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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 

 



3/8 
 

01 - A modalidade escultórica conhecida como vulto redondo é a técnica em que a escultura foi realizada de tal modo que 
a figura: 

 

a) foi escavada no plano, apresentando-se como uma forma negativa. 
b) parece estar saindo do plano em que está assentada, mas do qual se destaca bastante. 
c) parece estar saindo do plano em que está assentada, mas ao qual ainda está muito ligada. 
►d) foi desbastada inteiramente do bloco, sendo possível a alguém circular em toda a sua volta. 
e) parece ter sido feita com uma ponta seca, igualando-se às tradicionais linguagens bidimensionais, como o desenho com 

grafite. 
 
02 - A partir dos anos 50, 60 e 70 do século XX, estabelecem-se discussões sobre a escultura moderna, a partir do 

estabelecimento de leituras da representação do espaço e do tempo. Desse período, podemos ressaltar algumas 
manifestações que indicam a necessidade de um “campo ampliado” para a análise das obras, pois suas questões não 
se restringem somente ao material, ao método, à técnica ou à realização formal. Entre as produções desse período, 
que contribuíram para o entendimento da “escultura no campo ampliado”, podemos citar as obras da/do: 
 
a) pop art, com obras coletadas em mercados e colecionadas em série com a intenção de padronizar a produção dos objetos 

artísticos, e da arte cinética, com a inclusão do espectador para realização da obra. 
b) land art, desenvolvida nas galerias, que incluíam os objetos de acordo com a posição do espectador, e da pop art, com a 

produção de “cenas” nas quais os espectadores interferiam. 
c) minimalismo, com a realização de objetos personalizados a partir da interferência do espectador, e da pop art, com objetos 

únicos copiados a partir dos objetos comuns do cotidiano. 
d) land art, que desenvolveu projetos a partir da paisagem e da relação com o espectador sem o registro do processo, e do 

minimalismo, que trouxe questões subjetivas para realização das obras, a partir de mídias eletrônicas e performances. 
►e) minimalismo, com a necessidade da inclusão do espectador para percepção da obra no espaço arquitetônico, e da land 

art, que inclui discussões sobre a paisagem, deslocamentos e registro do processo. 
 
03 - O olho humano se adapta com facilidade às cores da natureza, mas as câmeras não têm essa capacidade. Para 

compensar essa impossibilidade técnica, a fotografia analógica empregava filtros e filmes adequados para a luz do 
dia. Nas câmeras digitais, é possível capturar a luz e aplicar um fator de correção que indica a cor da luz. Esse recurso 
é denominado: 

 

a) histograma. 
►b) balanço de branco. 
c) sensor digital. 
d) tempo de exposição. 
e) redutor de ruído. 

 
04 - A expressão “água-forte” refere-se a uma técnica empregada na gravura sobre placas de metal. A técnica “água-forte”: 
 

a) é uma gravação por incisão direta. 
b) pode ser realizada apenas utilizando o buril.  
c) produz áreas reticuladas que simulam a técnica do claro-escuro.  
d) só pode ser realizada com o instrumento denominado berceaux.  
►e) é produzida banhando-se a matriz em ácidos.  

 
05 - A xilogravura é um processo de impressão: 

 
a) a entalhe. 
b) plana. 
c) por permeação. 
►d) de relevo. 
e) fotográfica. 

 
06 - Gravura em metal é um processo de gravação: 
 

a) que se define por uma técnica de permeação. 
b) que é produzido apenas com banhos de ácido. 
c) que produz apenas imagens monocromáticas. 
►d) no qual a tinta para impressão é depositada no interior dos sulcos gravados e não na superfície da matriz. 
e) que permite apenas uma cópia da imagem. 

 
07 - O movimento romântico, que aconteceu de forma simultânea ao neoclássico, foi muito mais do que um estilo artístico: 

foi uma concepção e atitude de vida por meio da arte. Os artistas do Romantismo: 
 

a) Valorizavam a dimensão da racionalidade humana, em contraposição a uma visão de mundo teocêntrica, resgatando 
ideais clássicos e acreditando na capacidade de intervir no ambiente natural. 

b) Acreditavam que os artistas eram engenheiros, construtores, capazes de projetar a cidade e calcular os sentidos da 
percepção humana. 

