
 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

● Arte Renascentista, artistas e obras; 

● Arte Barroca, artistas e obras; 

● Arte Neoclássica, artistas e obras; 

● Arte Romântica, artistas e obras; 

● Arte Realista, artistas e obras; 

● Arte Impressionista, artistas e obras; 

● Arte Expressionista, artistas e obras; 

● Releitura de obras clássicas: o papel da arte na sociedade. 

● Vanguardas artísticas; 

● Arte do século XX; 

● Arte moderna brasileira. 

● Arte e padrão. 

 

 

Exercícios – Exame Final 

1 – Quais foram os principais artistas do período do Renascimento? 

2- Quais as principais características do período do Renascimento? 

3- Quais foram os principais artistas do período do Barroco? 

4- Quais as principais características do período do Barroco? 

5- Qual o principal conflito que tomou conta na Arte Barroca? 

6- Qual o nome do artista que conseguia transitar pelas duas artes da pintura e da escultura, sendo o 

artista que realizou a pintura do teto da Capela Sistina e a escultura do Davi? 

7 – O termo Antropocentrismo significa: 

8 – O termo Barroco tem como significado: 

9 – O Renascimento surge a partir de qual século? E o Barroco surge a partir de qual século? 

10 – O período do Barroco trouxe uma época de dúvidas. Estes conflitos se dão a partir de um 

acontecimento provocado pela igreja. Explique. 

11- Formalismo na composição, refletindo racionalismo dominante; Exatidão nos contornos; sobriedade nos 

ornamentos e no colorido, pinceladas que não marcavam a superfície, dando à obra um aspecto impessoal onde 
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predominava o desenho sobre a cor; são algumas das principais características do movimento Neoclássico. Quais os 

nomes dos principais artistas do Neoclassicismo? 

12- A linha mestra do estilo neoclássico eram as figuras severas, desenhadas com exatidão, que apareciam em 

primeiro plano, sem a ilusão de profundidade dos relevos romanos. A pincelada era suave, de modo que a superfície 

da pintura parecia polida e as composições eram simples, para evitar o melodrama rococó. A pintura do 

Neoclassicismo tem como características principais: 

13- No movimento romântico o pintor lança um olhar subjetivo sobre o mundo objetivo e apresenta-nos uma 

imagem filtrada pelas suas emoções. O artista torna-se o intérprete do mundo. Os artistas do romantismo criaram 

obras com diversos temas diferenciados. Quais os nomes dos principais artistas do Romantismo? 

14- No Romantismo o artista emancipa-se da encomenda e faz a sua obra baseado nos impulsos da sua alma e na 

sua própria inspiração; A pintura é bastante individualizada e diversificada no que diz respeito ao próprio estilo e aos 

temas; estas são algumas das principais características do movimento romântico, com isso fez com que os artistas 

trabalhassem de forma que a pintura ganhasse alguns elementos. A pintura do Romantismo tem como 

características principais: 

15- Utilizando cores irreais, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à 

prostituição. Deforma-se a figura, para ressaltar o sentimento. Longe de indicar um grupo coeso e articulado, o 

termo se dirige ao trabalho de pintores que, entre 1880 e 1890, exploram as possibilidades abertas pelo 

impressionismo, em direções muito variadas. Dessa forma, qual principal marca do movimento Pós-Impressionista? 

16- Analise a pintura de Courbet abaixo: 

 

O “novo” Realismo insistia na imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Também eram diferentes em 

seus temas, os artistas se limitavam a fatos do mundo moderno à medida que os experimentavam pessoalmente; 

somente o que podiam ver ou tocar era considerado real. O movimento Realista representava que temáticas? 

17- O tom do século XIX foi exatamente a expressão do individual. Os movimentos artísticos nada mais são do que o 

reflexo do comportamento social de determinada época, quando o assunto é o século XIX, estamos falando 

propriamente do furacão cultural. O mundo mal acabara de sofrer os impactos da Revolução Francesa. Em suma, o 

artesão saiu de cena para dar lugar ao operário e as cidades cresceram em progressão geométrica. Houve um 

verdadeiro rompimento com o modo de vida de outrora e, certamente, essas mudanças causariam transformações 

significativas nas manifestações artísticas. Durante a transição não é errado afirmar que houve uma falta de estilo, 

ou melhor, um estilo indefinido. O gosto popular mudara bastante com a ascensão da nova classe média desprovida 

de tradição e o artista vivia um conflito entre produzir para sobreviver e produzir para satisfazer o seu próprio estilo. 

Contudo, nada estava perdido. Essa liberdade estética “tornou verdade que a arte era um veículo perfeito para 

expressar a individualidade” (GOMBRICH, p.502, 1995).  

 



 

A arte, naquela época, alcançava novas possibilidades. Se observarmos a história do século XIX. Analise o texto acima 

e disserte sobre o século XIX e seus movimentos. 

18- O homem europeu, diante das revoluções e também por ter aprendido a utilizar o conhecimento científico e a 

técnica para interpretar e dominar a natureza se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações 

artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. 

Com base nestes fatos, qual foi o marco histórico que a sociedade europeia sofreu na metade do século XIX, sendo 

uma ruptura nas artes? 

19- Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes 

tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os 

artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura 

impressionista. A primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição 

coletiva realizada em Paris, em abril de 1874. Mas, o público e a crítica reagiram muito mal ao novo movimento, pois 

ainda se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. Quais os principais artistas do movimento 

Impressionista?  

20- Cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas; Dinamismo improvisado, abrupto, inesperado; Pasta 

grossa, martelada, áspera; Técnica violenta: o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou 

provocando explosões; Com estas características, os pintores não queriam destruir os efeitos impressionistas, mas 

queriam levá-los mais longe. Quais principais artistas do movimento Pós-Impressionismo? 

21- A arte realista trouxe um novo contexto para as pinturas, onde os artistas expressavam uma arte mais livre sobre 

os temas abordados. 

   

Com base na imagem acima, a principal característica do movimento Realista com relação aos temas de modificou. 

Como aparecem estes temas abordados pelos artistas? 

22- Abaixo temos três obras pertencentes ao Pós-impressionismo. Observe-as e diga os nomes dos pintores, 

respectivamente, na ordem em que aparecem suas obras. 

      



 

23- O que significa a palavra FAUVES?  

24- Quais as características do movimento Fauvismo? 

25- O cubismo foi dividido em dois momentos, quais foram eles? E quais artistas fizeram parte deste momento? 

26- O surrealismo foi um momento que mexeu com o espectador, de que forma se apresenta este movimento e 

quais seus artistas? 

27- O pop art foi um momento que trouxe uma reflexão ao público. Quais artistas e quais características deste 

momento?  

28- O dadaísmo foi um movimento que trouxe como contexto objetos prontos. Como aparece este momento e como 

ficou conhecido? Quais artistas fazem parte deste contexto? 

29- O abstracionismo foi o ápice de todo momento da arte moderna. Qual o principal motivo dele ser o topo de toda 

evolução da arte? 

30- O texto paranóia ou mistificação de Monteiro Lobato a respeito da exposição da artista Anita Malfatti em 1917, 

demonstra como as pessoas vêem a arte moderna, momento de novidades e mudanças. De que forma o escritor 

apresenta este artigo? 


