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PROVA ESCRITA DE ARTES VISUAIS 

PRIMEIRA PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS (100 PONTOS) 

 

 

1ª QUESTÃO 
 

O mural “Etnias” de Eduardo Kobra, que fica no Boulevard Olímpico da Praça Mauá, 

possui 15 metros de altura e 170 metros de comprimento e retrata cinco rostos indígenas de cinco 

continentes diferentes: os Huli da Nova Guiné (Oceania); os Mursi da Etiópia (África); os Kayin da 

Tailândia (Ásia); os Supi da Europa e os Tapajós das Américas. Esse mural teve como objetivo 

representar a paz e a união entre os povos. 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer que essa obra é arte pública por ser 

a) um panorama e estar ligada a uma totalidade da representação indígena sobre a terra. 

b) fisicamente acessível e modificar a paisagem circundante de modo permanente ou 

temporário.  

c) uma tendência da arte contemporânea em que o artista, sem elaboração formal, promove 

um debate cívico. 

d) cabível em locais abertos ou fechados de modo a propiciar que o espectador seja parte 

integrante da obra.    

  

(Imagem disponível em: www.widewalls.ch/eduardo-kobra-artist-of-the-week-august  Acesso em 18/10/2016) 

http://www.widewalls.ch/eduardo-kobra-artist-of-the-week-august/
http://www.widewalls.ch/eduardo-kobra-artist-of-the-week-august
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2ª QUESTÃO  
 

Fayga Ostrower, em seu livro Universos da Arte (1983, p. 303), observa que, em relação à 

arte produzida no Paleolítico, “no âmbito da magia, o estilo da arte se torna necessariamente 

realista e naturalista. Além disso, na descrição fiel dos fenômenos observados, a atitude do artista 

se mantém essencialmente objetiva.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caverna de Lascaux, na França 

Disponível em: www.linguagemgeografica.blogspot.com.br.  Acesso em 31/10/2016. 

 

Segundo a autora, é correto afirmar que 

a) muitas vezes, ao fazerem a imagem, os artistas aproveitaram-se da curvatura natural da 

rocha, de relevos ou saliências, integrando a corporeidade da parede na forma do animal 

representado. É mesmo possível – ou até provável – que tais saliências tenham sugerido 

inicialmente a própria imagem do animal. 

b) os desenhos datam de um período distante do nosso, entre 35 e 15 mil anos, período este 

que corresponde ao final da última fase glacial (cujos degelos são lembrados na lenda de 

um dilúvio primeval, em todas as mitologias antigas). 

c) os tamanhos dos desenhos variavam entre muito pequenos, com cerca de 40 centímetros 

e cenas que precisavam ser observadas com proximidade pela riqueza de detalhes e 

minúsculo tamanho, até outras que chegavam a medir mais de 2 metros de comprimento.  

d) os “artistas”, naquela época, talvez tenham sido venerados como sábios, mágicos e se 

tornado líderes do grupo como dotados de dons excepcionais, portadores de força vital e 

capazes de estabelecer comunicação com as forças da natureza, sendo dispensados de 

todas as tarefas comunais. 

http://www.linguagemgeografica.blogspot.com.br/
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3ª QUESTÂO 
 

 

 

Na trajetória da História da Arte, houve época em que a mulher não era considerada 
artista mesmo tendo uma produção que a qualificasse como tal. No Brasil, essa condição não foi 
diferente. 

 Veja, a seguir, imagens de obras de artistas brasileiras e as correlacione com os 
fragmentos dos textos críticos. 

 
 
 
(1) Caixa de 
baratas. 

 

(    ) "Georgina de Albuquerque é uma das principais 
mulheres brasileiras a conseguir firmar-se como 
artista no começo do século XX. Em suas pinturas, a 
artista tem como parâmetro o impressionismo e suas 
derivações. Elas apresentam uma paleta de cores 
luminosas, empregada com sensibilidade." 

 

 
 
 
(2) A ventania. 

 

(    ) Anita Malfati: "No Brasil, em 1917, a artista 
associa essa liberdade de compor com formas à 
crítica nacionalista aos modelos importados de 
representação. (...) A artista não nega o modernismo, 
mas evita o que ele tem de ruptura. Ao voltar para o 
Brasil, em 1928, interessa-se por temas regionalistas 
e se volta às formas tradicionais, como a pintura 
renascentista e a arte naïf."  
 

 

 
 
 
(3) Azulejos. 

(    ) Lygia Pape: "Para o crítico inglês Guy Brett, a 
semente da criatividade desabrocha nos trabalhos da 
artista com sensibilidade e humor. Eles não foram 
criados para serem consumidos apressadamente, (...). 
A artista não se prende aos mesmos suportes ou 
procedimentos, seu trabalho é sempre inovador e 
enfrenta inúmeras questões". 
 

 

( 
 
 
                                (4) In Absentia M.D. 
 

 

(    ) "Para o crítico Tadeu Chiarelli, a poética de 
Regina Silveira parece ter sido determinada pelo 
contato com a obra de Iberê Camargo (...). Outra 
referência importante para seu trabalho é a obra de 
Marcel Duchamp (1887-1968), que lhe permite, de 
forma irônica, reinventar esses códigos a fim de retirar 
deles novas possibilidades de significação.  
 

 
 
 
        (5) Verão 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 
2016. Imagens disponíveis:  
http://enciclopedia.itaucultural.org.br . Acesso em 
14 /10/ 2016 

(    ) Adriana Varejão: "Em sua produção, evoca 
repertório de imagens associadas à história do 
período colonial brasileiro, (...). Em obras que se 
situam entre a pintura e o relevo, emprega 
frequentemente cortes e suturas em telas e outros 
suportes que permitem entrever materiais internos que 
imitam o aspecto de carne. 

 
 

A sequência correta é 

a) 2,  3,  4,  1  e  5 

b) 5,  2,  3,  1  e  4 

c) 5,  2,  1,  4  e  3 

d) 2,  5,  4,  1  e  3 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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4º QUESTÃO 
 

"A reiteração de motivos e significados semânticos aplicados ao embelezamento do corpo, 

da casa, da cerâmica, à estrutura dos tecidos e trançados, à pirogravura da superfície das 

cuias, à pintura dos utensílios de madeira e dos implementos de trabalho confere uma 

homogeneidade visual ao universo tribal que milita a favor de sua diferenciação em relação 

às demais tribos."  

(RIBEIRO, Berta. Arte Indígena, Linguagem Visual. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989, p. 32.) 
 