►c) Entendiam a natureza como o ambiente da existência humana, viviam um forte sentimentalismo e nostalgia, praticavam 
uma narrativa muito subjetiva e individual e percebiam a pequenez do ser humano diante da natureza. 

d) Interessavam-se pelas modificações de cor e luz na paisagem e na natureza com a passagem do tempo, procurando 
representar os instantes fugazes de maneira subjetiva e individual. 

e) Viveram o primeiro período da modernidade, e faziam um elogio ao desenvolvimento científico e tecnológico e as 
transformações na percepção e sensibilidade humana provocadas pelo progresso.  
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08 - O método de trabalho de um escultor pode contribuir para o entendimento da produção e do tipo de representação de 
um período. Em alguns casos, o método se dá de maneira muito particular, identificando a pesquisa do artista, e em 
outros, indica o conhecimento e ferramentas disponíveis da época. O historiador Rudolf Wittkower traz considerações 
relevantes a respeito da técnica, ferramentas, materiais e métodos de esculturas, procurando contextualizá-las às 
discussões de suas épocas. Ao analisar os trabalhos em mármore de Michelangelo (1475-1564) e Bernini (1598-1680), 
o historiador ressalta questões biográficas desses artistas e questões conceituais discutidas em cada período, o 
renascimento e o barroco, considerando ainda o modo de realização das obras. Sobre esses artistas, é correto afirmar: 

 

a) O escultor Michelangelo foi um dos principais artistas do Barroco italiano, pois suas obras representavam movimento e 
interação com a arquitetura, e seu método escultórico de desbaste do bloco único foi seguido por todos os artistas de seu 
período. Em contrapartida, Bernini, representante do Renascimento italiano, estava mais preocupado em realizar obras de 
caráter pessoal, sem atender encomendas; preocupava-se com a integridade do bloco de mármore no método construtivo. 

►b) O escultor Michelangelo foi um dos principais representantes do período do Renascimento italiano, desenvolvendo obras 
a partir de um método de desbaste muito particular do mármore, tendo como referência apenas uma das vistas de um 
bloco, sem adição de blocos. Já o escultor Bernini representa a dramaticidade do Barroco, com esculturas realizadas a 
partir de vários blocos e de estudos preliminares, tendo como preocupação a construção de uma “cena”, incluindo em seus 
projetos questões sobre a luz do ambiente e a posição específica da obra. 

c) Representante dos avanços do Renascimento, Michelangelo foi um dos primeiros escultores de sua época com prestígio 
e status de artista. Seu método consistia em trabalhar somente com marretas e ponteiras, dispensando o uso de cinzéis e 
do arco de pua. Bernini também desenvolveu obras que valorizaram a posição social do artista. Durante o período do 
Barroco, construiu monumentos e esculturas que representavam personagens da mitologia. Sem aceitar encomendas 
religiosas, realizou obras somente com o arco de pua, para o desbaste do mármore. 

d) Michelangelo foi um escultor ignorado por seus contemporâneos no período do Renascimento. Não recebia encomendas 
religiosas e desenvolvia obras autobiográficas. Seu método de trabalho consistia na montagem de pedaços de blocos de 
mármore para representar o volume. Bernini, em contrapartida, recebeu muitas encomendas religiosas, mas suas obras 
não receberam reconhecimento, sendo um artista de pouca produção. Seu método consistia-se na realização de modelos 
de argila, para reprodução no mármore com auxílio de assistentes. 

e) Michelangelo foi o representante do barroco italiano, que introduziu o movimento da “serpentinata” na escultura, enquanto 
Bernini, escultor da renascença italiana, desenvolveu a escultura livre no espaço. 

 
09 - Qual foi o movimento artístico absorvido pela Revolução Francesa, entendendo-se que a arte tem uma função moral-

instrutiva? 
 

a) Romantismo. 
b) Realismo. 
►c) Neoclassicismo. 
d) Iluminismo. 
e) Rococó. 

