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Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, 
de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus 
resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
❖ O que é arte? 
❖ Artes visuais 
❖ Desenho, pintura, e escultura. 
❖ Análise de imagens 

 
 

 
ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR DA DISCIPLINA. 

DATA DA ENTREGA: 22/05/2018 
 

QUESTÃO 01 (valor 0,5) 
 
 
 
            
 
 
 
Reflita sobre a frase e escreva seu pensamento sobre a relação da arte e do belo, e a relação de ambos 
com o mundo. 
 
QUESTÃO 02 (valor 0,5) 
Pesquise e descreva qual a importância da arte para a história da humanidade? 
 
QUESTÃO 03 (valor 0,5) 
Descreva o que são e quais são as linguagens artísticas. 
 
QUESTÃO 04 (valor 0,5) 
Explique o processo de criação e de comunicação da obra de arte. 
 
QUESTÃO 05 (valor 0,5) 
Vimos que as Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou 
imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. As principais linguagens 
visuais são: DESENHO, PINTURA E ESCULTURA. 
Descreva cada conceito citado acima. 
 
QUESTÃO 06 (valor 0,5) 
A) Explique o que é “Espaço Bidimensional”  
B) Explique o ”Espaço Tridimensional” 

“O artista vive uma relação peculiar com a beleza. Num sentido muito real pode dizer-se que a 

beleza é a vocação à que o Criador o chama com o dom do talento artístico.” 

(Papa João Paulo II) 



C) Dê exemplos de obras artísticas quem tenha a técnica do Bidimensional e Tridimensional. 
D) Explique a técnica necessária para o desenho passar de Bi para Tri. 
 

 
QUESTÃO 07 (valor 0,5) 
O GÊNERO é o elemento usado na análise de imagens, com ele podemos classificar os tipos de arte. 
Dê o significado de cada gênero abaixo: 
 
A) Retrato 
B) Auto Retrato 
C) Natureza Morta 
D) Paisagem 
 
QUESTÃO 08 (valor 0,5) 
SUJEITO é o elemento que temos na análise de imagens que nos mostra o tema principal da obra, a partir 
dele descobrimos do que a obra retrata.  
Explique o que significa cada SUJEITO abaixo: 
 
A) Icônico 
B) Figurativo 
C) Abstrato 
D) Religioso 
E) Mitológico 

 
QUESTÃO 09 (valor 0,5) 
Explique: 

 
A) Objeto artístico 
B) Artista 
C) Expectador 
D) Suporte 

 
QUESTÃO 10 (valor 0,5) 
Analise as imagens abaixo, não esquecendo os: dados técnicos, o contexto que a obra está inserida, 
gênero, sujeito, quais linhas de expressividade temos na obra e a sua análise pessoal. 

 
 

 

           
A) Self-portrait- Van Gogh                 B) O pensador – Auguste Rodin      

 
 



               
C) O nascimento de Vênus- Sandro Botticelli 

 

           
D)  Criação de Adão - Michelângelo 

 
 

               
E)  Isto não é um Cachimbo (Ceci n’est pas une Pipe)- René Magritte  


