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SIMULADO DE ARTE – 3º BIMESTRE 

 

1) De acordo com a tendência neoclássica, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na 

medida em que em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos 

gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Segundo a leitura acima analise os 

itens e marque uma ÚNICA alternativa:  

I. É o academicismo o grande opositor no decorrer do processo, pois expressou os valores 

próprios de uma nova e fortalecida burguesia.  

II. Tais determinações geraram uma introdução nas academias de artes que se 

convencionaram quanto ao estilo de fazer arte.  

III. Isto só seria possível com um trabalho de pesquisa e aprendizado das técnicas de 

convenções da arte clássica, o que em decorrência da decadência política da época não 

acontecerá.  

 

a)  Apenas o item II está correto.  

b)  Todos os itens estão falsos.  

c)  Apenas o item I está falso.  

d)  Apenas o item III está correto  

 

2)  Qual foi o movimento predominante na arquitetura e na arte do final do 

século XVIII e início do século XIX. Ele foi caracterizado por retornar ao 

estilo grego e romano.  

 

A) Neoclassicismo 

B) Abstracionismo 

C) Fauvismo 

D) Futurismo 

 

3) Qual característica não pertence ao Neoclassicismo? 

A) Racionalismo, academicismo e idealismo; 

B) Oposição ao Barroco e Rococó 

C) Influência da arte da Grécia e de Roma (arte clássica); 

D) utilização de materiais diversos na mesma obra; 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rococ%C3%B3


4) Na França do século XVIII, tornava-se padrão a arte neoclássica, influenciada pelos 

ideais do: 

 

A) Iluminismo 

B) Realismo 

C) Simbolismo 

D) Grotesco 

 

5) Quem foi o maior representante da pintura neoclássica?  

 

A) Pablo Picasso 

B) Jacques Louis David  

C) Tarsila de Aguiar do Amaral 

D) Antônio Francisco Lisboa 

 

6)  Que estilo artístico veio substituir o Rococó?  

 

A) Romantismo 

B) Realismo 

C) Neoclassicismo 

D) Abstracionismo 
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