Segundo Berta Ribeiro, no contexto das culturas indígenas brasileiras, é correto afirmar que a 

arte 

a) cria uma esfera mitológica distanciada da produção cotidiana e, por isso, identifica cada 

grupo.  

b) constitui sistemas visuais com padrões de formas naturalistas que não permitem 

alterações de técnicas e estilos. 

c) participa do cotidiano ao mesmo tempo em que se constitui um mecanismo ideológico 

que reforça a unicidade de cada grupo. 

d) permite, por meio das técnicas e suportes, classificar habilidades exclusivamente 

masculinas ou femininas nas produções utilitárias. 

 

5ª QUESTÃO 
 

Richter (2005) considera a estética do cotidiano como elemento pertencente ao universo das 

Artes e alavancadora de uma educação multicultural. Segundo a autora, 

I - A estética do cotidiano reconhece valor estético em atividades ou objetos presentes na 

vida comum de diferentes culturas. 

II – Há um “fazer especial”, um fazer estético carregado de sentido, presente desde os mais 

remotos inícios da humanidade e que está presente até os dias atuais, imprimindo valor 

estético às produções, desde artefatos utilitários até as criações da arte contemporânea. 

III – O ensino de Artes Visuais deve favorecer, primordialmente, o deslocamento do olhar 

das crianças para as produções artísticas exteriores ao seu universo estético, ampliando 

seu repertório cultural e artístico. 

IV – Para que haja a experiência de ensino das artes visuais com caráter de pós-

modernidade, é preciso ampliar o conceito de arte, adotando uma visão antropológica de 

cultura e dissolvendo as fronteiras entre arte popular e arte erudita. 

 

Estão corretas 

a) III  e  IV.  

b) II  e  III. 

c) I,  II  e  III. 

d) I,  II  e  IV. 
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6ª  QUESTÃO 
 

Nos catálogos do Descobrimento lançados por ocasião de diversas exposições e eventos 

pelos 500 anos do “descobrimento” do Brasil, houve uma exposição relacionada à produção de 

arte do século XIX. O volume referente a esse período tem texto de Luciano Migliaccio, no qual o 

pesquisador reflete sobre as realizações desse momento da arte brasileira. A primeira grande 

questão levantada se relaciona aos diversos matizes que os pintores da Academia Imperial de 

Belas Artes conferiam a suas obras. Assim, as diversas temáticas trabalhadas dialogavam com os 

movimentos artísticos europeus daquele momento. Essas gradações apresentavam simultaneamente 

caráter estético, no tocante à composição propriamente dita, e aos gêneros trabalhados, os quais 

se conectavam também com a conjuntura vivida pelo país daquele período, transitando entre o 

regime imperial e o republicano que se avizinhava no final dos Oitocentos.   
 

De acordo com esse autor, assinale a alternativa correta que relaciona artistas dos Oitocentos 

aos gêneros e obras de destaque trabalhados por eles. 

  

7ª QUESTÃO 
 

Segundo Myriam Ribeiro e Fátima Justiniano (2008), a cidade do Rio Janeiro foi responsável 

pela introdução de diversos estilos arquitetônicos no Brasil Colonial, entre os quais se destacam o 

maneirismo, o barroco e o rococó. As pesquisadoras elaboram um roteiro pelas diversas 

edificações religiosas do município e tecem considerações em relação à tipologia dos prédios, sua 

distribuição espacial, e constituição dos ornamentos internos e externos. Revelam também o 

papel destacado desses prédios na geografia local, os quais corporificavam a importância 

desempenhada pela Igreja nas terras brasileiras e sua função no contexto da cultura nativa ao 

longo dos períodos colonial, imperial e republicano do país. 

Essas edificações não escaparam do ideário reformador, identificado com a ideia de 

modernização, nem com uma prática recorrente e sem critérios que determinou a ‘reforma’ ou 

demolição de vários prédios religiosos, desde o final do século XIX até boa parte do século XX.  

(Barroco e Rococó nas igrejas do Rio de Janeiro. – Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2008. Disponível 

em http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColRotPat2_BarrocoRococoIgrejasRiodeJaneiro_Vol1_m.pdf.  

Acesso em 10/11/2016) 

Entre os prédios religiosos demolidos as autoras destacam 

a) o Convento da Ajuda das Irmãs Clarissas e a Igreja da Lapa dos Mercadores. 

b) o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Pedro dos Clérigos. 

c) a Igreja de São Pedro dos Clérigos e o Convento da Ajuda das Irmãs Clarissas. 

d) a Igreja de Santa Rita e a Igreja de São Pedro dos Clérigos.  

a) 
Paisagem 

Georges Grimm 

 Realismo Social 

Almeida Júnior 

 Natureza-morta 

Nicola Facchinetti 
,   

b) 
Realismo Social 

Belmiro de Almeida 

 Pintura Histórica 

Pedro Américo 

 Indianismo 

Victor Meirelles 
   

c) 
Paisagem 

Agostinho José da Motta 

 Indianismo 

João Batista da Costa 

 Pintura Histórica 

Rodolfo Amoedo 
   

d) 
Natureza-morta 

Belmiro de Almeida 

 Realismo social 

Almeida Júnior 

 Pintura Histórica 

Nicola Facchinetti 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColRotPat2_BarrocoRococoIgrejasRiodeJaneiro_Vol1_m.pdf
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8ª QUESTÃO 
 

A cidade do Rio de Janeiro possui vários monumentos de grande legado arquitetônico. Ao 

levar o seu aluno a uma visitação em um desses espaços, o professor deve compreender e 

valorizar o patrimônio cultural do qual todos nós devemos nos apropriar.    

Através das imagens e descrições retiradas da Coleção de Guias de Arquitetura no Rio de 

Janeiro: Art Déco, Colonial, Neoclássica e Romântica, Eclética, Moderna (2000), correlacione as 

cinco obras arquitetônicas com suas características estilísticas. 

