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QUESTÃO 01
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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.

QUESTÃO 01
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LETRA A

Os templos romanos foram o resultado de uma combinação de elementos
gregos e etruscos: planta retangular, teto de duas águas, vestíbulo profundo
com colunas livres e uma escada na fachada dando acesso ao pódio ou à
base. Os romanos conservaram as tradicionais ordens gregas (dórica, jônica
e coríntia), mas inventaram outras duas: a toscana, uma espécie de ordem
dórica sem estrias na fuste, e a composta, com um capitel criado a partir da
mistura de elementos jônicos e coríntios.
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QUESTÃO 02
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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.

QUESTÃO 02



LETRA B
Dentre as maiores contribuições da arquitetura, engenharia e estética romana estão o
aperfeiçoamento e a utilização dos arcos em larga escala, sendo uma das formas mais
influentes na civilização ocidental. Os arcos são, primeiramente, belos e simples; e a
multiplicação de suas formas possibilitou rearranjos estéticos sem precedentes na
arquitetura, como vemos nas abóbadas, cilindros e cúpulas. Além disso, os arcos
permitem uma melhor distribuição do peso e maiores vãos, comparados ao sistema de
pilares/colunas e arquitraves gregas. O arco romano funciona através de um sistema
de distribuição de cargas que convergem das aduelas para os pilares, travado pela
colocação final de uma pedra-chave no meio do vão. Os arcos reduzem os custos de
construção por permitirem maiores vãos e menos materiais, além de serem facilmente
replicados através das formas de madeira. Sobre a imposta, uma pequena
extremidade em balanço, era colocada a forma de madeira que permitia o
assentamento das aduelas e da chave do arco.
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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..

QUESTÃO 03



LETRA C

A Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia é um imponente
edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser
a catedral de Constantinopla (atualmente Istambul, na Turquia). Da data em que
foi edificada, em 537, até 1453, ela serviu nesta função, com exceção do período
entre 1204 e 1261, quando ela foi convertida para uma catedral católica
romana durante o Patriarcado Latino de Constantinopla que se seguiu ao saque
da capital imperial pela Quarta Cruzada. O edifício foi uma mesquita entre 29 de
maio de 1453 e 1931, quando foi secularizada. Ela reabriu como um museu em 1
de fevereiro de 1935.
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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.

QUESTÃO 04



LETRA A

O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina e, não se destinando somente
a decorar as paredes e abóbadas, serve também de fonte de instrução e guia
espiritual aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas, e dos
vários imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino não se assemelha aos
mosaicos romanos; são confeccionados com técnicas diferentes e seguem
convenções que regem também os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são
representadas de frente e verticalizadas para criar certa espiritualidade; a
perspectiva e o volume são ignorados e o dourado é utilizado em abundância,
pela sua associação a um dos maiores bens materiais, como o ouro.
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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 05



LETRA C

A arquitetura românica é o estilo arquitetônico que surgiu na Europa, mais
precisamente no Ducado da Normandia, no século X, fortemente inspirado
na Arquitetura da Roma Antiga Republicana (509 a.C. - 27 a.C.) e evoluiu
para o estilo gótico por volta do ano 1100. Caracteriza-se por construções
austeras e robustas, com paredes grossas e minúsculas janelas, cuja
principal função era resistir a ataques de exércitos inimigos e invasões
bárbaras.
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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 06



LETRA E

O vitral originou-se no Oriente por volta dos séculos X e XI. Tendo florescido na
Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados na
ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que, por
eles, penetrava, conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente,
efeito reforçado pelas imagens retratadas, em sua maioria cenas religiosas.
Adicionalmente, serviam como recurso didático para a instrução do catolicismo a
uma população majoritariamente iletrada.
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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,

QUESTÃO 07



LETRA C

Através do estudo dos artistas renascentistas e seus ideais racionalizantes, é
possível observar o desenvolvimento do início da teoria da arte. A técnica de
perspectiva passou de uma observação da natureza a um verdadeiro código
de visualidade da representação espacial. Além disso, reforça o ideal
humanista ao descrever a realidade em termos matemáticos, ao invés de se
manter no nível conceitual teocrático do período antecedente. Nesse
aspecto, a Arte liga-se à Matemática para demonstrar sua autoridade como
atividade intelectual.
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O termo Renascimento é comumente aplicado à civilização européia que se desenvolveu
entre 1300 e 1650. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse
período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e
das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi sem duvida o
móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento.
Segundo a arte do Renascimento, apreende-se que

