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Atividade para segunda-feira (29 de JUNHO de 2020) – 1 AULA 

 

CONTEÚDO: ARTE CONTEMPORÂNEA 

- ARTE EFÊMERA 

 

ATIVIDADE: Questões. 

1) Explique o que é Arte Efêmera. 

 

2) Sobre arte efêmera marque a alternativa incorreta:  

a) A Arte Efêmera é uma forma ou estilo de arte, especialmente presente na 

arte contemporânea;  

b) Suas obras buscam questionar a transitoriedade da arte criando uma série de 

registros permanentes;  

c) O que sobra de uma obra efêmera, em sua totalidade, são registros. Só é 

possível ter uma ideia por meio de fotografias, textos ou vídeos, de como foi 

vivenciá-la pessoalmente.  

d) Muitos artistas utilizam materiais perecíveis, que só duram o tempo da obra, 

ou às vezes precisam ser substituídos se ela for refeita. 
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AVALIAÇÃO DE ARTE 
 

1) O que é ARTE? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) A produção indígena tem o objetivo: Assinale somente uma alternativa.  

a) Embelezar as pessoas da tribo nos rituais;  

b) Fabricar os utensílios e adereços que os índios necessitam no seu cotidiano;  

c) Realizar a pintura corporal para identificar a tribo, representando as tradições da tribo;  

d) Todas as alternativas anteriores. 

3) Diferencie o período conhecido como Pré-colombiano e Pré-cabralino. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4) Veja a imagem de uma das esculturas pré-históricas mais famosas, a “Vênus de 

Willendorf”. 



 
Vênus de Willendorf  

Sobre essa escultura, é correto afirmar que: 

a) foi encontrada no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Sul do Piauí. 

b) foi descoberta em 1990, por um arqueólogo chamado Willendorf. 

c) está relacionada a cultos arcaicos. 

d) Foi encontrada em 1908, durante uma escavação para a construção de uma ferrovia, na 

cidade de Willendorf. Acredita-se que representassem algum tipo de divindade ligada ao feminino. 

e) foi encontrada ao lado de uma múmia, no Vale de Gizé, no Egito. 

5) Qual foi o principal escultor do Barroco mineiro? 

a. Aleijadinho. 

b. Gian Lorenzo Bernini. 

c. Lygia Clark. 

d. Mauricio Ianês. 

 

6) O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores 

católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como 

oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em 

suas produções artísticas. Qual é este movimento? 

a. Classicismo. 

b. Modernismo. 

c. Renascimento. 

d. Romantismo. 
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