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ROTEIRO DE ESTUDOS E ATIVIDADE DE 
RECUPERAÇÃO SEMESTRAL 

Conteúdo: Final do Século XIX na Europa 
ESTUDO DIRIGIDO, USO DO LIVRO 
Para obtenção de êxito no preparo para Recuperação 

Semestral, fazer leitura e interpretação do texto contido 

no Capítulo1 6, cujo conteúdo é: Final do século XIX na 

Europa, no livro Descobrindo a História da Arte e após a 

leitura realizar as atividades relacionadas a seguir. 

• Fazer a leitura do texto da pág. 172 até pág. 179 

do livro didático. 

• Atividade de análise de obras. 

• Volte à fig.16.6, na página 175, para observar com 

atenção a reprodução da obra Os comedores de 

batata de Van Gogh. 

• Elabore um texto relacionando todos os detalhes 

que perceber, utilizando o roteiro de leitura, 

análise e crítica da obra de arte, inserida na 

apostila de composição visual.  

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO 
Raros artistas, como Paul Cézanne, terão sido tão 

importantes para a Arte Moderna. A história da Arte costuma 

situá-lo no próprio núcleo de formação da das vanguardas 

artísticas do século XX, na companhia de Vincent Van Gogh e Paul 

Gauguin – cada um destes artistas contribuindo com uma maneira 

diferente e particularmente importante para o conjunto dos 

inúmeros movimentos artísticos que marcariam as seis primeiras 

décadas do século XX. 
                                                    ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 

1996, texto adaptado.                                                 

 
Fig. 1. Ilha Dominique de Gauguin. 

 
Fig. 2. Sobremesa de Cézanne. 

1. Considerando os estudos sobre os artistas pós-

impressionistas do final do século XIX, as imagens contidas 

na prova e o texto anterior, julgue os itens. 

(A) Van Gogh, Cézanne e Gauguin nunca estiveram 

ligados ao movimento impressionista. 

(B) As pinturas de Van Gogh apresentam texturas 

expressivas geradas pelas cores e pinceladas. 

(C) Toulouse-Lautrec documentou a vida parisiense, com 

muitos traços e riqueza de detalhes. 

(D) Cézanne convertia os elementos da natureza em 

formas cilíndricas, cônicas e esféricas. 

(E) Nas obras elaboradas por Van Gogh, notamos a 

predominância de composições de tendência realista.   

 

2. Paul Gauguin superou a etapa impressionista de sua 

obra utilizando cores de modo muito pessoal. 

Considerando a figura 1, Ilha Dominique de Gauguin, 

marque a alternativa correta.  

(A) A obra Ilha Dominique de Gauguin apresenta cores 

que correspondem com a realidade observada na 

natureza. 

(B) Os traços rápidos, poucas linhas e cores, constituem 

característica fundamental da obra de Gauguin. 

(C) Em suas pinturas, Gauguin usa com predominância: 

cores puras, contornos nítidos em áreas de cores bem 

definidas. 

(D) Em Ilha Dominique, Gauguin elaborou uma 

composição com cores arbitrárias e tendência 

abstrata. 

(E) A composição da obra, Ilha Dominique de Gauguin, 

apresenta as formas geométricas básicas 

simetricamente. 

 

3.  

 
Fig. 3. Camas de flor na Holanda de Van Gogh. 

Em Paris, van Gogh viu pela primeira vez a arte 

impressionista, e essa descoberta foi motivo de inspiração 

e de mudança. Em contato com alguns artistas da época 
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começou a estudar as obras de Toulouse-Lautrec e 

Pissarro, entretanto elaborou obras com tons luminosos e 

atraentes. Considerando a figura 3, Camas de flor na 

Holanda de Van Gogh, marque a alternativa correta.  

(A) Van Gogh elaborou composições utilizando as cores 

puras em áreas monocromáticas. 

(B) A geometrização da composição, constitui 

característica fundamental das obras de Van Gogh. 

(C) Em suas pinturas, Van Gogh usa as cores puras 

contornadas e misturadas. 

(D) Em Camas de flor na Holanda de Van Gogh, o autor 

tratou a natureza com cores fortes e muita emoção. 

(E) Para Van Gogh era importante representar a natureza 

e as variações causadas pela luz solar. 

 

4.  

 
Figura 4. Camponesa, Vincent Van Gogh.  

Em Camas de flor na Holanda, figura 3 e Camponesa de 

Van Gogh, figura 4, é possível notar que a produção 

artística de Van Gogh passou por vários períodos. 

Considerando as figuras 3 e 4, os estudos sobre esse autor 

e a composição visual, julgue os itens.  

(A) O primeiro período da produção artística de Van 

Gogh está ligado ao movimento impressionista.  

(B) Durante o primeiro período, Van Gogh criou obras 

com personagens que refletem encantamento e 

beleza.  

(C) As cores puras e vivas estabelece a característica 

fundamental das pinturas do primeiro período de Van 

Gogh.  

(D) Van Gogh se interessava por composições pictóricas 

de texturas e pinceladas de tintas aparentes.  

(E) As obras elaboradas por Van Gogh durante o primeiro 

período, retratam a tristeza dos mineiros belgas.  

 
 

5.  

 
Figura 6. Moulin-rouge de Toulouse-Lautrec. 

O artista Toulouse-Lautrec conseguiu expressar algo que 

vai além da aparente alegria e superficialidade que se 

costuma atribuir à sociedade europeia do final do século 

XIX e início do século XX. Tendo como base essa 

afirmação, os estudos sobre esse autor e a figura 6, 

Moulin-Rouge, explique como Toulouse-Lautrec utilizou 

as linhas em sua obra. 
 

6. Fundamentado na figura 2, Sobremesa de Cézanne e nos 

conhecimentos sobre composição visual, descreva sobre a 

tendência da representação, tema, gênero, cor e espaço. 

a) Tendência da representação:  

 

b) Tema:  

 

c)  Gênero:  

 

d) Cor:  

 

e) Espaço:  

 

 
GABARITO 
ESTUDO DIRIGIDO, USO DO LIVRO 
Por dentro do assunto 

Gauguin distanciou-se dos impressionistas no uso da tinta, pura e sem 

áreas de cor bem definidas, e na cor dos objetos, que deixa de imitar a 

realidade. Cézanne diferenciou-se dos impressionistas por preferir 

representar as linhas com que os objetos podem sempre ser 

representados, em vez das variações provocadas pela luz solar. 

Os quadros do primeiro período apresentam cores escuras, sombrias. Já 

as obras produzidas em Arles destacam-se pelas cores vivas e puras. 

• Toulouse-Lautrec retratou as pessoas da vida urbana 

parisiense: artistas de circo, dançarinas, frequentadores de 

bares e cabarés, prostitutas e pessoas anônimas. 

• Os ambientes eram predominantemente fechados: circos, 

bares, bordéis. A natureza tem papel secundário.  

• Traços rápidos, poucas linhas, contornos expressivos, de 

modo a dar movimento e realidade às cenas. 

São os artistas Cézanne e Van Gogh 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO 
1. E; C; E; C; E 

2. C 

3. D 

4. E; E; E; C; C 

5. As composições elaboradas por Toulouse-Lautrec retratam 

ambientes e personagens com poucas linhas, traços rápidos e 

vigorosos e contornos expressivos. 

6. Tendência: estilizado.  

Tema: figurativo. 

Gênero: natureza morta. 

Harmonia cromática: policromática. 

Espaço: bidimensional. 