  
(  ) “...grande telhado, escada externa de 

alvenaria, alpendre na fachada frontal e pátio 

interno central, ambos com colunas toscanas.  A 

maciça escada lateral e o porão resultante do 

desnível do terreno, que forma um pesado 

embasamento para a colunata da varanda, 

conferem imponência e um forte apelo visual a 

uma arquitetura singela e rústica.”  (p. 119) 

 

(  ) “...dinâmico, (...), sem uma “fachada principal” 

- merece destaque pela raridade e maestria com 

que é resolvido.  (...)  diferencia-se  também pela 

plástica de sua estrutura portante e pelo uso 

brutalista dos materiais.” (p. 55) 

 

(  ) “...espaço interno, inspirado nas basílicas 

romanas. (...) A sofisticação do edifício está 

justamente na simplicidade extrema da solução 

em planta e na nobreza discreta do grande vazio 

central. O exterior, despretensioso, sofreu algumas 

alterações logo após a inauguração...” (p. 55) 

 

(  ) “A fachada é econômica (...) O desenho 

simplificado das esquadrias enfatiza a modulação 

da composição, cuja regularidade só é 

interrompida pelos corpos de acesso...” (p. 100) 

 

(    ) “A fachada principal é uma interpretação da 

fachada ocidental do palácio do Louvre,  em 

Paris, incluída a cúpula do Pavilhão do Relógio.  

As fachadas laterais lembram o Renascimento 

italiano.” (p. 32) 

  

   A sequência correta da correlação é 

a) 4 - 3 - 2 - 5 - 1 

b) 4 - 5 - 1 - 3 - 2 

c) 1 - 5 - 2 - 3 - 4 

d) 4 - 3 - 1 - 5 - 2 

Casa  
França-Brasil 

 

Museu Nacional 

de Belas Artes - 

MNBA  

  

Casa da 

Fazenda 

do Capão 

do Bispo  

  

Museu de Arte  

Moderna - 

MAM 

  

1. 

3. 

2. 

4. 

Instituto Lafayette - 

atual  

Fundação Bradesco 

  

5. 
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9ª QUESTÃO  
 

Em 2016, comemoram-se os 200 anos da contratação da Missão Artística Francesa. 

Conforme as palavras de Sonia Gomes Pereira (p.64), "a academia inaugurou, no país, o ensino 

artístico em moldes formais, em oposição ao aprendizado empírico típico dos séculos anteriores." 
 

( OLIVEIRA, Myriam A.R.; Pereira, Sonia G. e Luz, Angela A. História da Arte no Brasil. Textos de 
Síntese. Rio de Janeiro, EDUFRJ, 2008) 

 

Dentre os artistas que vieram da França para o Brasil nessa empreitada artística, Jean-

Baptiste Debret foi nomeado professor de Pintura Histórica e se destacou porque  

a) realizou a primeira exposição pública de arte no Brasil, aberta ao público em 1829, além 

de ter organizado e custeado o catálogo dessa exposição. 

b) valorizou a profissão de artista ao se negar a realizar as decorações das grandes festas 

públicas, como solicitava a nobreza da época. 

c) lançou, na cidade do Rio de Janeiro, a obra Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 

priorizando os trabalhos de seus alunos. 

d) recusou o convite para ser pintor da Corte para poder se dedicar plenamente ao ensino 

acadêmico. 

 

10ª QUESTÃO 

Gombrich, em seu livro A História da Arte (1993), cita dois artistas que fogem dos estilos de 

sua época e desenvolvem algo forte e próprio fora da Europa: 

Artista 1: 

“...não gostaria de ser caracterizado como um rebelde fanático. Se lhe atribuíam esse 

papel era porque ele não aceitava os padrões da Academia. Não tinha paciência para 

conversar a respeito de gregos e romanos,  repassando a insistência no desenho correto 

e a constante imitação de estátuas clássicas. Acreditava que, em pintura, a cor era muito 

mais importante do que o desenho,  e a imaginação mais do que o saber.” (p. 399- 400) 

“... tinha ido à Argélia em busca de cores mais intensas e de uma vida com menos 

limitações.” (p. 439) 
 

Artista 2: 

“Estava cada vez mais convencido de que a arte corria o perigo de se tornar leviana e 

superficial, de que todo o engenho e conhecimento acumulados na Europa tinham 

privado os homens do maior dos dons: vigor e a intensidade dos sentimentos, e um modo 

direito de expressá-lo.(...) não foi o primeiro artista a ter essas apreensões a respeito dos 

rumos da civilização. Desde que os artistas passaram a mostrar-se constrangidos no 

tocante ao ‘estilo’, as convenções deixavam-nos desconfiados e a mera habilidade,  

impacientes. Ansiavam por uma arte que não consistisse em truques que podem ser 

aprendidos, por um estilo que não fosse um mero estilo, mas algo forte e poderoso como 

a paixão humana.” (p. 439) 
 

Esses artistas são 

a) Millet e Van Gogh.       

b) Delacroix e Gauguin.      

c) Goya e Gauguin.      

d) Delacroix e Van Gogh.   
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11ª QUESTÃO 
 

Teresinha Losada escreve em seu livro: 

“As análises desenvolvidas por Heinrich Wölfflin sintetizam o método formalista de 

pesquisa em arte. Sua teoria lança as bases para o entendimento da arte como linguagem, isto é, 

um código cultural desenvolvido historicamente. Ele destaca que a obra de arte revela não só o 

temperamento do artista, mas também o espírito de uma nação e as contingências históricas de 

cada época.”  

(MOREIRA, Terezinha Maria Losada.  A Interpretação da Imagem: subsídios para o ensino da arte.  Rio de 

Janeiro: Mauad X  FAPERJ, 2001, p. 171) 
 

Analise comparativamente a obra do Renascimento e a do Barroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sobre essas obras é correto afirmar que 
 

 Obra 1  Obra 2 

a) 
a composição se estrutura em torno de 
um único motivo 

 

a noção de conjunto é criada pela combinação 
de várias partes autônomas, o que exige ao 
observador deslocar o olhar de uma parte para 
outra 

   

b) 
a composição, luz e cor não se encontram 
a serviço da forma mas possuem vida 
própria 

 
todos os objetos são plenamente iluminados, 
tornando-se visíveis em sua totalidade 

   

c) 
a composição cria a impressão de que o 
quadro ultrapassa seus limites,  apesar da 
simetria 

 
segue regras geométricas claras de uma 
composição fechada em forma de triângulos 

   

d) 
os objetos são dispostos em planos que 
geram uma imagem ordenada 

 
os objetos são apresentados em profundidade, 
transpassando o espaço pelo jogo de 
elementos anteriores e posteriores 

Peter Paul Rubens - O rapto das filhas de Leucipo, 1617.  

(Imagem disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/eter_Paul_Rubens     

Acesso em 08/10/2016.) 

Rafael Sanzio - Casamento da Virgem, 1509 -1511. 
(Imagem disponível em: www.christianrosenkreuz.org  
/Acesso em 16/10/2016.) 

