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01. O Expressionismo foi um fenômeno hegemônico cultural na Alemanha, presente nas artes gráficas, na pintura, na escultura, na 
literatura, no teatro, na música, na dança e no cinema, assumindo formas mais radicais, em que a expressão do sentimento tem mais 
valor que a razão. A tela em estudo, que pertence a um dos grandes nomes da pintura expressionista, sugere uma atmosfera sombria 
e ameaçadora, dando vazão a uma leitura deformada da realidade.

 Resposta: C

02. O Expressionismo é a arte do instinto, trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, “expressando” sentimentos humanos. Utilizando 
cores patéticas, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura, para 
ressaltar o sentimento. Predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais.

 Principais características: pesquisa no domínio psicológico; cores forte, vibrantes, fundidas ou separadas; dinamismo improvisado, 
abrupto, inesperado; pasta grossa, martelada, áspera; técnica violenta: o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando 
ou provocando explosões; preferência pelo patético, trágico e sombrio.

 Resposta: D

03. Como se afirmou no comentário anterior, o Expressionismo é a arte do instinto, trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, 
“expressando” sentimentos humanos. Utilizando cores patéticas, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria 
humana, à prostituição. Deforma-se a figura, para ressaltar o sentimento. Predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. 
Principais características: pesquisa no domínio psicológico; cores resplandescentes, vibrantes, fundidas ou separadas; dinamismo 
improvisado, abrupto, inesperado; pasta grossa, martelada, áspera; técnica violenta: o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, 
empastando ou provocando explosões; preferência pelo patético, trágico e sombrio.

 Resposta: C

04. O Expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, não tanto a representação 
objetiva da realidade. Esse movimento revela o lado pessimista da vida, desencadeado pelas circunstâncias históricas de determinado 
momento. A face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massificação se fizeram presentes nas grandes cidades e os 
artistas acharam que deveriam captar os sentimentos mais profundos do ser humano, assim, o principal motor deste movimento é 
a angústia existencial. O maior objetivo é potencializar o impacto emocional do expectador, exagerando e distorcendo os temas.  
As emoções são representadas sem existir um comprometimento com a realidade externa, mas com a natureza interna e as impressões 
causadas no expectador. A força psicológica está representada através de cores fortes e puras, nas formas retorcidas e na composição 
agressiva. Desta forma, nem a perspectiva nem a luz importam muito, visto que são propositalmente alteradas.

 Resposta: D

05. Como se afirmou no comentário anterior, o Expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das 
emoções do autor, não tanto a representação objetiva da realidade. Esse movimento revela o lado pessimista da vida, desencadeado 
pelas circunstâncias históricas de determinado momento. A face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massificação 
se fizeram presentes nas grandes cidades e os artistas acharam que deveriam captar os sentimentos mais profundos do ser humano, 
assim, o principal motor deste movimento é a angústia existencial. O maior objetivo é potencializar o impacto emocional do expectador, 
exagerando e distorcendo os temas. As emoções são representadas sem existir um comprometimento com a realidade externa, mas 
com a natureza interna e as impressões causadas no expectador. A força psicológica está representada através de cores fortes e 
puras, nas formas retorcidas e na composição agressiva. Desta forma, nem a perspectiva nem a luz importam muito, visto que são 
propositalmente alteradas.

 Resposta: E