 
10 - As vanguardas históricas do século XX se colocaram contra a arte acadêmica e seus métodos tradicionais, baseados 

nos alicerces clássicos da representação figurativa. A compilação de escritos de artistas no livro de “Teorias da Arte 
Moderna”, de H. B. Chipp, mostra expressivamente os novos propósitos dos artistas que buscam unir a práxis artística 
com a práxis vital. Esses anseios necessitam de uma nova concepção do espaço pictórico e do fazer artístico em geral. 
Sendo assim, eles geram novos processos de produção. A respeito do assunto, quais processos são explorados nesse 
novo espaço pictórico? 

 

a) Action painting, arte efêmera. 
b) Pintura ao ar livre, pontilhismo.  
►c) Colagem, fotomontagem, objeto trouvé. 
d) Perspectiva cônica, chiaroscuro, espaço racionalizado. 
e) Performance, abstracionismo e perspectiva. 

 
11 - Quais são os elementos considerados como a base de toda composição visual, segundo as propostas teóricas de W. 

Kandinsky? 
 

a) Figura e fundo. 
b) Posição, direção e movimento. 
c) Cor, textura e tamanho. 
d) Espaço e profundidade. 
►e) Ponto, linha e plano. 

 
12 - As diferentes épocas na história da arte apresentam diferentes abordagens na concepção do espaço, uma vez que a 

pintura se desafia desde a renascença como linguagem bidimensional na representação do espaço ilusório, conhecida 
com o conceito “janela renascentista”. O que diferencia o espaço pictórico renascentista do espaço moderno em 
pintura? 

 

a) A representação de planos por meio de sequências. 
►b) A representação de profundidade por meio da perspectiva linear. 
c) A representação de volumes por meio de corpos. 
d) A representação de fragmentos por meio de ângulos agudos. 
e) A representação de profundidade por meio de agrupamentos de elementos figurativos. 
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13 - Jackson Pollock procurou responder ao problema da estrutura narrativa e a relação entre expressão pessoal e 
gestualidade da arte europeia com seu conhecido método de dripping. Qual foi a estrutura compositiva que seu 
procedimento tornou exemplar? 

 

a) Perspectiva simbólica ou perspectiva de significados. 
b) Perspectiva de composição quadrangular. 
c) Composição ordenada e abstrata. 
d) Composição livre, de formas abstratas. 
►e) Grid, ou grade, ou all-over. 

 
14 - O círculo cromático representa as relações: 
 

►a) das cores entre si. 
b) das cores com branco e preto. 
c) de luminosidade das cores. 
d) de saturação das cores. 
e) entre cores e formas. 

 
15 - A chegada da Missão Artística Francesa no Rio de Janeiro, em 1816, trouxe para o Brasil: 
 

a) uma concepção moderna da arte, inspirada no impressionismo francês. 
►b) uma concepção clássica da arte, baseando um sistema de ensino de arte acadêmica. 
c) uma revalorização da arte indígena e seus mitos fundadores. 
d) uma revalorização dos procedimentos e temáticas medievais. 
e) uma concepção realista da arte, valorizando temas sociais locais. 

 
16 - A arte brasileira teve, com a Semana de Arte em 1922, um importante acontecimento histórico que: 
 

a) apresentou no Rio de Janeiro os principais artistas acadêmicos da época, com ênfase na produção pictórica, mostrando a 
criatividade dos artistas regionais. 

b) consolidou o realismo nas várias linguagens artísticas, influenciadas pela arte europeia desenvolvida na época. 
►c) uniu no Teatro Municipal de São Paulo várias linguagens, desde concertos de música, declamações de poesia e exposição 

de artes plásticas, numa iniciativa de vanguarda que buscou novas formas de experimentação e liberdade criadora. 
d) trouxe para o Brasil obras dos principais artistas de vanguarda europeus, influenciando a produção pictórica a partir de 

então. 
e) apresentou as primeiras pinturas abstratas realizadas no Brasil, demonstrando a liberdade criativa dos artistas da época, 

que queriam romper com o passado. 
 
