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01. Impressionismo é o termo usado para designar uma corrente pictórica que tem origem na França, entre as décadas de 1860 e 1880, e 
constitui um momento inaugural da arte moderna. A origem do nome remonta a um texto jornalístico que, inspirado na tela Impressão, 
Sol Nascente, 1872, de Claude Monet (1840 - 1926), rotula de Exposição dos Impressionistas a primeira apresentação pública dos novos 
artistas no estúdio do fotógrafo Nadar (1820 - 1910), em 1874.

 Resposta: B

02. O Impressionismo é um movimento artístico surgido na França no século XIX que criou uma nova visão conceitual da natureza utilizando 
pinceladas soltas dando ênfase na luz e no movimento. Geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse capturar 
melhor as nuances da luz e da natureza. A arte alegre e vibrante dos impressionistas enche os olhos de cor e luz. A presença dos contrastes, 
da natureza, transparências luminosas, claridade das cores, sugestão de felicidade e de vida harmoniosa transparecem nas imagens criadas 
pelos impressionistas. Os impressionistas retratam em suas telas os refl exos e efeitos que a luz do sol produz nas cores da natureza. A 
fonte das cores estava nos raios do sol. Uma mudança no ângulo destes raios implica na alteração de cores e tons. É comum um mesmo 
motivo ser retratado diversas vezes no mesmo local, porém com as variações causadas pela mudanças nas horas do dia e nas estações 
ao longo do ano.

  Resposta: E

03. Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores puras justapostas, geralmente sem misturá-las, os impressionistas 
buscavam obter a vibração da luz, o aspecto efêmero da vida, fugaz momento da luz e da sensibilidade, ato de amor entre artista e 
mundo, despido de toda e qualquer contingência exterior às suas motivações mais profundas. As sombras devem ser luminosas e coloridas, 
tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os 
contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta 
produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro-escuro tão valorizado pelos pintores barrocos.

 Resposta: E

04.
I. Correta. Utilizando-se de uma perspectiva lírica em que as cores eram obtidas a partir do efeito visual, o Impressionismo afastou-se 

da pintura renascentista.
II. Na exposição denominada por um crítico de “A Exposição dos Impressionistas”, houve uma reação conservadora, portanto, não 

sendo aclamada. O sucesso e o reconhecimento serão alcançados posteriormente.
III. Correta. A paisagem e a natureza-morta ofereciam aos impressionistas temas para suas experiências, nas quais eles registravam 

suas “impressões” com harmonia e lirismo.

 Resposta: B

05. Adotando um princípio dinâmico por excelência, o Impressionismo eliminou as referências mitológicas, religiosas e históricas para refl etir 
a vida contemporânea e a nova Paris, as impressões momentâneas e fugazes de seu cotidiano. Embora tenha sido revolucionário, o 
movimento estava atrelado ao princípio de Naturalismo e fi gurativismo. A técnica consistia em pintar diretamente sobre a tela branca, 
utilizando somente cores puras justapostas, geralmente sem misturá-las, os impressionistas buscavam obter a vibração da luz, o aspecto 
efêmero da vida, fugaz momento da luz e da sensibilidade, ato de amor entre artista e mundo, despido de toda e qualquer contingência 
exterior às suas motivações mais profundas. 

 Resposta: C

06. Os artistas impressionistas não tinham mais interesse em temas ligados à nobreza, à igreja, ou em produzir retratos fi éis à realidade. 
Queriam ver o quadro como obra em si mesma. Um dos motivos de tais questionamentos teria sido a invenção da fotografi a. A lógica 
era: para que fazer quadros que copiem a realidade de maneira exata, se para isso já existe a fotografi a? Os impressionistas retratavam em 
suas telas os refl exos e efeitos que a luz do sol produzia nas cores da natureza. A fonte das cores estava nos raios do sol. Uma mudança 
no ângulo destes raios implicaria na alteração de cores e tons. Era comum um mesmo motivo ser retratado diversas vezes no mesmo 
local, porém, com as variações causadas pela mudanças nas horas do dia e nas estações ao longo do ano. O Impressionismo mostra a 
graciosidade das pinceladas, a intensidade das cores e a sensibilidade do artista, que, em conjunto, emocionam quem contempla suas 
obras.

 Resposta: E
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07. O impressionismo foi um movimento artístico (artes plásticas e música) que surgiu na França no final do século XIX. 
Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. O nome “impressionismo” deriva de uma obra de Monet chamada 
Impressão, nascer do Sol (1872). Na poesia, observa-se a forte incidência da luz na composição das imagens, aspecto fundamental 
na pintura impressionista.

Resposta: D

08. O Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do 
século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos 
técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista.
Principais características da pintura:
•  A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refl etir a luz solar num determinado momento, pois as cores 

da natureza se modifi cam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol.
• As fi guras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens.
• As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os 

pintores costumavam representá-las no passado.
• Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um 

violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o daro-escuro tão valorizado pelos pintores barrocos.
• As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas 

nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado fi nal. 
A mistura deixa, portanto, de ser técnica para se óptica.

 Resposta: E

09. No trecho, observa-se o emprego de expressões que denotam ironia no processo de construção da descrição do diretor. Nas alternativas, 
a única expressão que não defi ne um tom irônico está na alternativa B: “olhar fulgurante”.

 Resposta: B

10. O Impressionismo é um movimento artístico surgido na França no século XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza 
utilizando pinceladas soltas, dando ênfase na luz e no movimento. Geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor 
pudesse capturar melhor as nuances da luz e da natureza. A arte alegre e vibrante dos impressionistas enche os olhos de cor e luz. 
A presença dos contrastes, da natureza, transparências luminosas, claridade das cores, sugestão de felicidade e de vida harmoniosa 
transparecem nas imagens criadas pelos impressionistas. 
Os impressionistas retratam em suas telas os refl exos e efeitos que a luz do sol produz nas cores da natureza. A fonte das cores estava 
nos raios do sol. Uma mudança no ângulo destes raios implica na alteração de cores e tons. É comum um mesmo motivo ser retratado 
diversas vezes no mesmo local, porém com as variações causadas pelas mudanças nas horas do dia e nas estações ao longo do ano. O 
Impressionismo mostra a graciosidade das pinceladas, a intensidade das cores e a sensibilidade do artista, que em conjunto emocionam 
quem contempla suas obras. Claude Monet (1840-1926) fez parte do movimento impressionista na França, que teve início em 1874 
com a primeira exposição do grupo no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar. A denominação Impressionismo foi dada a partir de uma 
declaração pejorativa do crítico de arte francês Louis Leroy ao ver a tela de Monet Impression du Soleil Levant. O grupo fi cou conhecido 
por realizar uma pintura ao ar livre, em frente ao motivo, numa nova concepção de pintura, de celebração dos espaços do mundo e 
da luz. Adotando um princípio dinâmico por excelência, o grupo também eliminou as referências mitológicas, religiosas e históricas 
para refl etir a vida contemporânea e a nova Paris, as impressões momentâneas e fugazes de seu cotidiano. 

 Resposta: A
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