
 

 

Conteúdos – Exame Final 

 

1 - Natureza morta; 

2 - Artistas e obras do Neoclassicismo e Romantismo; 

3 - Paisagem; 

4 - Artistas e obras que trabalharam paisagem; 

5 - Figura Humana; 

5 - Produção romântica e neoclássica; 

6 - Retrato desconstruído de figura humana; 

7 - Autorretrato; 

8 – Retrato; 

 
 

 

Exercícios – Exame Final 

1- Explique a diferença entre o movimento Neoclássico e Romântico. 
 

2- A pintura do Neoclassicismo tem como características principais. 
 

3- Em qual século a natureza-morta emerge como gênero artístico independente? 
 

4- No século XIX, os impressionistas, ainda que afeitos às paisagens ao ar livre, vão 
realizar naturezas- mortas, mas é com um artista que o gênero ganha novas dimensões, 
imortalizado pelas composições com maçãs executadas a partir de 1870. 
 
5- Qual o nome dos dois principais artistas do Neoclassicismo? 

 
6- Qual a principal característica do movimento do Neoclassicismo? 

 
7- O nome Romantismo é inspirado em: 

 
6- Qual o nome dos principais artistas do Romantismo? A pintura do Romantismo tem como 

características principais: 
 

7- NATUREZA MORTA – Definição: Objetos inanimados são representados na pintura 
desde a Idade Média, em geral como fundo de pinturas religiosas de cunho realista. Quais 
os objetos freqüentemente escolhidos para compor as naturezas-mortas? 
 
8- Defina os tipos de Paisagens Naturais e Paisagens Humanizadas? 
 
9- A paisagem que é formada pela atividade agropecuária, como lavouras de uma 
infinidade de culturas, hortaliças, frutas, além da criação de bovinos (corte e leite), aves e 
suínos, esses elementos fazem parte da realidade de propriedades de paisagens: 
 
10- A paisagem que é constituída por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e 
prédios que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesse 
espaço, são chamados de paisagem__________________________________ 
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11- Observe a pintura Paisagem com touro  de Tarsila do Amaral. Podemos dizer que essa 
pintura é paisagem natural ou humanizada? 

   

   Paisagem_____________________________________ 
 
12- As obras de arte expressam diversas vezes paisagens naturais e/ou construídas pelo 
homem, assim como culturais. As obras artísticas podem ser usadas para a realização de 
estudos, observando lugares com a realidade passada, estabelecendo comparações com a 
realidade contemporânea. Na pintura ocidental, a paisagem foi adquirindo pouco a pouco cada 
vez mais relevância, como fundo de quadros de outro gênero (como a pintura de história ou o 
retrato) até constituir-se como gênero autônomo da Holanda, em qual século?  
 
13- Se tratando da pintura de paisagem, dentro da hierarquia dos gêneros, a paisagem 
ocupava um lugar muito baixo, nesta época qual era a pintura superior? 
 
14- Antiguidade, do Antigo Egito se conservam algumas representações paisagísticas 
esquemáticas nas tumbas dos nobres, gravados em relevo durante o Império antigo e 
pintadas a fresco pelo Império novo. Eram muitas vezes emoldurando por quais cenas? 
 
15- Em Pompéia e Herculano são preservados afrescos romanos de quartos decorados com 
paisagens do Século I a.C.. Como na antiguidade greco-romana, a paisagem era pintada?  
 
16- No Renascimento, a paisagem adquiriu autonomia iconográfica* no século XVI. Nesta 
época podemos destacar alguns artistas, como: 
 
17- No Barroco, no início do século, a paisagem seguia sendo pouco utilizada na arte, se 
destaca, por tratar as histórias, geralmente sagradas, como autênticas paisagens onde muitas 
vezes realiza estudos sobre os efeitos atmosféricos, a luz ou os estudos do amanhecer e 
anoitecer. Podemos afirmar que: 
 
18- O que é retrato na arte? 
 
19- O que é autorretrato na arte? 
 
20- Cite dois artistas que trabalharam com o retrato ao longo da arte. 
 
21- Cite dois artistas que trabalharam com autorretrato ao longo da arte. 
 
22- Sobre desconstrução de figura humana, o cubismo foi um dos principais movimentos que 
trabalhou com estas características. Comente como isso acontece. 
 

BONS ESTUDOS!!! 


