
 

 

 
Item Grau Gabarito Competência Habilidade 

15 M C Área 4 H14 
22 M B Área 4 H12 
31 M A Área 4 H12 
41 M D Área 4 H14 

 
Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da 
organização do mundo e da própria identidade. 
 
H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. 
H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas 
manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 
 
 
QUESTÃO 15 
Resolução: Não se pode utilizar a qualificação “idealizada” para as cores da pintura impressionista. Assim como, 
também, não apenas retratar o efeito da “luz solar” que esses pintores buscavam reproduzir. O que se percebe nas 
obras dos pintores impressionistas é o procedimento inovador em usar pinceladas rápidas de cores puras e separadas, 
sem misturá-las antes na paleta.  
Alternativa “C” 
 
QUESTÃO 22 
Resolução: O que distingue os artistas do Barroco Mineiro dos demais é a presença de um estilo personalístico, que 
envolvia, entre outros aspectos, o uso de feições populares sacras. Posto isso, deve-se assinalar a Alternativa “B”. 
 
QUESTÃO 31 
Resolução: O Surrealismo foi fundado em Paris pelo poeta e crítico André Breton (estudante de Neurologia e 
estudioso de Freud), em 1924, quando publicou seu Manifesto Surrealista. Era uma arte ligada à imaginação, 
buscando ser a expressão daquilo que reside no inconsciente, revelado pela psicanálise de Freud. No inconsciente, 
estava a realidade mais profunda do homem. Entre os surrealistas também era comum retirar os objetos de contexto 
e dar-lhes outro significado, buscando assim abrir a mente de seus espectadores quanto à relação entre a mente e o 
universo (como exemplo clássico, tem-se o telefone-lagosta, de Salvador Dali).  
Alternativa “A” 
 
QUESTÃO 41 
Resolução: A expressão “renascentista” nos remete a um momento em que uma nova mentalidade desenvolvia-se em 
paralelo com a expansão da burguesia e do comércio. Ao resgatar valores greco-romanos, artistas, intelectuais e 
cientistas, se contrapunham com a visão medieval ainda predominante na sociedade, estimulando a reflexão e o 
senso crítico, com novas descobertas científicas, assim como uma nova arte, que refletia não apenas a adoção de 
novas técnicas, mas a valorização do ser humano e de sua vida cotidiana. 
Alternativa “D” 
 


