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Johannes
Vermeer, a 
Moça com 
Brinco de 

Pérola
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Cildo
Meirelles
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Alexandre Orion
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Nikita
Golubev (aka
ProBoyNick)
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Stickers
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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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https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg
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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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