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01. • Expressionismo foi uma corrente artística concentrada especialmente na Alemanha, entre os anos de 1905 e 1930. Esses artistas 
tentaram transmitir a sua arte utilizando uma forma psicológica por meio do qual pudessem expressar seus sentimentos íntimos, 
mais do que o mundo exterior o fazia. É uma pintura pessoal e intensamente apaixonada.

• No Expressionismo o artista utiliza a tela como um meio de comunicação para manifestar suas emoções.
As cores utilizadas são fortes, chegando a ser irreais. As pinceladas eram rápidas, demonstrando enorme vitalidade. 

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

• Um dos grandes inspiradores dos pintores expressionistas foi Van Gogh, com suas técnicas e cores extraordinárias. Dentre os 
expressionistas mais importantes, além de Edward Munch, citamos também Heckel e Schiele.

 Resposta: C

02. Todas as obras apresentas nas alternativas A,B,C e D pertencem a artistas representantes da estética expressionista. Apenas a obra 
indicada na alternativa E não está inserida no contexto do Expressionismo. Na verdade, pertence ao pintor Edouard Manet, representante 
da estética do Realismo, muito embora sua pintura já apresente traços do Impressionismo.

 Resposta: E

03. O Expressionismo foi um movimento artístico e cultural de vanguarda surgido na Alemanha no início do século XX, transversal aos 
campos artísticos da arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança e fotografi a. Manifestou-se inicialmente 
através da pintura, coincidindo com o aparecimento do fauvismo francês, o que tornaria ambos os movimentos artísticos os primeiros 
representantes das chamadas “vanguardas históricas”. O movimento surge como uma reação ao positivismo associado aos movimentos 
impressionista e naturalista, propondo uma arte pessoal e intuitiva, onde predominasse a visão interior do artista – a “expressão” – em 
oposição à mera observação da realidade – a “impressão”. O Expressionismo compreende a deformação da realidade para expressar 
de forma subjetiva a natureza e o ser humano, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descrição objetiva 
da realidade. Através de uma paleta cromática vincada e agressiva e do recurso às temáticas da solidão e da miséria, o Expressionismo 
é um refl exo da angústia e ansiedade que dominavam os círculos artísticos e intelectuais da Alemanha durante os anos anteriores 
à Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e que se prolongaria até ao fi m do período entre-guerras (1918-1939). Com o advento do 
nazismo, o expressionismo foi considerado como “arte degenerada” (Entartete Kunst), relacionando-o com o comunismo e tachando-o 
de imoral e subversivo, ao tempo que consideraram que a sua fealdade e inferioridade artística eram um signo da decadência da arte 
moderna (o decadentismo, pela sua vez, fora um movimento artístico que teve certo desenvolvimento).

 Resposta: C

04. O Expressionismo foi uma reação ao academicismo da Arte. Foi a arte do instinto, tratava-se de uma pintura dramática, subjetiva, 
“expressando” sentimentos humanos, deformando as fi guras, para ressaltar o sentimento e predominando os valores emocionais 
sobre os intelectuais. O artista utilizava a tela como um meio de comunicação para manifestar suas emoções. As cores utilizadas eram 
fortes, chegando a ser irreais. As pinceladas eram rápidas, demonstrando enorme vitalidade.

 Resposta: C

05. A partir da ascensão do sistema capitalista (industrialização, formação de mercados, bancos, comércios), ocorreu a ascensão de uma 
nova classe social: os operários, isto é, os trabalhadores das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as relações sociais 
entre donos das fábricas (exploradores) e trabalhadores das fábricas (explorados) que permearam o dia a dia das indústrias. Muitos 
artista tomaram essa realidade como tema para suas obras. Considerando a pintura de Munch, é possível perceber que o trecho que 
estabelece correspondência com o que sugerido pelo texto que acompanha a obra está indicado na alternativa D “Escravo do trabalho, 
não somente em nós homens\ Que verdadeiros fi lhos do sofrimento e de misérias somos”.

 Resposta: D

06. O expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, não tanto a representação 
objetiva da realidade. Este movimento revela o lado pessimista da vida, desencadeado pelas circunstâncias históricas de determinado 
momento. A face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massifi cação se fi zeram 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: A



OSG.: 098445/15

Resolução – Língua Portuguesa

07. Tanto Munch como Van Gogh produziram uma pintura de profunda projeção de suas experiências pessoais. Aquele de forma direta 
no processo da representação; este, usando símbolos fortes (girassóis, campos de ciprestes e estradas que levam a lugar nenhum). 
Outro fator importante é que Van Gogh transitou entre o Impressionismo e o Expressionismo.

 Resposta: C

08. O expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor, não tanto a representação 
objetiva da realidade. Este movimento revela o lado pessimista da vida, desencadeado pelas circunstâncias históricas de determinado 
momento. A face oculta da modernização, o isolamento, a alienação, a massifi cação se fi zeram 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: A

09. Expressionismo, corrente artística que, pela deformação ou exagero das fi guras, buscava a expressão dos sentimentos e emoções do 
autor. Este movimento surgiu como reação aos modelos dominantes nas artes europeias desde o Renascimento, particularmente nas 
ultrapassadas academias de Belas-Artes, como o racionalismo impressionista. O artista expressionista buscava a experiência emocional, 
preocupando-se mais com as emoções do observador do que com a realidade externa. Para aumentar a dramaticidade da comunicação 
artística, exageravam e, mesmo, distorciam os temas trabalhados.

 Resposta: B

10. Expressionismo foi uma corrente artística concentrada especialmente na Alemanha, entre os anos de 1905 e 1930. Esses artistas 
tentaram transmitir a sua arte utilizando uma forma psicológica onde pudessem expressar seus sentimentos íntimos, mais do que o 
mundo exterior o fazia. É uma pintura pessoal e intensamente apaixonada.
No Expressionismo o artista utiliza a tela como um meio de comunicação para manifestar suas emoções. As cores utilizadas são fortes, 
chegando a ser irreais. As pinceladas eram rápidas, demonstrando enorme vitalidade.
O Expressionismo é a arte do instinto, trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, “expressando” sentimentos humanos. Utilizando 
cores patéticas, a pintura dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a 
fi gura, para ressaltar o sentimento. Na pintura expressionista, há predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais.

 Resposta: C
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