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SIMULADO DE ARTE – 3º BIMESTRE 

 

1) Sobre o Cubismo, assinale a alternativa correta. 

 

A) Os quadros apresentam uso ostensivo da perspectiva. 

B) As máscaras de arte africana tiveram origem no Cubismo. 

C) Georges Braque e Pablo Picasso foram importantes pintores do Cubismo. 

D) O Cubismo foi um movimento de arte que retratou o mundo com fidelidade. 

 

2) Com relação as características das obras do movimento Cubista, assinale a alternativa 

incorreta:  

 

A) Presença de perspectiva convencional. 

B) Geometrização por meio do uso das formas e sólidos geométricos. 

C) Obras com aparências de apenas duas dimensões. 

D) Decomposição e fragmentação da imagem e representação de varias partes de uma 

figura no mesmo plano. 

 

3) No início do século, em Paris, Pablo Picasso e Georges Braque criaram um novo 

estilo que mudou a ideia de se fazer arte. Estamos falando do Cubismo. Quanto a este 

movimento marque uma ÚNICA alternativa FALSA. Os cubistas: 

 

a) Romperam com a ideia de arte como imitação da natureza. 

b) Passaram a valorizar as formas geométricas. 

c) A cor é o elemento mais importante da obra. 

d) Reproduziam os objetos e figuras em dezenas de pedaços. 

 

4) No Cubismo analítico: 
 

A) As figuras são dispostas de forma quase incompreensível. 

B) As figuras são bem nítidas. 

C) As figuras são surreais. 

D) Não existem figuras.  
 

 

 



5) Qual movimento tinha a intenção de valorizar a velocidade, a industrialização e os 

avanços tecnológicos que estavam impactando a forma como as pessoas se relacionavam 

na época. 

 

A) IMPRESSIONISMO 

B) EXPRESSIONISMO 

C) REALISMO 

D) FUTURISMO 

 

6) Quem foi considerado o fundador do Futurismo? 

 

A) Filippo Tommaso Marinetti 

B) Pablo Picasso 

C) Georges Braque 

D) Di Cavalcanti 
 

 

 


