
 

 

3ª série 

  

GABARITO 
Avaliação Discursiva u 1º Período 

Arte u 15/3 

QUESTÃO 1 
É possível identificar nas figuras 1 e 2 a corrente 
expressionista de pintura. Isso pode ser percebido no 
tratamento dado à realidade, que foi representada de modo 
distorcido e o naturalismo da forma, cor e textura foram 
abolidos a favor de acentuada estilização por todos seus 
aspectos formais. O artista arbitra sob toda a composição, 
movido pela necessidade de externar seu sentimento e/ou 
seu parecer. Ele é quem determina como representar a 
realidade, além de se contrapor aos modelos tradicionais 
de compor uma pintura. 
 

QUESTÃO 2 
É possível identificar o realismo nas figuras devido à 
temática utilizada, sendo a figura 1 autorretrato e a figura 2, 
cena do cotidiano.   
 

QUESTÃO 3 
O nacionalismo na arte de Carlos Gomes é restrito à 



 

 

3ª série 

temática de suas óperas, cantadas em italiano. Villa-Lobos 
leva à radicalidade o impulso de incorporar em suas 
composições a matéria-prima musical genuinamente 
brasileira: o folclore, as músicas regionais, a música 
popular urbana; sem, no entanto, fechar-se às tendências 
modernas em voga na Europa. Em suma, Villa é o caso 
mais radical e bem-sucedido de nacionalismo musical.  

 
QUESTÃO 4 
O folclore brasileiro é rico em matéria-prima musical: os 
ritmos e canções de cada região e etnia, as festas e 
folguedos, as danças típicas. Esse manancial foi uma das 
fontes musicais mais aproveitadas por Villa-Lobos e serviu 
como marca de brasilidade: deu autêntico semblante 
nacional a suas composições.   
 

QUESTÃO 5 
O movimento expressionista foi, sobretudo, uma expressão 
da juventude alemã inconformada com as decisões 
tomada pelas gerações anteriores, o que, na visão 
expressionista, acarretou uma série de problemas no início 
do século XX, como a divisão de classes, exploração da 
classe trabalhadora e a perda da identidade do homem. 
Essa visão de mundo influenciou os movimentos sociais e 
as artes na época, fazendo com que alguns textos, para 
demonstrar essa revolta, trouxessem o debate entre a visão 



 

 

3ª série 

conservadora de mundo versus as novas formas de 
pensamento moderno.   
   

 

QUESTÃO 6 
As montagens tradicionais dos espetáculos teatrais, desde 
sua origem na Grécia antiga, como visto da poética 
aristotélica, de um modo geral, sempre se pautaram nos 
princípios de verossimilhança, nas unidades de tempo, 
lugar e ação bem como na estrutura de roteiro linear de 
desenvolvimento da trama. O diretor Zé Henrique ao 
perceber o alinhamento da peça aos conceitos da arte de 
vanguarda recorreu aos vários aspectos da dramaturgia e 
da estética expressionista de forma a ressaltar a ideia 
principal do texto. Esses fatores citados podem ser 
percebidos no trecho do texto em que o diretor afirma ter 
optado pela fragmentação do texto, cenários distorcidos, 
uso de luz e sombra, rompendo assim com a forma 
clássica de encenação.  

 


