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ARTE ROMANA - BIZANTINA -
ROMÂNICA E GÓTICA-
RENASCENTISTA- BARROCA-
NEOCLÁSSICA-
IMPRESSIONISTA- SÉC.XX.
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Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para facilitar sua vida urbana. A
arquitetura romana, por exemplo, foi

A) marcada pela influência dos etruscos no uso do arco e da abóbada.
B) baseada no uso exclusivo do arco, graças à influência dos egípcios.
C) marcada pela utilização de concreto e aço, utilizados em grandes edifícios
públicos.
D) simples nas construções públicas, que eram de grande originalidade para a
época.
E) definida pelas influências grega e egípcia, o que resultou em construções
grandiosas em homenagem aos deuses.
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Que elementos arquitetônicos deixados pelos etruscos permitiram aos
romanos criar amplos espaços internos, livres do excesso de colunas?

A) Vitrais e arcos
B) Arcos e abóbadas.
C) Colunas e arcobotantes.
D) Arcobotante e contrafortes.
E) Abóbada de aresta e a de berço.
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Entre os anos 532 e 537, foi construído um grande edifício para ser a catedral de
Constantinopla. A construção, projetada pelo médico Isidoro de Mileto e do
matemático Antêmio de Trales, ambos gregos, seria a base de uma das mais
famosas basílicas do mundo atual. Na ocasião, o templo religioso foi erigido no local
onde já havia uma grande construção em relação às outras igrejas. No mesmo local
levantou-se uma basílica de grandes proporções nomeada de Santa Sofia.
A Basílica de Santa Sofia é uma das mais importantes construções do
A) Império inca.
B) Império babilônico
C) Império bizantino.
D) Império romano.
E) Império grego..
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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) Palácios.
C) Capitéis romanos.
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.



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
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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”.
Qual a alternativa que melhor representa os ideais renascentistas?
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,
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Quanto à pintura do período Barroco, infere-se que 

A) É uma arte simples voltada para a vida do campo
B) É na arquitetura barroca que surgem os arcos e cúpulas.
C) Na pintura utilizava de uma técnica conhecida como fundo verde e escuro.
D) A expressão dramática e os gestos amplos são marcas da pintura e
escultura barroca.
E) O dourado é banido da escultura como uma forma de entrega dos bens
materiais.
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Principais características da arte neoclássica:

# Os pintores tinham formação acadêmica.
# Valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga.
# Heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas
pinturas e esculturas neoclássicas.
# Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos
muito utilizados.
# Valorização da simplicidade e pureza estética, contraste com os rebuscamentos,
dramaticidades e complexidades do barroco .
# Jacques Louis David(francês, 1748-1825): foi o mais característico representante do
neoclassicismo. Pintor oficial da corte imperial, pintando fatos históricos ligados à
vida do imperador Napoleão
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O Neoclassicismo teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e
culturais das civilizações da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). As principais
temáticas das pinturas neoclássicas eram

A) as cenas comuns do dia a dia.
B) as imaginações e fantasias dos artistas.
C) a representação da vida como ela realmente é, sem alterações.
D) os estudos de anatomia humana muito praticada no renascimento.
E) a valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e seres
da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas
neoclássicas.
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Analise a pintura e assinale a alternativa que justifica os ideais e técnicas neoclássicas.

A) O estilo neoclássico está ligado à liberdade dos artistas e as sua inspirações.
B) A linha mestra do estilo neoclássico era dada por figuras severas, desenhadas com
exatidão.
C) A arte neoclássica trazia um tom calmo e completamente racional, enfatizando o
desenho com linhas, sem que se percebessem vestígios das pinceladas e tinha temas
contra a arte grega.
D) A arte neoclássica era séria, ilustrando temas da história antiga ou da mitologia
nórdica, em vez das frívolas cenas de festa rococó.
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IMPRESSIONISMO
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O Impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença.
Nascido na França no início dos anos de 1860, só durou até 1886; apesar disso
determinou o curso da maior parte da arte que seguiu.

Pinceladas rápidas, o artista não mistura cores na paleta, sombras claras e
luminosas, enquadramento imperfeito, sem contorno. As pesquisas com as
alterações da luz solar refletida nos objetos marcaram o movimento impressionista.
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O Século XX iniciou em 1° de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro
de 2000. Foi um período que se notabilizou pelos inúmeros avanços
tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder. No
entanto, esses anos podem ser descritos como a "época dos grandes
massacres", já que nunca se matou tanto como nos conflitos ocorridos no
período.

 1ª Guerra Mundial: 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de
1918.

 2ª Guerra Mundial: durou de 1939 a 1945.

ARTE MODERNA SÉCULO XX NA EUROPA



PRINCIPAIS MOVIMENTOS

• EXPRESSIONISMO

• FAUVISMO

• CUBISMO

• ABSTRACIONISMO

• SURREALISMO

• DADAISMO

• FUTURISMO
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