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QUESTÃO 1 

A real intenção do artista foi expressar a emoção, 
a dramaticidade, foi uma forma de contestar a frieza 
da arte neoclássica. 

 

QUESTÃO 2 

A fotografia influenciou a pintura para que não mais 
fosse idealizada. Os pintores passaram a representar 
fatos contemporâneos e a mudança de postura foi a saída 
de dentro do ateliê para pintar ao ar livre. Assim, 
pintaram paisagens naturalistas e fizeram uso de temas 
como as pinturas sociais. Além disso, os pintores 
passaram a usar como modelo as imagens de fotografias, 
baseados na objetividade fotográfica. 

 

QUESTÃO 3 

A padronização das formas musicais, de acordo com 
determinadas técnicas e regras, universalizaram a 
música dessa época. As formas bem definidas, com 
melodias claras apesar de arranjos minunciosamente 
elaborados permitiram a construção de códigos mais 
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acessíveis que suscitava a compreensão do ouvinte. 
Assim, essas formas musicais atingiram um patamar de 
estabilidade sonora que combinava melodias e 
harmonias, ritmos, dinâmica e timbres, gerando 
equilíbrio entre forma e expressão. 

 
QUESTÃO 4 

Na exposição, normalmente são apresentados dois 
temas e cada um desses temas é exposto na sua 
tonalidade original em que foi criado. Esses temas 
melódicos irão permear o espectro de toda a forma 
sonata. No desenvolvimento, os temas são modificados 
e partes das melodias apresentadas na exposição ganham 
novas variações conforme a criatividade do compositor, 
utilizando também a variação de tonalidade. Por fim, 
a recapitulação, que é a parte final da forma sonata, 
em que os temas da exposição voltam à tonalidade 
original, porém com um aspecto de finalização, 
admitindo assim um gran finale, ou seja, um belo final 
que aparece juntamente com uma coda. 

 

QUESTÃO 5 

A tragédia era considerada pelos críticos franceses 
o único gênero dramático capaz de representar a 
essência humana no palco, sendo assim era importante 
que as ações mostradas no espetáculo se assemelhassem 
à vida real.  Para a dramaturgia clássica, a 
verossimilhança é aquilo que, nas ações, personagens, 
representações, parece verdadeiro para o público. 
Sabendo que o ensinamento da virtude é um fim da 
tragédia para o classicismo, compreende-se que o valor 
da verossimilhança está no fato de possibilitar a 
representação do real e, assim, criar maior 
identificação com o espectador.  



  

QUESTÃO 6 

Partindo do princípio de que Justiça Poética é o 
sistema de recompensa aos bons e punição aos maus, 
compreende-se que os críticos da época não concordaram 
com a representação da personagem Ximena, que aceita 
casar com Rodrigo, que havia matado seu pai. No texto, 
afirma-se sobre a Justiça Poética que “trata-se de um 
princípio que envolve uma valoração moral bem mais 
próxima do maniqueísmo”. Dessa forma, o personagem 
Rodrigo, visto como mau, não poderia ter um final 
recompensador. 

 
 

 

 


