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AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE ARTE 

1) O termo realista pode ser entendido como uma forma de: 

a) volta ao passado; 

b) exacerbação ultrarromântica; 

c) maior preocupação com a objetividade; 

d) irracionalismo; 

e) designar obras de arte que procurem representar a realidade concreta, sem idealização.   

 

2) A respeito de Realismo Socialista, pode-se afirmar: 

I   – Foi assim chamado para representar imagens de fácil compreensão, que deveriam ser entendidas como a 

realidade do regime político. 

II  – O Realismo Socialista era, no entanto, idealizado na medida em que procurava exaltar o Estado e seus 

líderes e celebrar uma sociedade sem classes. 

III – Os temas do Realismo Socialista representam pessoas do povo, trabalhadores do campo e da cidade, como 

fortes, saudáveis e satisfeitos.  

a) São corretas apenas II e III. 

b) Apenas III é correta. 

c) As três afirmações são corretas. 

d) São corretas I e II. 

e) As três informações são incorretas. 

 

3) Por que o movimento realista se opõe ao movimento romântico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Marque somente a opção correta em relação às características do Realismo. 

A) Amor idealizado. 

B) Predomínio da inteligência e da razão. 

C) Não retrata a realidade circundante. 



 

 

5) Gustave Courbet é considerado o criador do realismo social na pintura, suas obras manifestam especial 

simpatia pelos: 

A) Trabalhadores e membros mais pobres. 

B) Paisagens e fatos históricos. 

C) Trabalhadores e fatos históricos. 

 

¨6) Quais são as principais características do realismo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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