17 - Com relação à fotografia pictorialista, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Teve por objetivo contrapor o discurso da fotografia como mimese da realidade. A manipulação da imagem fotográfica foi 
a maneira encontrada para atribuir uma dimensão de subjetividade à fotografia até então vista como uma imagem 
mecânica. 

b) A fotografia é utilizada como uma técnica de registro objetivo e fiel da realidade, com base na crença da neutralidade do 
aparelho fotográfico em contraposição ao olhar humano. 

c) A manipulação da imagem fotográfica pelos pictorialistas ocorria com o propósito de deixar a imagem fotográfica ainda 
mais semelhante à realidade. 

d) Os pictorialistas acreditavam na função documental da fotografia, e na sua capacidade de ampliar a percepção humana. 
e) A expressividade da fotografia era produzida através de técnicas sofisticadas, focadas na captura da imagem em estúdio, 

sem nenhum tipo de manipulação posterior. 
 
18 - Qual parte da câmera fotográfica, presente na objetiva, é responsável por controlar a quantidade de luz que entrará na 

câmera? 
 

a) Sensor. 
►b) Diafragma. 
c) Fotômetro. 
d) Lente. 
e) Visor. 

 
19 - A leitura de imagens pode ser estudada a partir da percepção, da experiência visual ou da Gestalt. As relações de peso, 

equilíbrio e contraste de uma imagem podem contribuir para que tenhamos a ilusão de que representam um objeto ou 
uma cena. Em uma representação bidimensional, podemos ter a ilusão de representação do espaço ou de 
tridimensionalidade a partir da: 

 

►a) relação de profundidade (figura e fundo) na sobreposição de figuras, transparência, deformação ou realização de 
perspectiva. 

b) relação de equilíbrio visual, com cores similares e alinhamento das formas simétricas. 
c) relação de fragmentação visual, na percepção de escalas simétricas e na realização de escorços interrompidos. 
d) representação frontal das figuras, com sólidos completos, e na realização de superfícies desagrupadas. 
e) realização de movimentos ascendentes e descendentes das figuras, com cores planificadas e elementos contínuos. 
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20 - A escultura moderna é marcada pelo ecletismo de influências, materiais e propostas formais. Sobre os artistas que 
desenvolveram esculturas a partir de discussões conceituais associadas aos movimentos dos quais participaram, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) No futurismo, Pablo Picasso pesquisa a diversidade de materiais e o tempo congelado; no cubismo, Umberto Boccioni 
questiona a representação figurativa e a perspectiva com esculturas transparentes; no surrealismo, Gabo e Pevsner 
desenvolvem projeções do inconsciente; e no construtivismo, Giacometti propõe obras interativas e cinéticas. 

b) No futurismo, Giacometti desenvolve trabalhos que desfiguram a representação humana, procurando mostrar a passagem 
do tempo; no cubismo, Gabo e Pevsner desenvolvem obras geométricas com uso de cores puras; no surrealismo, Umberto 
Boccioni reproduz objetos do cotidiano; e no construtivismo, Pablo Picasso desenvolve assemblages, colando diversos 
materiais para representação do ideal de uma nação. 

►c) No futurismo, Umberto Boccioni pesquisa a velocidade e sua representação espaço-temporal; no cubismo, Pablo Picasso 
alterna os pontos de vista para a representação de objetos; no surrealismo, os objetos de Giacometti aludem a questões 
do inconsciente; e no construtivismo, Gabo e Pevsner pesquisam o núcleo aparente das esculturas com materiais 
transparentes e elementos geométricos. 

d) No futurismo, Umberto Boccioni desenvolve obras geométricas e transparentes; no cubismo, Pablo Picasso preocupa-se 
com a construção de objetos racionais e definidos por um único ponto de vista, utilizando materiais nobres da escultura 
como mármore e bronze; no surrealismo, Gabo e Pevsner desenvolvem objetos que provocam o espectador; e no 
construtivismo, Giacometti realiza instalações que permitem ao espectador a fruição do espaço. 

e) No futurismo, Giacometti desenvolve obras com materiais convencionais da escultura, pesquisando a relação entre o 
tempo e a materialidade;no cubismo, Pablo Picasso desenvolve obras conceituais, apropriando-se de objetos do cotidiano; 
no surrealismo, Umberto Boccioni realiza monumentos dedicados à memória coletiva; e no construtivismo, Gabo e Pevsner 
desenvolvem esculturas geométricas planas, que podem ser consideradas “pinturas” tridimensionais. 

