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01- O artista Marcel Duchamp inaugurou um modo de fazer arte que
consiste em introduzir objetos da vida cotidiana no campo das artes
plásticas. Com essa proposta o artista usa sua obra para

A) unificar os conceitos de arte.
B) transformar todos os objetos industriais em arte.
C) perceber somente os objetos como obra de arte.
D) criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte.
E) mostrar que somente a arte do século XX tem o caráter o abstrato.
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02- A obra “Butcher” de Ferdi Rizkiyanto carrega algumas 
transformações das funções da arte na atualidade. Uma delas é a

A) reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem.
B) consumo de alimentos de origem vegetal.
C) valorização da poética abstracionista.
D) retorno do belo natural.
E) valor simbólico.
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O sabor do 
materialismo em 

carne e osso, 
Santiago cao, 
Buenos Aires, 

Argentina.
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03- A arte contemporânea é marcada por uma variedade de materiais e
múltiplas linguagens. É notório na performance a forma como ele

A) imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo.
B) resgata conhecida referencias do modernismo brasileiro.
C) utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas.
D) articula questões de identidade, território e códigos de linguagens.
E) usa o plástico na composição visual de sua montagem.
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04- Em 1956, o artista Flávio de Resende Carvalho desfilou pela Avenida
Paulista com o traje New Look uma proposta tropical para o guarda-roupa
masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances.
A imagem permite relacionar como características dessa manifestação
artística o uso

A) da intimidade, da política e do corpo.
B) do público, da ironia e da dor.
C) do espaço urbano. da intimidade e do drama.
D) da moda, do drama e do humor.
E) do corpo, da provocação e da moda.
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05- Essas obras plásticas-musicais construídas artesanalmente são
exemplos de hibridismo na arte contemporânea. A obra em destaque
tem como principal função

A) a interação de pessoas com a escultura sonora.
B) o estudo da estrutura dos sons.
C) apresentar um Instrumento artesanal.
D) mostrar a performance de quem criou.
E) identificar o luthier que criou a obra.
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06- As instalações promovem uma experiência estética muito complexa, devido
ao fato de que

A) é vivenciada somente nas artes visuais, música e teatro.
B) é importante somente para aqueles que desejam se dedicar a profissões
relacionadas à arte.
C) envolve a cognição, a emoção e a memória e acontece quando estamos em
estado de estesia.
D) acontece igualmente, para qualquer pessoa, diante de uma obra de arte e
somente a beleza faz parte da mesma.
E) o contexto histórico em que a obra foi criada ser único fator a ser analisado.
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07- “A Intervenção Urbana é o termo utilizado para designar os movimentos
artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços
públicos. Mais do que marcos espaciais, a intervenção urbana estabelece
marcas, particulariza lugares, recria paisagens. existem intervenções urbanas
de vários portes, indo desde pequenas inserções através de adesivos
(stickers) até grandes instalações artísticas.”

Dentre as artes abaixo, assinale a opção que não representa uma
intervenção artística:
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