Caravaggio – Crucificação de São Pedro, 1601.  
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/  
Crucifixion_of_Saint_PeterCaravaggio _(c.1600).jpg 
Acesso em 18/10/2016) 

1. 2. 

http://www.christianrosenkreuz.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/
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12ª QUESTÃO 

 

As Vanguardas Modernistas europeias provocaram uma ruptura com a tradição cultural no 

século XX, levando para a arte o sentimento de liberdade criadora, a subjetividade e até certo 

irracionalismo. Nikos Stangos destaca essas transformações da arte através de textos em seu 

livro Conceitos de Arte Moderna (1991).    

 

1) “...certo dia, rasgou um desenho em pedaços e deixou que os fragmentos, ao cair, 

formassem um novo padrão...” (p. 84) 

2) “...seus estudos da figura mostram qualidade tridimensional, expressa em fortes 

manchas de cor, além de realizar experiências com esboços rápidos, pintados em cores 

puras.” (p. 12 e 13) 

3) “Cores brilhantes e pinceladas intensas eram suficientemente comunicativas para ele 

depender cada vez menos do tema.” (p. 31) 

4) “...abordou a arte negra num nível mais profundo do que qualquer dos seus 

contemporâneos, isso se deve a que, durante algum tempo, ele já vinha se mostrando 

descontente com a abordagem tradicional ocidental de formas ou objetos em pintura.” (p. 40) 

5) “...a arte nunca mais voltou a ser a mesma.  Com ele,  o ato criativo foi reduzido a um nível 

espantosamente rudimentar: à decisão singular, intelectual, e largamente aleatória de chamar 

“arte” a este ou aquele objeto ou atividade.” (p. 182) 

6) “... mas a liberdade para explorar desinibidamente seus sonhos e fantasias de infância,  e 

tirar proveito do rico filão de inspiração que descobriu na arte popular catalã, na arte infantil e 

nas pinturas de Bosh.” (p. 95) 

7) “A rejeição da perspectiva tradicional,  com um ponto de vista único,  era tão essencial para 

materialização das sensações espaciais...” (p. 43) 

8) “...o uso de imagens alucinatórias (...), através das quais empresta forma pública às 

angústias pessoais...” (p. 26) 

 

Seguindo a ordem das frases anteriores, correlacione-as como os devidos artistas. 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

a) Arp Matisse Kandinsky Picasso Duchamp Miró Braque Munch 

b) Duchamp Kandinsky Matisse Picasso Arp Miró Braque Munch 

c) Braque Munch Kandinsky Picasso Duchamp Miró Arp Matisse 

d) Arp Matisse Kandinsky Braque Duchamp Picasso Miró Munch 
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13ª QUESTÃO 
 

O Modernismo no Brasil foi uma tentativa de atualização da arte brasileira em relação à arte 

europeia e estava no bojo de uma série de concepções ideológicas que pretendiam modernizar o 

país em suas mais diversas instâncias. A Semana de 22 foi o marco dessa mudança, o ponto de 

partida para a visibilidade do movimento junto ao público nacional. Observe as quatro imagens de 

obras desse movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinale a alternativa correta em relação às imagens exibidas.  

a) Podemos afirmar que todas as obras apresentadas são pertencentes ao segundo 

momento do modernismo e inscrevem-se sob a ótica de denúncia social. 

b) As imagens 1 e 3, respectivamente, realizadas por Anita Malfatti e Vicente do Rego 

Monteiro, apresentam  obras de artistas participantes da Semana de 22.   

c) As obras 2, de Tarsila do Amaral,  e 3,  de Portinari, revelam a opção por imagens tidas 

como típicas do Brasil e da tropicalidade. 

d) As obras 1 e 4 enfatizam e priorizam a condição da subjetividade artística e 

individualidade, um dos motes do modernismo nacional. 

 

Imagens disponíveis em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/  
Acesso em 25/10/2016 

1 

4 3 

2 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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14ª QUESTÃO 
 

A arte muralista foi de suma importância para toda a América Latina. Com uma técnica 

monumental, artistas como Siqueiros, Orozco e Rivera tornaram acessível a arte ao povo através 

de um movimento estético único. Apresentam-se, a seguir, obras desses três artistas e afirmativas 

que se relacionam a elas. 

    
 

  

  

   

David Alfaro Siqueiros  

O povo pega em armas, 1957.  

Imagem disponível em:www.dodecaedro.mx. Acesso em 02/10/2016. 

 

José Clemente Orozco - Prometeu, 1930. 
Imagem disponível em: historiadaarte2009. 

blogspot.coARTEGRECO ROMANAm .  Acesso em 02/10/2016. 

Diego Rivera – A história do México:  
da conquista ao futuro, 1929/30.  

Imagem disponível em: www.pinterest.com .Acesso em 02/10/2016. 

I – O vigor expressionista e as largas 

pinceladas de Orozco contrastam com a 

obra de Rivera que mostra uma superfície 

sem ressaltos, na qual faz desenrolar uma 

narrativa intricada e cheia de figuras.  

II – A grande influência dos afrescos 

renascentistas faz essas obras se 

distanciarem da arte popular mexicana. 

III – Essas obras se desvinculam do 

academicismo tradicional e estabelecem 

relações com as correntes modernas 

europeias da época.   

IV – A obra de Siqueiros reflete uma 

concepção grandiosa e dramática: a luta dos 

instintos vitais do povo contra um poder 

repressor.  

 V– A orientação ideológica que embasa a 

obra de Rivera se confunde com a cultura 

dos povos incas.    

 

 

 As afirmativas corretas são 

a) II  e  III.  

b) IV  e  V. 

c) I,  III  e  IV. 

d) II,  III  e  V. 
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15ª QUESTÃO 
 

"... O Brasil conhece uma série de artistas, de distintas gerações, que têm seus nomes 

associados diretamente à gravura, ...".  
 

(In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2016. 

Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4626/gravura  .  

Acesso em 08 /10/ 2016) 

 

Dentro das várias técnicas de gravura, aquela que reproduz desenhos de cores planas 

através de uma armação de madeira e tela feita de tecido de seda ou nylon é a ___________. 

Entre os grandes gravadores brasileiros, estão: ___________, que participou do programa 

modernista brasileiro e ___________, que dirigiu o Clube da Gravura de Porto Alegre, voltado 

para a produção de obras com temáticas sociais e políticas. 

