
Resoluções das atividades

ARTE

12a série – Ensino Médio

01  Atividade de produção artística.

02  Atividade de produção artística.

03  Pesquisa em grupo.

01  a) O Impressionismo foi um movimento artístico surgido 
na França, no século XIX, que criou uma nova visão con-
ceitual da natureza, utilizando pinceladas soltas, com 
ênfase na luz e no movimento.

b) Os impressionistas retratam, em suas telas, os re� exos e 
os efeitos que a luz do sol produz nas cores da natureza.

c) A renúncia à espontaneidade dos impressionistas e a 
utilização pensada da teoria cientí� ca da cor.

d) O artista, conhecedor da teoria cientí� ca das cores, 
obtém uma “mistura ótica” por meio de pequenos 
pontos de cor de tamanho uniforme, que nunca se 
fundem, mas que reagem uns aos outros em razão do 
olhar a distância.

02  a)   Uma manifestação impressionista não é um mero sonho, 
não é uma criação fantasiosa, mas sim a percepção 
subjetiva de uma coisa realmente existente. Por esse 
motivo, ele contraria aqueles que veem, nessa constru-
ção, devaneios do seu inconsciente (surrealismo): “mas 
não pense surrealista que é outra onda”.

    Todo o branco da cena está alterado pela luz, como 
no caso dos dentes e das espumas das ondas. Alte-
rar as cores da realidade é outra característica do 
Impressionismo.

b) O pintor é Georges Seurat. São exemplos de suas obras 
Tarde de domingo na ilha de Grande Jatte e Um banho 
em Asnières.

c) Segundo o autor, o Pão de Açúcar tem contornos níti-
dos (suas arestas insuspeitadas), porém não parece 
ser o Pão de Açúcar no meio da aurora que o ofusca. 
O Sol nascendo, produtor da “áspera luz laranja”  re� e-
tindo no “branco das areias e das espumas”, gera uma 
tonalidade bem opaca desse laranja; assim, é uma 
“quase não luz quase não púrpura”: o laranja é um 
vermelho imperfeito, é um quase não vermelho e, ao 
mesmo tempo, um quase branco.

03  Peso – espaço – tempo – � uência.

04  A dança moderna é uma negação da formalidade do balé 
clássico. Os dançarinos trabalham mais livres, porém não 

rompem completamente com a estrutura clássica; os movi-
mentos corporais, assim, são muito mais explorados, exi-
gindo um grande estudo das possibilidades motoras do 
corpo humano. Solos de improvisação também são bas-
tante frequentes.

05  E

 Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil (ou índigo) e 
violeta.

06  B

 Claude Monet foi o mais famoso pintor impressionista. 
O termo impressionismo surgiu de uma crítica pejorativa 
feita pelo pintor e escritor Louis Leroy ao quadro Impres-
são, nascer do Sol, de Monet. 

07  D

 O que se percebe nas obras dos pintores impressionistas 
é o procedimento inovador em usar pinceladas rápidas de 
cores puras e separadas, sem misturá-las antes na paleta. 
Esse recurso, baseado na teoria das cores, permitiu o 
desenvolvimento da arte pelos artistas.
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