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QUESTÃO 1 

A arte do Realismo no Brasil apresentou, na pintura, 
o realismo social, com a pintura regionalista de 
Almeida Junior, e a paisagem naturalista do grupo 
Grimm, conforme se vê respectivamente nas figuras 1, 
2, 3 e 4. 

 

QUESTÃO 2 

O motivo da concretização de uma visão avançada do 
artista do realismo é pelo fato de que deixaram os 
moldes acadêmicos, tal como a pintura em recinto 
fechado sob o idealismo do belo para pintar, a partir 
da observação direta da luz e cores naturais, dessa 
forma a pintura passou a ser não só realista, mas 
também, naturalista. 

 

QUESTÃO 3 

Normalmente, o Lied é organizado para um único 
cantor e piano. A canção romântica do Lied é 
desenvolvida com a melodia principal através do 
canto solo e o piano por meio de arranjos que fazem 
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o acompanhamento, que é utilizado para expressar em 
sons os sentimentos descritos nas letras da poesia 
cantada. 

 
QUESTÃO 4 

Duas características do Romantismo que diferem do 
período Clássico são a inspiração das composições 
baseadas em pinturas, na natureza e nas literaturas, 
contraponto ao rigor formal e estético das composições 
Clássicas. Podemos apontar a emoção em contraponto à 
razão propiciou a ampliação do vocabulário melódico e 
harmônico. 

 

QUESTÃO 5 

O teatro Realista busca criar uma ilusão de realidade, 
nesse aspecto, a unidade de ação se mostra bastante 
eficiente, visto que tem por objetivo orientar a 
construção da história de forma cronológica, 
respeitando a ordem dos acontecimentos. Assim, 
apresenta-se o conflito, na sequência o 
desenvolvimento e em seguida o desfecho. 

 

QUESTÃO 6 

Stanislavski foi o primeiro a elaborar um método 
sistemático de estudo para o ator. Um dos aspectos de 
seu trabalho está na chamada “fé cênica”, que consiste 
na capacidade que o ator possui de imaginar a situação 
a ser interpretada, imaginá-la ao ponto de acreditar 
nela e, dessa forma, encher de significado suas ações.  

 O ator Ricky Schroder poderia utilizar a fé cênica 
para imaginar a situação representada. 



A chamada “memória emotiva”, elaborada por 
Stanislavski, consiste em o ator se conectar com a 
memória de sentimentos análogos aqueles vividos pela 
personagem, dessa forma o ator-mirim poderia utilizar 
a memória de sentimentos vividos por ele para 
justificar as ações de seu personagem. 

 
 

 

 


