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AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE ARTE 

 

1) O que significa a palavra contemporânea? 

a) arte das musas 

b) atual, refere-se também a manifestações artísticas cujas propostas romperam com as características 

comuns às artes até essa época. 

c) termo que indica alguma ênfase. 

d) refere-se ao batalhão militar à frente de uma tropa. 

 

2) Qual foi o artista mais inventivo no Brasil, com relação a Arte Moderna. 

a) Fernando Barba. 

b) Nina Pandolfo. 

c) Hélio Oiticica. 

d) Maurício Ianês. 

 

3) O que eram os Parangolés? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) Relacione: 

(1) Arte Conceitual 

(2) Arte Efêmera 

 

(        ) Valoriza a atitude mental em detrimento da materialidade da obra. Ou seja, o conceito. A ideia 

proposta por um artista é mais importante que um objeto em si, que pode ou não ser feito pelo artista. 

(          ) São obras que existem somente por um tempo determinado. São obras passageiras. 

 

 

5) “Instalação” é o conceito de se fazer arte de forma diferente do tradicional. Hélio Oiticica (1937-1980), 

artista brasileiro, trabalhou muito com instalações. Assinale a alternativa que define o que é uma instalação. 

a) É um tipo de obra que pode ser chamada de efêmera, pois geralmente dura um tempo determinado.  

b) Significado simbólico de imagens ou formas representadas em obras de arte. 

c) Que está no interior de algo e que é essencial para sua existência. 

d) Redução a nada, descrença absoluta. 

 

 

 



 

6) A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 1917.  

 

 
(Fonte — obra de Marcel Duchamp, fotografada por Alfred Stieglitz.) 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas,  

 

A) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. 

B) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX.  

C) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. D) 

a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras.  

E) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística.  

  

7) 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 ás vezes precisam ser 

substituídos se ela for refeita.  

 

8) Sobre as relações entre arte moderna e contemporânea avalie as sentenças abaixo como verdadeiras ou 

falsas: 

 ( ) A arte moderna é composta por diversos movimentos, cada um com diferentes propostas representativas; 

 (   ) Arte efêmera e arte híbrida são movimentos artísticos da modernidade; 

 (   ) A arte contemporânea tem origem na arte como conceito, que começa a ser discutida no movimento 

impressionista; 

 (   ) A obra “A fonte” foi uma das primeiras manifestações que abordaram arte como conceito. Marque a 

sequência correta:  

a) V – V – F – V  

b) V – F – V – V  

c) V – F – F – V  

d) F – V – F – V  

 

 