 
21 - Sobre o início do modernismo na escultura, a historiadora Rosalind Krauss comenta que, em Paris, o artista mais 

conhecido era Auguste Rodin (1840), por ter inaugurado a discussão sobre a relação do material e do tratamento da 
superfície na escultura. No entanto, ela argumenta que o escultor Constantin Brancusi (1876) realizou trabalhos que 
desafiaram os padrões de representação de sua época, como “O beijo” (1911) e “A musa adormecida” (1909-11), em 
oposição aos trabalhos de Rodin. Quanto às diferenças de realização e representação dos trabalhos desses escultores, 
é correto afirmar: 

 

►a) Rodin trabalhava principalmente com a modelagem pelo método aditivo. O modo de tratamento da superfície tem 
características de obra inacabada, com um aspecto extrovertido, generalizado e agressivo. Em contraposição, Brancusi 
dedicou-se ao entalhe pelo método subtrativo, com um trabalho mais privado, silencioso e concentrado no seu modo de 
representação. 

b) Rodin trabalhava principalmente com a modelagem pelo método subtrativo. Apesar de representar temas públicos, seus 
trabalhos têm um aspecto silencioso, tenso e contido, pelo modo de tratamento da superfície. Em contraposição, Brancusi 
dedicou-se ao entalhe, pelo método aditivo, com um trabalho mais extravagante, detalhado e complexo no seu modo de 
representação. 

c) Rodin trabalhava principalmente com entalhe pelo método aditivo. O modo de tratamento da superfície mostra o processo 
de realização no material, com um tratamento introvertido, com poucos detalhes e com acabamento altamente polido. Em 
contraposição, Brancusi dedicou-se à modelagem, pelo método subtrativo, com um trabalho mais público, monumental, 
extrovertido, detalhado e expressivo no seu modo de representação. 

d) Rodin trabalhava principalmente com entalhe pelo método aditivo. O modo de tratamento da superfície era repleto de 
detalhes e com um aspecto geometrizado e linear. Em contraposição, Brancusi dedicou-se à modelagem, pelo método 
subtrativo, com um trabalho mais intimista e rebuscado, com aspecto rústico, extrovertido e gestual. 

e) Rodin trabalhava principalmente com entalhe pelo método aditivo, com o modo de tratamento da superfície simplificado e 
polido. Em contraposição, Brancusi dedicou-se à modelagem, pelo método subtrativo, com um trabalho com aspecto 
inacabado e complexo, projetando nichos específicos para suas obras. 

 
22- Gian Lorenzo Bernini, artista italiano, realizou esculturas que o tornaram reconhecido em seu meio. Essas obras 

possuem características que fizeram parte da pesquisa do escultor quanto à expressividade do mármore e a relação 
do ponto de vista do observador. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os trabalhos de Bernini apresentam pouco dinamismo visual, já que o artista considerava apenas um ponto de vista para 
o observador. Além disso, as esculturas possuem um acabamento com muita textura, rudimentar e com marcas do 
processo de realização, elementos que marcaram a produção desse artista. 

b) As esculturas eram planejadas para que fossem vistas a partir de muitos ângulos, por isso, foram colocadas em pedestais 
que permitiam essa variação. Além disso, o acabamento das obras de Bernini sugere o realismo e, para ele, a relação de 
luz e sombra não era relevante, sendo prioritária a semelhança da escultura com o modelo. 

c) As características principais das esculturas de Bernini são o acabamento, com marcas de ferramentas e do processo de 
realização, apresentando muitas superfícies e volumes irregulares para causar maior dinamismo. Além disso, preocupava-
se com a diversidade de pontos de vista para o observador; os volumes eram valorizados pelo acabamento, sem se 
preocupar com a relação de representação do modelo. 

