
 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

● Arte e estética; 

● O que é belo na arte? 

● Padrão de beleza antigo e atual; 

● Estética do século XVIII ao XX; 

● Arte e tecnologia; 

● Graffiti e tags; 

● Intervenção urbana; 

● Cow parede; 

● Arte digital; 

● Arte e criação; 

● Arte moderna mundial e brasileira 

● Arte contemporânea; 

 

 

 

Exercícios – Exame Final 

 

1- Explique como aconteceram as mudanças estéticas corporais nas representações das obras de arte ao 

longo do tempo. Explique através de uma linha do tempo 

2- Com as características trazidas pelas supermodelos, ainda nos anos 1990, a obsessão pela magreza e a 

busca pelo corpo ideal tomou proporções exageradas. Esse desejo fez com que alguns distúrbios alimentares, 

como a anorexia e bulimia, ganhassem mais notoriedade e atenção pelos especialistas. Um recurso 

tecnológico fez com que as imagens pudessem ser tratadas. Qual nome deste recurso? 

3- O avanço do cinema, nos anos 1940, fez com que as celebridades de Hollywood se tornassem a grande 

referência nos padrões de beleza da época. Nesta época surge uma valorização do corpo de que maneira? 

4- Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, as mulheres que, até então, usavam espartilhos para atenuar 

as suas cinturas, abandonaram essa idéia e aderiram as vestimentas simples e que oferecessem mais 

praticidade no dia a dia. Com isso as mulheres mantinham corpos mais simples e as curvas eram disfarçadas. 

Esta época ficou conhecida como: 

5 – O Renascimento é o período em que a sociedade deixa de lado os padrões religiosos e resgata os seus 

valores humanistas e artísticos. É aqui que os padrões de beleza da Antiguidade voltam à tona, podendo ser 

identificados em representações famosas, como as obras de Sandro Botticelli. A obra mais conhecida do 

artista é: 

6 – O Renascimento é um dos períodos mais conhecidos da história pelo seu vasto acervo de obras artísticas. 

Citando alguns artistas, explique como as imagens acontecem neste momento. 

7- No período da Idade Média há alguns conflitos entre as artes e a igreja. Como as imagens dos corpos são 

representadas neste momento? 

8- No período da Grécia Antiga os registros do corpo se dão de que forma? 
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9- Como aparecem as primeiras representações corporais na Pré-História? 

10- Qual o nome da primeira escultura encontrada na Pré-História que representa o corpo feminino? 

11- No final dos anos 1970, um artista despertou a atenção da imprensa novaiorquina, sobretudo pelas 

mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan. Qual era este 

grafiteiro? 

O Graffiti possui uma terminologia própria. O vocabulário dos grafiteiros é recheado de termos em inglês, e 

para entender um pouco mais obra e criador (graffiti e grafiteiro) se faz necessário conhecer alguns dos 

termos usados por eles. Na expressão dos grafiteiros, o que significa as expressões abaixo: 

12) Tag: _______________________________________________________________________ 

13) As intervenções são manifestações organizadas por grupos de artistas com o propósito de transmitir 

mensagens. Elas são um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana. Qual é 

o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em 

espaços públicos? 

14) A Intervenção lança no espaço público questões que provocam discussões em toda a população. De uma 

maneira ou de outra, ela faz com que as pessoas parem sua rotina por alguns minutos, seja para questionar, 

criticar ou simplesmente contemplar a arte. Qual a finalidade da intervenção? 

15) A “Cow Parade” é considerado o maior e mais bem sucedido evento de arte pública no mundo. Já 

passou por mais de 50 cidades do mundo desde 1999, inclusive por várias cidades do Brasil. As vacas são 

pintadas por artistas locais, sendo eles profissionais, amadores ou desconhecidos. Mas, qual o principal 

propósito e fundamento deste tipo de manifestação? 

16) Observe a imagem abaixo: 

 

Ela apresenta uma técnica muito utilizada no grafite, o estêncil. Assim, explique e defina essa 

técnica.  

 

 

 



 

 

 

17) IMAGEM I 

 

Toca do Salitre — Piauí Disponível em: http://www.fumdham.org.br. Acesso em: 27 jul. 2010. 

IMAGEM II 

 

Arte Urbana. Foto: Diego Singh Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br. Acesso em: 27 jul. 

2010. 

O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido 

comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens 

apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como: 

18) O Grafite vem causando polêmica na sociedade, mas existe uma diferença entre o grafite e a pichação. 

Baseado nesta afirmação explique a diferença entre eles: 

19) Analise o texto a seguir e responda: 

Para muitos o grafite é apenas uma pichação evoluída, para outros, uma modalidade de arte urbana. 

A utilização de um muro ou qualquer espaço público, sem autorização, é pichação. Seja numa 

demonstração mais elaborada ou simplesmente em frases muitas vezes incompreensíveis. Para os 

pichadores, pichação também é arte, a escolha irreverente do local é apenas uma forma a mais de 

contestação. Na Idade Média, padres pichavam os muros de conventos rivais no intuito de expor sua 

ideologia, criticar doutrinas contrárias às suas ou mesmo difamar governantes. O grafite (do italiano 

graffiti, plural de graffito) é o nome dado às inscrições feitas em paredes. Considera-se grafite uma 

inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente 

previsto para esta finalidade – normalmente em espaço público. O grafite tem suas raízes na Roma 



 

antiga: lá os cidadãos também escreviam em muros e nas suas próprias casas em forma de manifesto 

e também de protesto. 

Ana Lucchi – www.almanaquedoadolescente.com.br 

 Com base no texto acima, argumente sobre o parágrafo acima. 

20- No documentário LIXO EXTRAORDINÁRIO, o artista Vik Muniz trabalho com materiais reciclados. 

Como ele procedeu para trabalhar com tais objetos? 

21- O que o movimento Dadaísta representa? 

22- O que são os READY-MADES? 

23- Qual o principal artista do movimento Dadaísmo? 

24- Qual nome e objeto do ready-made mais conhecido? 

25- Como no contemporâneo um objeto pode ser considerado obra de arte? 

BONS ESTUDOS!!! 