 

A alternativa que possui os termos, na ordem correta, que completam as lacunas acima e dão 

sentido às informações ali contidas é 

a) serigrafia; Lívio Abramo; Carlos Scliar. 

b) xilogravura; Carlos Scliar; Livio Abramo. 

c) xilogravura; Lívio Abramo; Carlos Scliar. 

d) serigrafia; Carlos Scliar; Lívio Abramo.  

 

16ª QUESTÃO 
 

Conforme destaca Ronaldo Brito (1999, p. 12-13), o projeto construtivo brasileiro atacava um 

sistema de representação tradicional, representativo e metafórico, que colocava a arte a serviço 

de ideologias políticas.  
 

Desse modo, conforme esse mesmo autor, em resposta ao projeto construtivo brasileiro, o 

neoconcretismo 

a) trouxe de volta, à cena artística brasileira, a arte como representação de ideologias 

políticas.  

b) buscou um observador como participante da obra em detrimento a uma simples 

experiência retiniana. 

c) reforçou o termo "produção" como um modo de ratificar os processos racionalistas do 

projeto construtivo. 

d) rompeu com as linguagens geométricas porque elas não condizem com as conotações 

humanistas da arte. 

 

  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4626/gravura
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17ª QUESTÃO 
 

Hélio Oiticica (1937-1980) foi um artista fundamental na arte brasileira da segunda metade 

do século XX. Sua produção, que denominava de ‘work in progress’, foi gradualmente se inserindo 

no mundo fenomênico, não como representação, mas como presença material no mundo. Suas 

experimentações estavam na vanguarda da produção de arte mundial.  Em um mapeamento de 

algumas de suas invenções, observamos as seguintes produções: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens disponíveis em  http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica  

Acesso em 25/10/2016 
 

Identifique corretamente suas invenções 
 

 
 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

a) Bólides Metaesquemas Parangolés Relevos Espaciais 

b) Bilaterais Bólides Parangolés Penetráveis 

c) Penetráveis Núcleos Parangolés Bólides 

d) Bólides Metaesquemas Parangolés Penetráveis 

1 - “Objeto transformado pela 
necessidade de visão estética, 
em elemento plástico de certas 
obras.” H.O.  

 

3  - “experiência da estrutura-cor 
no espaço, (...) obra total (...) 
aproximação com elementos da 
dança.” H.O. 
 
 

 

4 - “Estruturas labirínticas no 
espaço, construídas de modo 
a serem penetradas pelo 
espectador (...).” H.O. 
 

 

2 - “Obsessiva dissecção do 
espaço, espaço sem tempo: 
frestas no plano mudo 
mondrianestrutura (...).” H.O.  

 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica
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18ª QUESTÃO 
 

“Uma composição fotográfica representa o olhar do artista e a forma como ele captura o 

mundo ao seu redor. Em seus primórdios, a fotografia era usada para registrar a realidade de 

forma fiel. Hoje, os artistas usam-na para transmitir sensações ou mesmo confundir realidade e 

ficção, revelar novos olhares sobre momentos, pessoas e paisagens."  
 

(ROSA, Nereide Schilaro Santa; ROSA, Tatiane Schilaro Santa. Arte Contemporânea no Brasil: do 

final do século XX ao início do século XXI. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2015. p.  42). 
 

 

Em referência à citação acima e no contexto da produção contemporânea brasileira, 

observe as fotografias a seguir e faça as correlações entre seus artistas e comentários críticos 

apresentados por Rosa (2015). 

 

(1) Série Academia Santa Rosa, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) Puzzles (mulher e homem), 1991. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) Imigrantes, 1999. 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

(4) Guerreiro de Toototobi  

[Série Sonhos Yanomami], 1976. 

 

 

 

 

 

Imagens disponíveis em, respectivamente: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra28948/semhttp://enciclo

pedia.itaucultural.org.br/en/obra25352/puzzles-mulher-e-homem;  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra33168/imigrantes ;  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra66648/guerreiro-de-

toototobi-serie-sonhos-yanomami.    

Acesso em 8/10/ 2016. 

 

(    ) Rosângela Rennó: "... se apropria de 

imagens alheias para mostrar os costumes e 

histórias existentes por trás dos registros do 

tempo."  

 

(    ) Vik Muniz: "Muitas de suas séries 

fotográficas podem ser vistas como críticas 

sociais à condição de trabalho e de vida das 

classes trabalhadoras e minorias."  

 

(    ) Miguel Rio Branco: "... viajou por muitos 

lugares buscando imagens (...). Suas 

imagens geralmente têm cores quentes e 

intensas, com jogos de luz e contraste." 

  

(    ) Claudia Andujar: "Através das suas 

imagens, Claudia dá voz a um povo até hoje 

marginalizado, que vem tendo sua história e 

população dizimadas..."  

 

A sequência correta é 

a) 2,  1,  3  e  4. 

b) 1,  3,  4  e  2.        

c) 3,  4,  1  e  2.          

d) 2,  3,  1  e  4. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra28948/semhttp:/enciclopedia.itaucultural.org.br/en/obra25352/puzzles-mulher-e-homem
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra28948/semhttp:/enciclopedia.itaucultural.org.br/en/obra25352/puzzles-mulher-e-homem
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra33168/imigrantes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra66648/guerreiro-de-toototobi-serie-sonhos-yanomami
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/es/obra66648/guerreiro-de-toototobi-serie-sonhos-yanomami
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19ª QUESTÃO 
 

A inserção da cultura Africana e Indígena no currículo da Educação Básica garantida pela 

Lei no 11645/08 em relação a Artes Visuais traz diversas problemáticas. No Brasil, diversas obras 

transitam entre o legado africano e a herança europeia, entre a tradição e a modernidade. Em 

livros como Arte Afro-brasileira, escrito por Roberto Conduru (2007), e A mão-afro brasileira, 

organizado por Emanoel Araújo (2010), são apresentados trabalhos de artistas que enveredam 

por esses domínios e nos ajudam a entender a dinâmica da produção de tais artistas.  

Apresentamos a seguir o trabalho de alguns artistas que trilham caminhos da arte afro-

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise das obras e tendo em vista as características de 

seus autores, assinale a alternativa correta. 

a) Todas as imagens apresentadas referem-se a questões 

pertinentes à geometria, presente nas manifestações 

religiosas de origem afro-brasileira. 

b) A artista Rosana Paulino foca seu trabalho na dimensão 

política e coletiva do feminismo, por isso apresenta imagens 

de mulheres negras exemplares na história do país.  

c) Os artistas Emanuel Araújo e Jorge dos Anjos seguem a 

trilha apontada por Rubem Valentim, na escolha de signos 

geométricos que se reportam às religiões de origem africana. 

d) Há nas obras um caráter expressionista evidente, que se 

conecta com as manifestações atávicas das esculturas e 

máscaras africanas ancestrais. 

