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QUESTÃO 01
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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.

QUESTÃO 01
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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

QUESTÃO 02
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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.

QUESTÃO 04
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imperatriz Zoe 
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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.

QUESTÃO 04
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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.

QUESTÃO 05
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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.

QUESTÃO 06
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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.

QUESTÃO 07
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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

QUESTÃO 08
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Escultura românica no 
tímpano da catedral de 
São Lázaro em Autun, 

França
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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.

QUESTÃO 09
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...Transmitir os sentimentos religiosos, as figuras nem sempre eram produzidas nas
proporções certas, Assim, Jesus poderia ser retratado maior do que as outras
personagens para trazer a noção de magnitude. Aplicação de cores puras, sem
meio-tons e preocupação com jogos de luz e sombra.

Como características principais da pintura desse período, temos

A) a reformulação das técnicas de pintura.
B) as cores mais fracas e sem simbologia.
C) a religiosidade e o realismo.
D) a deformação e o colorismo.
E) o realismo e o colorismo.

QUESTÃO 10
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Que elemento da Arte gótica é responsável pela função de evangelizar por meio paredes
luminosas, coloridas e que usavam a luz solar para conseguir efeitos luminosos que
causavam uma certa ilusão óptica?
A) Deformação
B) Colorismo
C) Rosácea
D) Vidrais
E) Vitrais

QUESTÃO 11
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Na Baixa Idade Média, o desenvolvimento comercial europeu abriu espaço para novas
possibilidades estéticas. As igrejas, na qualidade de grande reduto de pessoas e
representantes do poder clerical da época, foram tomadas por novas técnicas de
construção que marcam o surgimento do estilo gótico. Em geral, as construções eram
bastante ricas e detalhadas, demonstrando justamente todo o progresso técnico e
material que o renascimento comercial havia proporcionado.

QUESTÃO 12
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A) das imagens usadas que tinham apenas função decorativa e serviam para dar
colorido ao interior das igrejas.
B) da técnica das iluminuras que também foram utilizados pelos romanos para
transmitir ensinamentos cristãos.
C) das estruturas de vidro usadas apenas nas janelas das igrejas e serviam como
sustentação das paredes enormes e pesadas.
D) Os vitrais góticos eram construídos entre os arcos das catedrais e sempre retratavam
em seus desenhos as narrativas religiosas e a vida cotidiana de um povo.
E) da utilização da luz natural se difundindo através dos grandes vitrais numa aura de
misticismo e a sua carga simbólica de busca pelas alturas espirituais sendor reforçada
pela acentuação do verticalismo dos edifícios.

Compreende-se o progresso técnico, sobretudo na arquitetura desse
período, analisando os aspectos

QUESTÃO 13
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O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da
Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade.
Sobre o tema, apreende-se que

A) O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência
teológica e da tradição medieval.
B) Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no método experimental
e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano.
C) Houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais medievais ligados aos
dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo.

QUESTÃO 14
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D) Nesse período, reafirmou-se a idéia de homem cidadão, que terminou por
enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais
contribuíram para o fim das monarquias absolutas.

E) O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e
negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo,
transformando-o de acordo com sua vontade e interesse.

QUESTÃO 14
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Uma das obras pictóricas mais reproduzidas de todos os tempos, A Última
Ceia, de Leonardo da Vinci, “tem sido reconhecida como a primeira
afirmação clássica dos ideais da pintura do renascimento (...). Olhando a
composição como um todo, salta imediatamente à vista a sua estabilidade
equilibrada; só mais tarde descobrimos que este equilíbrio foi conseguido
pela conciliação de exigências opostas e até contraditórias, como nenhum
outro artista jamais tentara”

JANSON, H. W. História geral da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p.639.

QUESTÃO 15
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Sobre o exposto e o contexto histórico desse período, identifica-se na obra referida
A) o conceito de artista, tal como o conhecemos hoje, de um indivíduo criador
autônomo, dono de um estilo pessoal e capaz de expressar em suas obras suas
próprias ideias e concepções, ainda não tinha surgido nessa época.
B) o renascimento caracterizando-se por uma interpretação predominantemente
científica do mundo, o que resultou, principalmente no campo da pintura, no uso dos
conhecimentos da matemática e da geometria.
C) a dedicação de Leonardo da Vinci aos estudos acerca da perspectiva permitindo-lhe
conferir à obra tal impressão de abstração que ela parece não fazer parte do ambiente
em que foi pintada.
D) Leonardo da Vinci produzindo várias esculturas e projetos arquitetônicos para a
cidade de Milão.
E) os valores religiosos que são temas regidos por leis nas pinturas renascentistas.

29



Disponível em: http://images.virgula.com.br/2017/03/Leonardo-Da-Vinci-To-Do-List-is-amazing.jpg Acesso em: 29 mai. 2019.

QUESTÃO 16

30



Muitos artistas e filósofos do Renascimento escreveram sobre a natureza e o seu
valor para a arte, mas nenhum foi tão bom observador como Leonardo da Vinci. A
prova, tanto da sua curiosidade insaciável como de seu entendimento profundo da
natureza, pode encontrar-se nos seus muitos desenhos e livros de notas. O Mundo
do Renascimento Dentre as principais características do movimento denominado
Renascimento Cultural, encontradas nas obras de Leonardo da Vinci, destaca-se
A) o naturalismo e o geocentrismo.
B) o bidimensionalismo estético e a desvalorização do ser humano.
C) o teocentrismo e o uso de conceitos irracionais abstratos.
D) a arte humanista e a ausência da perspectiva linear.
E) o antropocentrismo e o humanismo.

QUESTÃO 16
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“O renascimento significou muito mais do que o simples reviver da cultura
clássica: nesse período, ocorreram, no campo das artes plásticas, da literatura
e das ciências, inúmeras realizações que superaram essa herança. O ideal do
humanismo foi, sem dúvida, o móvel de tais realizações e tornou-se o próprio
espírito do renascimento”. (PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo:
Ática, 2007, p. 92).

Qual a alternativa que melhor representa os ideais renascentistas?

QUESTÃO 17
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A) Um dos primeiros focos de irradiação dos ideais humanistas foi no Brasil.
B) Uma das formas mais populares da renascença era a deformação da realidade.
C) Uma das características da pintura do período renascentista é a maior

sistematização das técnicas de perspectiva.
D) Um dos grandes feitos da arquitetura do período foi a construção da catedral

de Pisa.
E) A arquitetura da renascença ampliou as técnicas desenvolvidas no período

gótico, visando à diminuição de espaços que exprimissem um ideal de
infinitude.

QUESTÃO 17
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Uma das descobertas mais significativas da história da arte, principalmente no
período do renascimento foi o método de criar a ilusão de profundidade numa
superfície plana chamado de:

A) Barroca.
B) Perspectiva;
C) Humanista;
D) Campestre;
E) Retrospectiva linear

QUESTÃO 18
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Sobre as principais características técnicas de produção artística, nas quais se
basearam os pintores e escultores renascentistas para a produção de suas obras,
assinale a alternativa que está em desacordo com esses princípios:

A) A observação dos fatos.
B) Princípios matemáticos e racionais.
C) O antropocentrismo.
D) O plano reto e motivos religiosos.
E) A adoção da perspectiva.

QUESTÃO 19
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