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(QUESTÃO 01)

Analisando a obra , compreende-se que arte abstrata é uma arte

A) sem idéia formal, sem concepção artística.
B) que tem a intenção de representar figuras geométricas.
C) sequencial, como, por exemplo, a história em quadrinhos.
D) que não pretende representar figuras ou objetos como realmente são.
E) que foca na representação da natureza, vista do ponto de vista realístico e
imaginário.
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(QUESTÃO 02) TEXTO I
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Na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois
autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade
moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano
deforma-se,destrói-se ou fragmenta-se em razão

A) das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma
realidade psíquica pela psicanálise.
B) da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da
revolução permanente trazida pela arte moderna.
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C) da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte
independentes da matéria presente em sua história pessoal.
D) da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo
europeu, que trouxe novas possibilidades de representação.
E) do posicionamento do artista do século XX contra a negação do
passado, que se torna prática dominante na sociedade burguesa.
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03- Quanto ao movimento artístico Expressionismo observa-se que

A)o artista representava apenas o que via em relação ao fato que estava sendo
retratado.
B)para os expressionistas representar o movimento era sempre o ideal.
C) para alcançar seus objetivos os expressionistas chegavam a pintar a
realidade.
D) representavam os interesses dos camponeses
E) enquanto o Impressionismo se preocupava com as sensações de luz, os
expressionistas tinham como preocupação e objetivo retratar as emoções e
angustias do homem.
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(QUESTÃO 04)

No início do século, em Paris, Pablo Picasso e Georges Braque criaram
um novo estilo que mudou a idéia de se fazer arte. Estamos falando do
Cubismo. Quanto a este movimento:

A) As imagens deviam ser planas e nítidas.
B) Romperam com a idéia de arte medieval.
C) A cor é o elemento mais importante da obra.
D) Passaram a valorizar as curvas e as linhas paralelas.
E) Reproduziam os objetos e figuras em dezenas de pedaços.

10



(QUESTÃO 05)

Os estudiosos de arte comumente consideram o pintor Wassily
Kandinsky o iniciador da moderna pintura abstrata. Quanto ao
abstracionismo de Kandinsky é notório que existe a:

A) Ausência imediata de cores.
B) Relação com as artes da antiguidade.
C) Representação de todos os lados em um só plano
D) Sensação de luz e cor predomina em seus trabalhos.
E) Ausência de relação imediata entre suas formas e cores.
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