Ruben Valentim  
Emblema de São Paulo 

 

Rosana Paulino  
Parede da Memória 

Emanoel Araújo 
Relevo 

 

Jorge dos Anjos 
sem título 

Imagens disponíveis, respectivamente, em: 
http://www.mubevirtual.com.br/pt_br?Dados&area=ver&id=114.   
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa662/emanoel-araujo.  
http://www.contemporaryand.com/magazines/the-art-of-the-black-atlantic-ii/. 
http://www.colecaodearte.com.br/jorge.html.    
Acesso em 24/10/2016 

 

http://www.mubevirtual.com.br/pt_br?Dados&area=ver&id=114
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa662/emanoel-araujo
http://www.contemporaryand.com/magazines/the-art-of-the-black-atlantic-ii/
http://www.colecaodearte.com.br/jorge.html
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20ª QUESTÃO 
 

Observe as imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

As imagens acima se referem a manifestações artísticas populares presentes em diferentes 

territórios e etnias. Segundo Geertz, em seu livro O Saber Local (2006), “a arte e os instrumentos 

para entendê-la são feitos na mesma fábrica.” (p. 178) Para o autor, 

I – O dito “sentido de beleza”, ou seja, essa habilidade de responder inteligentemente a 

cicatrizes em faces, a formas ovais pintadas, a pavilhões com cúpulas, ou a insultos rimados, 

não é menos um artefato cultural que os objetos e instrumentos inventados para sensibilizá-la.  

II – O artista trabalha com a capacidade de seu público – capacidade de ver, de ouvir, de tocar, 

de sentir o gosto e de cheirar, com uma certa compreensão. Tais capacidades passam a existir 

verdadeiramente com a experiência de uma vida que se passa entre coisas para serem 

olhadas, ouvidas, tocadas, sobre as quais se possa pensar e reagir. 

III – Mesmo os aborígenes australianos, que são sempre o exemplo mais citado quando se fala 

de povos primitivos, analisam seus desenhos corporais e suas pinturas no solo, utilizando 

inúmeros elementos formais específicos, como gráficos unitários em uma gramática icônica de 

representação. 

IV – O sentimento que um povo tem pela vida não é transmitido unicamente através da arte. 

Ele surge em vários outros segmentos da cultura deste povo: na religião, na moralidade, na 

ciência, no comércio, na tecnologia, na política, nas formas de lazer, no direito e até na forma 

em que organizam sua vida prática e cotidiana. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) somente III.               

b) somente III  e  IV.              

c) somente II,  III  e  IV.                  

d) I,  II,  III  e  IV. 

Imagens disponíveis em 

 www.mexicoartshow.com.   

 www.youtube.com/nossapintura.   

www.enbrapoa2016.com.   

Acesso em 24/10/16 

 www.kangaroobrazil.com, acesso em 24/10/16) 
 
 
 

 

 

Renda de bilro 

Florianópolis-SC 

Pintura corporal 

Kaiapó  MT/PA 

Amate 

mexicano 

 

Pintura aborígene 

australiana 

http://www.mexicoartshow.com/
http://www.youtube.com/nossapintura
http://www.enbrapoa2016.com/
http://www.kangaroobrazil.com/
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21ª QUESTÃO 
 

"A consequência do afrouxamento das categorias e do desmantelamento das fronteiras 

interdisciplinares foi uma década, da metade dos anos 60 a meados dos anos 70, em que a arte 

assumiu muitas formas e nomes diferentes: Conceitual, Arte Povera, Processo, Anti-forma, Land, 

Ambiental, Body, Performance e Política. Estes e outros têm suas raízes no Minimalismo e nas várias 

ramificações do Pop e do novo realismo."  
 

(ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: Uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 61) 

 

Em atenção ao fragmento acima, observe as imagens de obras artísticas a seguir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagens disponíveis em, respectivamente: 

 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ck4KEEG/rRxoXg 

; http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/assemblage;  

http://www.coleccioncisneros.org/editorial/cite-site-sights/accumulating-miles-or-life; 

http://coletivocoatoarte.blogspot.com.br/2014/05/blog-post_2753.html ; 

 https://www.studyblue.com/#flashcard/view/1552815.  

Acesso em 8/10/ 2016) 
 

 

Faça a correlação entre as obras e seus artistas.  

(    )  Richard Long    

(    )  Walter de Maria    

(    )  Joseph Beuys    

(    )  Mario Merz 

(    )  Michelangelo Pistoletto 
 

 

 
 

  

 

(1) Iglu de Giap, 1968.                   (2) Vênus dos trapos, 1967.           (3) Caminhando por uma linha  

no Peru, 1972. 

( 4 ) Como explicar imagens a uma  

lebre morta, 1965.                     

(5) Campo relampejante, 1971-77. 

A sequência correta é 

a) 3,  5,  4,  1  e  2. 

b) 2,  3,  4,  5 e  1. 

c) 3,  4,  5,  2  e  1. 

d) 2,  5,  1,  4  e  3. 

 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ck4KEEG/rRxoXg
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/assemblage
http://www.coleccioncisneros.org/editorial/cite-site-sights/accumulating-miles-or-life
http://coletivocoatoarte.blogspot.com.br/2014/05/blog-post_2753.html
https://www.studyblue.com/#flashcard/view/1552815


 

18 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – ARTES VISUAIS 
 
 
 
 

 

22ª QUESTÃO 
 

Ana Mae Barbosa, ao refletir sobre o ensino contemporâneo de arte e seus desdobramentos, 

em seu artigo “Dilemas da Arte/Educação como mediação cultural em namoro com as tecnologias 

contemporâneas”, afirma: 

“Os meios que Serota aponta como contemporâneos para pendurar obras em museus 

correspondem à maneira que se quer ensinar arte hoje, enfatizando a recepção pelo 

apreciador, não apenas a obra e seu produtor. A leitura dos campos de sentido da arte é o 

cerne de seu ensino neste início de século. A história ganha importância como contexto que 

dialoga com outros contextos na decodificação da obra.” (2005. p. 98) 

 

Assim, tem-se como princípio educativo contemporâneo, na organização de exposições, 

a) seguir uma ordem cronológica, como nos livros de História da Arte, ilustrando escolas de 

pintura (quattrocento, primitivos italianos, etc.). 

b) substituir o princípio de pendurar por escolas pelo de pendurar por movimentos 

(impressionismo, expressionismo, etc.). 

c) ter o tempo histórico ressaltado por comparações entre artistas, desenhando paralelos 

entre períodos (nus de Marlene Dumas dialogando com nus de Matisse). 

d) seguir a catalogação histórica e geográfica das produções, respeitando as características 

particulares das obras no tempo/espaço (barroco mineiro nos séculos XVII e XVIII). 

