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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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