►d) As esculturas eram planejadas para serem observadas de pontos de vista específicos, por isso, muitas vezes o artista 
projetava também a iluminação e o espaço em que a escultura seria instalada. Além disso, seus trabalhos apresentavam 
um realismo dinâmico, em que o contraste de luz e sombra era valorizado para a realização dos volumes. 

e) Os trabalhos de Bernini apresentam grande dinamismo visual, pois o artista considerava mais que quatro pontos de vista 
para o observador. Além disso, as esculturas possuem acabamentos diferentes, misturando áreas polidas e detalhadas 
com áreas inacabadas. 
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23 - Em representações gráficas e pictóricas, o ponto pode ser o principal elemento compositivo, como no caso das 
pinturas pontilhistas de G. Seurat (1859), nas quais a impressão de formas e espaços ocorre pela justaposição de 
pontos de diferentes cores. A respeito do assunto, é correto afirmar: 

 

►a) A aproximação de vários pontos causa um efeito visual de agrupamento, por isso, os pintores impressionistas realizavam 
composições que permitiam uma percepção de volume a partir da fusão, contraste e organização dos pontos. 

b) As pinturas pontilhistas são composições simples, pois são realizadas apenas com pontos, por isso, não há movimento, 
contraste ou intensidade na imagem. 

c) Composições realizadas a partir de pontos são de pouco interesse visual, pois o dinamismo de uma composição depende 
da complexidade dos elementos que a compõem. Por isso, as pinturas impressionistas eram pouco complexas. 

d) Uma série de pontos seguidos e contínuos causa um efeito de desagrupamento, tornando a imagem mais fragmentada e 
de difícil leitura. Por isso, os pintores impressionistas procuravam reduzir ao máximo o número de cores, para causar maior 
impacto visual, aproximando-se de figuras geométricas. 

e) Em uma composição estruturada apenas por pontos, não há direcionamento do olhar, já que a percepção de movimento 
é causada apenas pelo contraste de linhas, formas e cores. Por conta disso, os pintores impressionistas preocupavam-se 
em contornar com linhas contínuas as figuras, para que tivessem maior contraste visual. 

 
24 - Performances e happenings são expressões artísticas contemporâneas. São características dessas manifestações 

artísticas: 
 

a) Seu caráter acadêmico, respeitando as tradições da visualidade construídas ao longo dos séculos da história da arte ocidental. 
b) Seu caráter experimental, necessitando de conhecimentos técnicos avançados com foco no produto final. 
c) A especificidade técnica, necessária para os artistas se expressarem, e a exclusividade do público, que precisa conhecer 

profundamente a história da arte para acessar os trabalhos. 
►d) Seu caráter experimental, a liberdade dos artistas para cruzar fronteiras das linguagens artísticas, a possibilidade de 

participação por meio do público e o foco no processo. 
e) A especificidade de linguagem, diferenciando-se de outras linguagens artísticas, e o foco nos procedimentos teóricos. 

 
25 -  “Se há um problema recorrente para a consciência artística moderna, é o problema da liberdade formal ou, mais 

precisamente, da liberdade de formar. Duas consequências parecem asseguradas a partir [...] das vanguardas pós-
impressionistas: a arte não é mera cópia da natureza ou dos objetos culturais; não há modelo de beleza absoluta em 
que o artista deva inspirar-se, ou que ele deva aspirar” (BOSI, 1985, p. 69). Levando em consideração as informações 
apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Apesar do caráter plural do trabalho artístico, o realismo e o formalismo acadêmico permanecem estruturantes no ensino 
da arte na contemporaneidade. 

b) Diante da liberdade formal, o ensino da arte deve ser fundamentado no conceito e não na forma artística. 
c) Considerando que, na produção artística atual, existe uma dissociação entre forma, conceito e realidade, o ensino da arte 

deve fundamentar-se na livre expressão. 
d) O ensino-aprendizagem de uma arte que já não conta com os parâmetros e valores estéticos tradicionais deve 

fundamentar-se na teoria e crítica de arte. 
►e) Diante da complexidade e multiplicidade das proposições artísticas, construir, conhecer e exprimir são processos 

imprescindíveis para ensino-aprendizagem da arte na atualidade. 
 
26 - Durante os anos de 1980, como diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, a professora 

Ana Mae Barbosa sistematizou a abordagem triangular, uma proposta de arte-educação centrada no uso de imagens 
e no entendimento do ensino da arte como um processo de alfabetização visual. Sobre a abordagem triangular, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A Abordagem Triangular, apesar de trazer um importante aporte para o ensino da arte, foi pouco utilizada no ensino-
aprendizagem nas escolas, pelo fato de ter sido desenvolvida como uma ferramenta de mediação das obras exibidas em 
museus de arte contemporânea. 