A) ocorreu a valorização do divino e do sobrenatural.
B) é marcada pela pressão da igreja junto à produção artística.
C) marca a volta dos ideais neoclássicos.
D) refere ao resgate dos ideais da cultura greco-romana e valorização do homem.
E) o artista teve a oportunidade de expressar suas idéias e sentimentos sem estar
submetido á igreja ou a outro poder.

QUESTÃO 08
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LETRA D

A Itália, favorecida pelo grande número de obras da Antiguidade, inspirou
os artistas do Renascimento. A literatura e o pensamento da Antiguidade
greco-romana serviram de referência para os escritores renascentistas e
contribuíram para a formação de seus valores e ideais.



A Lição de Anatomia do Dr.
Tulp é uma pintura a óleo
sobre tela de Rembrandt,
pintada em 1632. É uma de
suas obras mais famosas e
revolucionárias.
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QUESTÃO 09



A pintura, que havia sido encomendada pela Associação de Cirurgiões de
Amsterdã; na época, a burguesia liberal pagava o que fosse preciso para
ser eternizada em uma pintura que mostrasse sua riqueza (através das
roupas e da imagem em si). O quadro retrata uma aula de anatomia do
doutor Nicolaes Tulp, onde ocorre a dissecação da mão esquerda de Aris
Kindt , um marginal que havia sido condenado à morte por assalto a mão
armada, no dia anterior à lição. Lições de anatomia realmente existiam e
aconteciam em anfiteatros, dadas por doutores anatomistas, portanto não
foi uma obra vulgar para a época.
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texto abaixo foi retirado da programação cultural de um jornal de grande
circulação.
“ Reunindo 16 corpos e 225 órgãos verdadeiros, a mostra revela a crueza da
anatomia humana. Dividida em nove segmentos (para representar cada segmento
do organismo), a exposição começa com a estrutura interna de um esqueleto, que
contém mais de cem juntas. As realizações do homem na medicina também estão
presentes na seção ‘o corpo tratado’, onde estão próteses de quase todas as
partes do corpo.”
(O Estado de S. Paulo. 13 de abril de 2007)

Tanto a exposição anunciada pelo texto quanto o quadro de Rembrandt:
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A) destacam a relação entre as experiências científicas e as manifestações
religiosas
B) indicam o retrocesso das técnicas médicas relacionadas ao estudo da
anatomia humana
C) representam a arte contemporânea, caracterizada pela denúncia contra a
banalidade da violência
D) podem ser vistas como representações artísticas, não mantendo vínculos
com experimentos científicos
E) mostram a permanência do interesse sobre o funcionamento do corpo
humano, do Renascimento aos dias atuais
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LETRA E
• O elemento central foi o humanismo, no sentido de valorizar o ser humano,

considerado a obra mais perfeita de Cristo.

• Daí surge o antropocentrismo renascentista, ou seja, a ideia do homem como
centro das preocupações intelectuais e artísticas.

• Outras características do movimento renascentista foram o naturalismo, o
hedonismo e o neoplatonismo.

• O naturalismo pregava a volta à natureza.

• O hedonismo defendia o prazer individual como o único bem possível.

• O neoplatonismo defendia uma elevação espiritual, uma aproximação com Deus
através de uma interiorização em detrimento de qualquer busca material.
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QUESTÃO 10
Inspirando-se na Antiguidade Clássica (Grécia-Roma), o Renascimento valorizava
o homem, refletindo mesmo uma visão antropocêntrica do mundo. Esse
movimento teve origem:

A) na França

B) na Alemanha.

C) na Espanha.

D) em Portugal.

E) na Itália.
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LETRA E

O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no
século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI.

Os artistas, escritores e pensadores renascentistas expressavam em suas
obras os valores, ideais e nova visão do mundo, de uma sociedade que
emergia da crise do período medieval.
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