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ilha das flores

https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg

Intervenção urbana

https://www.youtube.com/watch?v=WcPDyajKnok
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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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08- “É uma ação direta sobre o espaço dado como ato de questionamento, e
de apelo estético preponderante. Traduz-se como quebra da estabilidade, de
questionamento prático sobre o tecido dado e pronto do espaço urbano.”

A que tipo de ação artística o trecho se refere?

A) Escultura barroca.
B) Pinturas em retrato.
C) Serigrafia.
D) Body art.
E) Intervenção artística
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09- A obra acima é da autoria do artista inglês anônimo Bansky e traz em si uma
discussão social sobre militarização. Que tipo de intervenção urbana o artista
utilizou nesta obra?

A) Óleo sobre tela.
B) Grafite.
C) Pichação.
D) Estêncil.
E) Body art.
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10- “É uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de
matéria-prima natural. Normalmente, são fabricados por famílias, dentro de sua
própria casa ou em uma pequena oficina. A partir da Revolução Industrial, que
iniciou na Inglaterra, esta prática foi fortemente desvalorizada, deixou de ser tão
importante, já que neste período capitalista o trabalho foi dividido colocando
determinadas pessoas para realizarem funções específicas, essas deixaram de
participar de todo o processo de fabricação. Além disso, os artesãos eram
submetidos a péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Este processo
de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de montagem.”
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O trecho acima se refere a que tipo de habilidade artística que é,
especialmente, praticada manualmente?

A) Escarificação.
B) Artesanato.
C) Tatuagem elétrica.
D) Linha de montagem.
E) Fábrica têxtil.
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11- “É uma modalidade teatral em que os atores utilizam seu corpo e sua voz a
serviço da construção estética no espaço aberto, sobretudo nas cidades. Nesta
atividade rua é todo espaço público aberto e apto a receber um espetáculo teatral,
como parques, praças, monumentos, edifícios, rios, entre outros, em oposição aos
locais fechados.”
A que tipo de expressão artística o trecho acima faz referência?
A) Teatro do oprimido.
B) Pedagogia do pé descalço.
C) Teatro de rua.
D) Performance.
E) Musicoterapia.
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12- “As estátuas vivas são performances temáticas em movimentos
estáticos, com pausas estratégicas e perfeitas. Elas têm origem na
Grécia e teve seus primeiros personagens saídos do teatro. Na Roma
Antiga, para fazer crítica ao governo, artistas usavam mímicas. Mais
tarde, surgiram as estátuas vivas na Europa.”

Dentre as imagens abaixo, assinale aquela que destoa da modalidade
conhecida como bodyart e performance:
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13- “...Podem fazer parte de museus de arte como um de seus departamentos, e
também, de forma independente de instituições, podem se constituir como
estabelecimentos privados de comércio de obras e neste caso muitas vezes podem
não possuir um acervo permanente próprio. O objetivo maior é levar a arte a
muitas pessoas, isto é o ato de popularização da arte.”

O trecho acima se refere a um dos espaços onde a arte acontece, chamado de

A) Museu.
B) Galeria de arte.
C) Autódromo.
D) Praça pública.
E) indústria.
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14- A imagem acima representa uma sessão de cinema que proporciona
percepções e sensações totalmente diferenciadas. É o drive in, do filme o
tubarão de Steven Spielberg. A principal característica desse tipo de
exposição é

A) união das pessoas
B) sensação de molhado.
C) tornar o filme algo mais realista.
D) fazer sentir as emoções dos diretores do filme.
E) Simplesmente uma forma comum de assistir filme.
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15- Cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação (dança, música,
festa, literatura, folclore, arte) em que o povo produz e participa de forma ativa. Dentro
desse contexto, qual a importância em preservar a cultura popular?

A) Porque é também através da cultura que conhecemos o nosso futuro.
B) Porque na cultura popular o espírito e a natureza de um povo é artificial.
C) Porque é através da cultura popular que conhecemos os defeitos das pessoas.
D) Porque a cultura tem um tempo limite para ser conhecida pelo povo e logo após ela
desaparece para sempre sem deixar marcas..
E) Porque se perdermos com o passar de gerações nossa cultura popular, poderemos
facilmente ser dominado por outra cultura, e o retorno muitas vezes se torna
impossível.
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16- A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é
próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade.
Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo
nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que
se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana,
como a capoeira ou o candomblé, que elas
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A) perderam a relação com o seu passado histórico.

B) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.

C) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.

D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual.

E)demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos 

europeus.
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17- “...O povo primitivo iniciou a arte de dançar e a praticava em diferentes
ocasiões: no período de colheitas, nos rituais aos deuses, na época das caçadas, nos
casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou ainda, em homenagem à mãe
natureza. É considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos
artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de exprimir
tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções...”
Sobre a origem da dança, compreende-se que
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A) a dança não tinha valor cultural na pré-história, .

B) a dança surgiu como meio de relaxamento e diversão

C) surgiu na antiguidade e com diversas funções e utilidades.

D) teve sua primeira manifestação registrada em fotografias e pinturas.

E) apenas no séc. XIX foi que a dança teve sua primeira apreciação pelo público.
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18- “Na disciplina Arte a dança é trabalhada como atividade e linguagem
artística, forma de expressão, socialização, como conceito e linguagem estética
de arte corporal. Como atividade de arte cênica e para apresentações. Já na
educação física o propósito da dança é diferente podendo até se inserir como
cultura corporal de movimento humano. Mas a abordagem da dança dentro
do contexto da Educação Física é diferente da abordagem da dança no
contexto da Arte. “ Os benefícios da dança como atividade física está ligada
ao fato de (a,os)
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A) existirem danças especificas para cada doença.

B) atividade física ser totalmente dispensada na dança.

C) quem dança está mais propenso a problemas de saúde.

D) movimentos exigirem pouca atividade cerebral.

E) dança poder ser considerada um remédio que melhora a saúde física e

mental.
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“...Uma das atrações da última Bienal de Arte de São paulo, ocorrida em
2006, o coletivo argentino Eloísa Cartonera é uma iniciativa comunitária sem
fins lucrativos que compra papelão recolhido das ruas para elaborar capas de
livros artesanais com esse material...”

19- O coletivo Eloísa Cartonera tem inspirado vários projetos como por
exemplo o Dulcinéia catadora de São Paulo. É notório a proposta principal
desses coletivos que é
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A)promover concursos para os melhores catadores de papelão.

B)incentivar a reciclagem de papelão, a alfabetização dos moradores de rua.

C)reciclar o papelão existente nas grandes cidades e abrigar jovens abandonados.

D)reutilizar todo o papelão das grandes cidades transformando em livros artesanais.

E)A partir de um trabalho artístico, transformar o papelão em livros e revistas

artesanais.
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https://www.youtube.com/watch?v=HJm0NGz9Vzg
(GRAFITE OS GÊMEOS)

https://www.youtube.com/watch?v=JwsBBIIXT0E
(GRAFITE REVERSE)
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20- O pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), um dos mais valorizados no
mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra
Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A
obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu
toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas
em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo:
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a)painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento,
renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador.
b)horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica,
envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano.
c)uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão,
despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica.
d)esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor
humana a serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro.
e)uso de vários ícones que representam personagens fragmentados
bidimensionalmente , de forma fotográfica livre de sentimentalismo.
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Picasso, P. Les Demoiselles d’Avignon. Nova York, 1907. ARGAN, G. C. Arte
moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia
das Letras, 1992.
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21. O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa
o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do
século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela:

A. pintura de modelos em planos irregulares.
B. mulher como temática central da obra.
C. cena representada por vários modelos.
D. oposição entre tons claros e escuros.
E. nudez explorada como objeto de arte.
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22- Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de
maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí
sua “vida inquietante e absurda”. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto
de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. JAFFÉ, A. O simbolismo nas
artes plásticas. In: JUNG, C. G. (org.). O homem e os seus símbolos. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
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A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o
entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Neste caso, a obra
apresenta características:

A. funcionais e de sofisticação decorativa.
B. futuristas e do abstrato geométrico,
C. construtivistas e de estruturas modulares.
D. abstracionistas e de releitura do objeto.
E. figurativas e de representação do cotidiano.
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23- Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra
que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus
mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no
Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de
criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros
modernistas:
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A. buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando
as cores, a originalidade e os temas nacionais.

B. defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma
irrestrita, afetando a criação artística nacional.

C. representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo
como finalidade a prática educativa.

D. mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma
liberdade artística ligada à tradição acadêmica.

E. buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de
temas abordados.
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24. A grande exposição que marcou o Modernismo no Brasil foi:

A. Semana de teatro moderno de 1922
B. Semana musical moderna de 1922.
C. Semana de arte moderna de 1932.
D. Semana de arte moderna de 1922.
E. Semana de arte moderada de 1912.
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25- “... como estilo artístico se caracteriza pela supressão da realidade e da
perspectiva, pela simplificação das formas e pela representação figurativa das
coisas. Aqui, não se busca a simples retratação da natureza concreta, mas sim,
a criação de uma linguagem visual, dotada de suas próprias interpretações. O
artista é livre para se expressar e criar composições independentemente das
referências visuais reais do mundo externo, saindo do real e partindo para o
imaginário...”
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Esse movimento artístico ficou conhecido como

A) Pop Art
B) Dadaísmo
C) Optical Art
D) Abstracionismo
E) Neoconcretismo
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26- O rigor matemático das formas usadas na arte Abstrata Geométrica foi evoluindo
até surgir, na década de 1960, o movimento conhecido como Optical Art (arte óptica).”
Qual foi a intenção estética da Optical Art?

A) criar uma arte técnica e sem valor artístico.
B) criar uma arte estática e geométrica sem cores.
C) criar no espectador a ilusão de profundidade e cinética.
D) criar uma arte com rigor matemático das formas e estática.
E) criar no espectador a ilusão de imagens que vibram e se movimentam.
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27- A Pop Art surge nos Estados Unidos, na década de 1960, e alcança repercussão
internacional. Sua proposta era eliminar quaisquer barreiras entre arte e o
cotidiano das pessoas. Na imagem acima, o artista reproduz, em sequência, o rosto
da atriz hollywoodiana Marilyn Monroe para expressar:

A) a beleza da famosa atriz de cinema
B) a importância da mídia para o consumo
C) a importância dos meios de comunicação
D) o ingresso da mulher no mercado de trabalho
E) sua crítica ao cotidiano das grandes cidades norte-americanas
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28- A Cultura de Massa (ou “cultura pop”) é o produto realizado pela Indústria
Cultural. Tem o intuito de atingir a massa social, considerando “massa” em seu
sentido de coesão e opacidade. Os artistas do pop art utilizam

A) Imagens de personagens de H.Q.
B) Personagens e animes famosos para atrair a atenção da massa.
C) temas do mundo moderno e paisagens marinhas, pois são temas comerciais.
D)Cenas históricas - batalhas, coroações e revoluções, pois são temáticas
emocionante.
E)Imagens de celebridades - políticos, artistas e músicos para atrair a atenção da
massa.
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29- Em 1923, Tarsila do Amaral cria um monumento à raça negra com
a obra A negra, que é uma inovação na pintura brasileira. Nesse
quadro, carregado de simbolismos, Tarsila retrata uma ama de leite
cujo seio amamentou negros e brancos, contribuindo para a
formação e o sustento da raça brasileira. O impacto dessa pintura de
Tarsila foi fundamental para a criação de outras duas obras de grande
importância na história da Arte Moderna e Contemporânea
Brasileira:

A) Retirantes e Fumo
B) O Café e Mestiço
C) Tropical e Pescadores
D) Abaporu e Antropofagia
E) Lavrador de Café e Raízes
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Di Cavalcanti. Bordel, 1940



84

30- Observando a obra de Di Cavalcanti, infere se que

A) rompe com a tradição figurativa e com a realidade exterior à obra. 

B) É uma concessão do artista ao gosto estabelecido pela elite cultural do país.

C) Somente esta obra pode ser considerada modernista, por seu conteúdo social. 

D) Seus personagens recebem tratamento formal que transcende o mero registro.

E) É uma representação naturalista e, portanto, não atendem aos ideais 

modernistas. 
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31- Em 2003 comemorou-se o centenário de nascimento de Portinari. Sobre as 
características plásticas da obra representada na figura, apreende-se que 

A)a geometrização dos elementos e o espaço inserem a obra no Concretismo.
B)a movimentação da cena e o ritmo  das linhas inserem a obra no Futurismo. 
C)os contrastes luminosos e a ornamentação exagerada inserem a obra no Barroco.
D)a concepção naturalista e a ordenação espacial  inserem a obra no 
Neoclassicismo. 
E)o tema regionalista e o afastamento do academismo inserem a obra no 
Modernismo. 