►b) A Abordagem Triangular propõe como processos imprescindíveis para a alfabetização visual: a contextualização e a 
inscrição histórica da obra, a apreciação crítica das imagens e o fazer artístico consciente. 

c) A Abordagem Triangular é um método que auxilia o professor a fornecer uma leitura crítica e historicamente 
contextualizada das imagens na contemporaneidade. 

d) A Abordagem Triangular se estrutura em três processos principais: a análise comparativa das obras de arte, a descrição 
da obra e a realização de uma releitura da obra estudada. 

e) A Abordagem Triangular, tomando como fio condutor aspectos biográficos do artista, contextualiza historicamente a obra 
e enfatiza a apreciação e a produção artística a partir das vivências dos educandos. 

 
27 - Para Fayga Ostrower, “O criar só pode ser visto num sentido global, como um agir integrado em um viver humano. [...] 

A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural” (OSTROWER, 2011, p. 5). Considerando as 
contribuições do pensamento de Fayga Ostrower para o entendimento da criatividade e dos processos de criação, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A criatividade e os processos criativos implicados na produção de uma obra de arte fornecem inovações e evoluções 
formais à tradição artística. 

b) Como processo essencialmente intuitivo, a criatividade deve ser incentivada, por meio de atividades e abordagens teóricas 
que possibilitem ao educando se expressar livremente. 

c) Os processos criativos, se adequadamente conduzidos, podem contribuir para que o educando, por meio de expressão 
artística, evoque e supere memórias traumáticas. 

►d) O ato de criar nas artes, como um pensar consciente e específico sobre um fazer concreto, transcende estados subjetivos, 
dialoga com contextos históricos-sociais e se materializa formal e conceitualmente na realidade concreta. 

e) Nas artes visuais, os processos criativos, com os avanços tecnológicos e os procedimentos de apropriação, já não são 
parte constitutiva do ato de criar.  
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28 - Com base na literatura sobre história do ensino da arte no Brasil, é correto afirmar: 
 

a) Na escola tradicional, o objetivo do ensino da arte era possibilitar a livre expressão das crianças e jovens. 
b) Na escola nova, o professor era considerado o detentor do conhecimento que era transmitido aos alunos. 
►c) Na escola tradicional, o desenho de observação era uma atividade que fazia parte dos métodos adotados. 
d) Na escola tecnicista, foram adotados métodos progressistas e inovadores, com vistas a uma formação crítica dos alunos. 
e) Na escola nova, o objetivo do ensino da arte era mudar o comportamento dos alunos com vistas à formação profissional. 

 
29 - Com base na literatura sobre o ensino da arte na escola, é correto afirmar: 
 

a) O objetivo do ensino da arte é formar artistas e desenvolver os alunos tecnicamente. 
►b) Articular saberes formais, simbólicos, históricos e contextuais sobre trabalhos de arte possibilita a formação de um olhar 

crítico para a visualidade. 
c) As aulas de arte são um espaço aberto, sem contornos fixos usados pela escola, para desenvolver atividades de distração. 
d) As aulas de arte são o espaço em que o aluno recebe o repertório imagético, abrindo mão daquele que traz de sua vivência. 
e) Os métodos para ensino da arte devem ser eficazes no estabelecimento do saber erudito. 

 
30 - Sobre a leitura de imagens, é correto afirmar: 
 

a) A imagem trazida para a sala de aula é uma ilustração para os conteúdos de história da arte. 
b) Ler uma imagem é um procedimento realizado através de um roteiro pré-estabelecido, independentemente do trabalho de 

arte utilizado. 
c) As imagens podem ser trabalhadas em sala de aula, contanto que sejam da arte clássica, já consagradas pela história da 

arte. 
d) O professor é quem determina quais conteúdos serão discutidos a partir de uma imagem da arte em sala de aula. 
►e) Realizada coletivamente em sala, é um procedimento que possibilita aos alunos o fazer artístico. 