 

 

23ª QUESTÃO 

 

“O aluno ___________ busca se aproximar da produção cultural de arte. Entretanto, tais 

interesses não podem ser confundidos com submissão aos padrões adultos de arte. A 

vivência integral desse momento autorizará (...) a estruturar trabalhos próprios, com marca 

individual, inaugurando proposições poéticas autônomas que assimilam influências e 

transformam o trabalho que desenvolvem dentro do seu percurso de criação nas diversas 

formas da arte. No período posterior, __________, essa vivência propiciará criar poéticas 

próprias, criadas com intencionalidade.” 

(Parâmetros Curriculares Nacionais - Artes. Adaptado) 

 

 

Os termos que, respectivamente, substituem as lacunas acima são  

 

a) da Educação Infantil / no 1° segmento do Ensino Fundamental 

b) do 1º segmento do Ensino Fundamental/ no 2º segmento do Ensino Fundamental 

c) do 2º segmento do Ensino Fundamental / no Ensino Médio 

d) ao longo de todo o Ensino Fundamental / no Ensino Médio 
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24ª QUESTÃO 

 

“(...) o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os 

escravizados e este sentido negativo da palavra se estende até hoje. Contudo, o Movimento 

Negro ressignificou esse termo dando-lhe um sentido político e positivo. Lembremos os motes 

muito utilizados no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro é lindo! Negra, 

cor da raça brasileira! Negro que te quero negro! 100% negro! Não deixe sua cor passar em 

branco! Este último utilizado na campanha do censo de 1990.”  
 

(MEC, Diretrizes Curriculares Nacionais, 2013. p. 502) 
 

O Movimento Negro vem alcançando conquistas nas últimas décadas. A própria Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 9394/96 sofreu alterações em relação aos estudos sobre a formação da cultura 

brasileira. 

Entre elas estão: 

I – A alteração, pela Lei nº 11.645, de 19 de abril de 2008, que “torna obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena”, com conteúdos “ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de português, de sociologia e de 

história brasileiras.” 

II – A inclusão, pela Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 – que torna “obrigatório o ensino 

sobre História e Cultura Afro-brasileira” –, do “dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’ ”. 

III – A alteração, pela Lei nº 11.645, de março de 2008, do Art.26-A, que torna “obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”, com conteúdos “ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras.” 

IV – A inclusão, pela lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, no § 1º, do Art. 26-A, do “estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil,” 
 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas em relação às alterações 

ocorridas na LDB 9394/96. 

a) Somente I  e  II. 

b) Somente III  e   IV. 

c) Somente II, III  e  IV. 

d) I, II, III  e  IV. 
 

25ª QUESTÃO 

 Consuelo Schlichta, em seu livro Arte e Educação: há um lugar para a arte no ensino médio? 

(2009), faz diversas indagações sobre a educação básica e sobre o ensino de arte nas etapas 

finais dessa instrução. Em seu texto apresenta algumas sugestões e possibilidades de exercícios 

de interpretação das representações artísticas (p. 71-137). Nessa perspectiva, sugere algumas 

etapas para o professor de Artes Visuais trilhar em suas aulas. 
 

As etapas sugeridas pela autora na construção do conhecimento em artes no ensino médio 

são 

a) apreciação, pesquisa, debate e exercícios artísticos. 

b) observação, pesquisa e juízo crítico. 

c) apreciação, exercícios artísticos e exposição. 

d) observação, exercícios artísticos, juízo crítico e exposição. 
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PROVA ESCRITA DE ARTES VISUAIS 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 

Valor do item a: 8 pontos     
Valor do item b: 12 pontos 
Valor total da questão: 20 pontos 

 

 

O patrimônio cultural ainda permanece restrito a alguns lugares e manifestações que nem 

sempre fazem parte do universo dos estudantes. A escola pode cumprir o papel de revelar que, 

mais próximo do que possamos imaginar, há objetos, lugares ou manifestações que se constituem  

em acervos culturais da população. Essas abordagens podem trazer significativas experiências 

que se traduzirão em fortalecimento das identidades, respeito à diversidade cultural, preservação 

patrimonial e manutenção do espaço escolar como um pertencimento coletivo. 

O Colégio Pedro II, nos seus 179 anos de existência, passou por períodos de expansão e 

modernização sem deixar de lado as características que o tornaram referência no cenário 

educacional brasileiro. Conta com 14 campi, sendo um em Niterói, um em Duque de Caxias, e 

doze no município do Rio de Janeiro, localizados nos seguintes bairros: Centro, Engenho Novo, 

Humaitá, Realengo, São Cristóvão e Tijuca, além do Centro de referência em Educação Infantil 

em Realengo. 

As imagens a seguir são todas representações de bens e manifestações culturais no entorno 

dos diversos campi do Colégio Pedro II.  
 

1 2 3 4 

Meeting of Favela 

 

 
Escultura de Noel Rosa 

 

 
Igreja Imaculado 
Coração de Maria 

Folia de Reis no Morro  
Dona Marta 

5 6 7 8 

 

 
 

Palácio Itamaraty 

 

Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Mocidade 

Independente de Padre 
Miguel 

 

 
Centro das Tradições 

Nordestinas  

Museu de Arte 
Contemporânea 
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a) Considere o entorno de cada campus e o relacione à imagem correspondente, 

preenchendo a tabela abaixo.  
 

Imagem CAMPUS Imagem CAMPUS 

 CENTRO  NITERÓI 

 DUQUE DE CAXIAS  REALENGO 

 ENGENHO NOVO  SÃO CRISTOVÃO 

 HUMAITÁ  TIJUCA 

 

b) A partir de uma das relações da tabela, determine um conteúdo e um objetivo que 
possam ser trabalhados no segundo segmento do Ensino Fundamental – com a indicação da 
série.  

