Bizantina.
C) Arte Medieval.
D) Arte Pré-Colombiana.
E) Arte Paleocristã.
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A imagem retrata uma enorme Igreja em Ravena, cuja exuberância de sua
construção e concepção faz surgir um novo termo para essas construções
bizantinas, chamadas a partir desde então de:

A) Basílicas.
B) Igrejas góticas.
C) Anfiteatros.
D) Templos.
E) Carrancas.
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“Figuras humanas não podiam ser adoradas, a adoração cabia apenas a Deus. De
acordo com a prática monoteísta a veneração dos santos consistia no pecado da
idolatria. Assim, para acabar com o culto a figuras humanas, o imperador proibiu a
reprodução de toda representação humana, ordenando, inclusive, a destruição das
obras artísticas que existissem nessas condições.”
A citação acima se refere a um movimento de destruição que ocorreu durante o
Império Bizantino, conhecido historicamente por:
A) Movimento Iconoclasta.
B) Êxodo do deserto.
C) Movimento abolicionista.
D) Movimento Politeísta.
E) Movimento Socialista.
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“Foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, principalmente na Era
de Ouro, época de reinado do imperador Justiniano (526 a 565). As imagens eram
formadas pelos artistas a partir de pequenos e coloridos pedaços de pedra colados
em parede. Imagens religiosas e do imperador foram os temas principais.”
A que tipo de composição artística o trecho acima faz referência?

A) Mosaicos.
B) Afrescos.
C) Capitéis dóricos.
D) Dólmens.
E) Xilogravura.
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As igrejas construídas em estilo Românico ficaram conhecidas como “fortalezas de
Deus”.
Assinale a alternativa com as características que justifiquem a afirmação acima:

A) Eram coloridas e alegres como os castelos de contos de fada.
B) Possuíam abóbadas baixas, mas muitas aberturas para entrada da “luz divina”.
C) Possuíam paredes muito espessa o que a torna externamente resistente a
invasões da época.
D) Eram maciças, com abóbodas muito altas, feitas em adobe, não possuíam muitas
aberturas sendo mal iluminadas.
E) Eram como muralhas, não sendo possível ficar dentro delas, pois não possuíam
uma parte interior, os cultos eram realizados no exterior perto de seus muros.
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...eram produzidas sobre uma parede úmida. Diversos murais, iluminuras e
tapeçaria surgem com temas religiosos. Feitas em cores vivas e fortes, elas
preenchiam as paredes dos templos religiosos.
Tanto a imagem quanto a descrição, fazem referências às técnicas do (a):

A) Afresco.
B) Aquarela.
C) Encáustica.
D) Iluminura medieval.
E) Teatro medieval
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Sobre a arquitetura e escultura românica, infere-se que

A) servia apenas como aspecto decorativo sem falar nada ao espírito.
B) tinha uma função profana, relacionada ao dia a dia da Europa nos séc. XI e
XII.
C) não guardam nenhum tipo de relação, pois a escultura só se desenvolveu
no fim da idade média.
D) a temática girava em torno da religiosidade, visto que nesse período o
teocentrismo foi uma forte característica.
E) estava desassociada da arquitetura, pois nesse período os artista eram
conhecidos pelas suas habilidades técnicas.
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