


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.

14



15

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCofX3xczbAhXCGJAKHb0lCUgQjRx6BAgBEAU&url=https://monstrodosmares.milharal.org/marcadores/livros-artesanais/&psig=AOvVaw0EWGPvd4gmOXldGUqf-NVy&ust=1528838340711063


“...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.