 

IMAGEM/ 
CAMPUS 

 SÉRIE  

 
CONTEÚDO 

 

 
OBJETIVO 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens disponíveis em: 

http://misturaurbana.com/2014/12/meeting-of-favela-2014/    

http://bethcafe.blogspot.com.br/2009/07/conversa-de-botequim-com-noel-rosa.html    

https://luizsanches.files.wordpress.com/2014/08/57.jpg    

https://www.youtube.com/watch?v=_bPuEcm1zHI     

https://torrearquitetura.wordpress.com/page/2/     

https://www.letras.mus.br/mocidade-independente-de-padre-miguel/fotos.html     

http://feiradesaocristovao.zip.net/    

https://hbombkaraoke.com/2012/12/07/h-bombs-friday-photo-week-10-niemeyers-ufo-in-brazil/   

Acesso em 09/11/2016 

http://misturaurbana.com/2014/12/meeting-of-favela-2014/
http://bethcafe.blogspot.com.br/2009/07/conversa-de-botequim-com-noel-rosa.html
https://luizsanches.files.wordpress.com/2014/08/57.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_bPuEcm1zHI
https://torrearquitetura.wordpress.com/page/2/
https://www.letras.mus.br/mocidade-independente-de-padre-miguel/fotos.html
http://feiradesaocristovao.zip.net/
https://hbombkaraoke.com/2012/12/07/h-bombs-friday-photo-week-10-niemeyers-ufo-in-brazil/
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2ª QUESTÃO 
Valor do item a: 15 pontos 
Valor do item b: 10 pontos 
Valor total da questão: 25 pontos 

 

É necessário que o professor de Artes Visuais inclua no currículo questões pertinentes à 

contemporaneidade, assim como as relacione às produções anteriores de outros artistas e 

movimentos, em um diálogo que se constitui entre as várias imagens produzidas.  

Nessa perspectiva, a problemática da estetização da vida e dos objetos é uma questão 

basilar na arte atual. As imagens que se seguem são típicas da contemporaneidade e devem ser 

consideradas como ponto de partida para o desenvolvimento de uma proposta de aula para o 

Ensino Médio. 

  

Marcel Duchamp 
L.H.O.O.Q (Mona Lisa with Moustache), 1919. 

AndyWarhol 
Mona Lisa, 1963. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vik Muniz 
Mona Lisa de Geléia de Uva e Mona Lisa de Manteiga de Amendoim, 1999. 

 

Imagens disponíveis em: 
http://artpedia.tumblr.com/post/17663471536/marcel-duchamp-lhooq-mona-lisa-with  

http://warholessays.tumblr.com/post/87087585480/andy-warhols-mona-lisa-1963-my-choice-for-this  
 https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2011/01/mona-lisa-vik-muniz11gelc3a9ia-e-manteiga-de-amendoim.jpg 

Acesso em 31/10/2016,   

  

 

http://artpedia.tumblr.com/post/17663471536/marcel-duchamp-lhooq-mona-lisa-with
http://warholessays.tumblr.com/post/87087585480/andy-warhols-mona-lisa-1963-my-choice-for-this
https://peregrinacultural.files.wordpress.com/2011/01/mona-lisa-vik-muniz11gelc3a9ia-e-manteiga-de-amendoim.jpg
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a) A partir das imagens apresentadas, defina “APROPRIAÇÃO” na arte contemporânea, 

observando os seguintes critérios: materialidade, efemeridade e construção imagética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Como inserir tais questões em uma aula para o Ensino Médio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – ARTES VISUAIS 
 
 
 
 

 
3ª QUESTÃO    

Valor total da questão: 25 pontos 

 

 “A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da pós-modernidade, e a 

interculturalidade, a condição política da democracia. A aliança entre essas duas condições 

basilares da vida (...) garantirá um humanismo em constante reconstrução para responder 

às imponderáveis e permanentes mudanças sociais.”   
 

(BARBOSA, Ana Mae. Dilemas da Arte/Educação como mediação cultural em namoro com as tecnologias 

contemporâneas. In: BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte/Educação Contemporânea: Consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2005) 

 

Considerando as reflexões acima e utilizando as imagens dispostas logo a seguir, descreva 

uma possibilidade de atividade prática a ser realizada nas aulas de Artes Visuais, determinando 

um dos anos do 1º segmento do Ensino Fundamental, os materiais a serem utilizados na 

proposta. Justifique sua abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em www.tudojuntoemisturadopaty.blogspot.com.br  
Acesso em 01/11/2016. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

http://www.tudojuntoemisturadopaty.blogspot.com.br/
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4ª QUESTÃO    
Valor total da questão: 25 pontos 
Discriminação da Pontuação: Composição: 10 pontos 
                                                   Uso das cores complementares: 10 pontos  
                                                   Harmonia Cromática: 5 pontos 
                                                   Técnica na utilização do material: 5 pontos 

 

Segundo André Lothe (in PEDROSA, 1995), 

 “Van Gogh é certamente o colorista mais exasperado da pintura moderna. Em seu nome nascem 

tantas telas em que se esgotam e se anulam todos os recursos da química. (...) Em pintura desejo 

dizer (...), desejo pintar homens e mulheres com o que da eternidade que o halo costumava 

simbolizar e que hoje procuramos representar pela radiação e vibração do colorido.” (p. 129) 

  

 Van Gogh, em carta a seu irmão Theo, datada de 10 de maio de 1888, escreveu: 

 “ Fiz esta semana duas naturezas-mortas. 

Uma cafeteira de ferro esmaltado azul, uma xícara (à esquerda) azul real e ouro, uma jarra 

de leite quadriculada azul pálido e branco, uma xícara – à direita –  branca com desenhos 

azuis e alaranjados sobre um prato de terra amarelo (...), uma jarra de louça ou de faiança 

azul com desenhos vermelhos, verdes, (...), enfim duas laranjas e três limões; a mesa está 

coberta por uma toalha azul, o fundo é amarelo (...), portanto, seis azuis diferentes e quatro 

ou cinco amarelos e alaranjados. A outra natureza morta é o jarro de faiança (...). Agradeço 

muito sua carta e a nota de cinquenta francos.”  
 

(VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo. Porto Alegre: L&PM, 2016. p.  205-206.) 
 

Faça uma interpretação gráfica da primeira natureza-morta descrita por Van Gogh, 

substituindo todas as cores descritas por suas complementares. Utilize seu conjunto de lápis de 

cor na composição. 
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