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01. A obra Moinho de ferro de Adolph Menzel, integrante do Realismo alemão, ilustra, de maneira muito clara, a dimensão social presente 
na arte, aspecto que caracterizou a estética realista, tornando-a uma arte engajada.

 Resposta: C

02. Na obra de Millet, um dos grandes artistas da estética realista, observa-se que a intenção do autor foi a de representar, de forma 
bastante verossímil, a realidade do trabalhador do campo, captando a condição humana em seu limite no desenvolvimento do seu 
trabalho.

 Resposta: A

03. Na obra de Courbet, observamos a representação da realidade, produzida de modo verossímil, ao recriar a realidade de modo natural. 
Vale ressaltar que a pintura tem como tema a própria criação artística do autor, fato que indica a função metalinguística da linguagem. 

 Resposta: A

04. Considerando o século XIX como contexto para análise, a tese do Humanitismo defendida na obra é, de certo modo, uma ironia à febre 
dos “ismos”(Evolucionismo, Determinismo, Darwinismo) que irão surgir nesse momento da vida cultural na Europa. O Humanitismo 
trata-se de uma fi losofi a materialista, em muitos momentos contraditória, e pouco existencial. De forma irônica e irreverente, Machado 
acentua forte crítica social e provoca uma refl exão no leitor. Segundo o escritor José Castello, Machado de Assis, assim como todo 
grande escritor, é um pensador do mundo. Não é fi lósofo, não é teólogo, não é cientista. Mas existe um caminho de pensar o mundo, 
que é a Literatura, que não tem nada a ver com esses campos, mas produz pensamento. A fi losofi a humanitista de Quincas Borba 
é apenas o retrato fi el da fi losofi a humana, cuja ganância e o desejo supervalorizam as pessoas pelo que possuem e não pelo que 
realmente são.

 Resposta: A

05. 
I . Verdadeiro: O Realismo se caracterizou como uma arte em oposição aos ideias românticos.
II. Falso: O Realismo afastou-se dos princípios burgueses e estabeleceu uma grande crítica aos valores do Capitalismo, produzindo 

uma arte de grande dimensão social.
III. Falso: Os realistas abandonaram os temas ligados à mitologia, aos santos, aos heróis, preferindo os temas do cotidiano, de temática 

social.
IV. Falso: Os realistas também renunciaram aos temas pertinentes à natureza morta e heróis, fi ctícios ou reais.
V. Verdadeiro: Para o artista do Realismo, a beleza está em representar a realidade como ela é e não como ela poderia ser.

 Resposta: A

06. Os dois amantes absorvidos num intenso beijo representados na estátua O Beijo, realizada por Auguste Rodin, transmitem uma tal 
força emotiva e sensualidade que  tornou esta obra numa das mais famosas esculturas de todos os tempos. A associação das duas 
fi guras a um bloco de mármore grosseiramente aparelhado permitia acentuar o contraste de textura e consequemente destacar a 
leveza, sensualidade e carnalidade dos corpos dos amantes.

 Resposta: A

07. Na tela de Gustave Coubert, observa-se  referência à teoria do Determinismo. Tal inferência pode ser constatada ao considerarmos o 
contexto social das personagens (trabalhadores), revelando a imagem de um personagem mais velho e um personagem mais novo, 
ambos representação do passado, presente e futuro. Isto é, o velho é a projeção do jovem; o jovem o passado do velho. Assim, fi ca 
explícito o Determinismo do meio, infl uenciando a realidade social.

 Resposta: B

08. O pintor realista Edouard Manet desenvolveu em suas pinturas uma técnica que mais tarde alcançaria grande repercussão na arte: o 
Impressionismo. Essa escola provocou uma ruptura, uma quebra de paradigmas na concepção da arte. 

 Resposta: B
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09. A questão trata das transformações ocorridas entre o Clássico e o Romântico na arte ocidental. A imagem (A), A liberdade guiando 

o povo, de Eugène Delacroix, 1830, apresenta características românticas ligadas à arte cristã da Idade Média: imaginação, inspiração, 

sensibilidade, emoção, drama, transcendência e espiritualidade, com uma postura predominantemente passional e subjetiva. A imagem 

(B), A banhista de Valpiçon, Dominique Ingres, 1808, apresenta características clássicas ligadas à arte do mundo antigo, greco-romano, 

e do seu renascimento na cultura clássica dos séculos XV e XVI: equilíbrio, proporção, clareza, imitação e mímese, com uma postura 

predominantemente racional e objetiva.

 Resposta: E

10. Na alternativa E, o conceito apresentado defi ne a estética da arte expressionista. Nas demais alternativas, os conceitos estéticos defi nem 

o Realismo na pintura.

 Resposta: E
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