
Obs.: A revisão deve ser respondida a lápis no caderno de Artes. É suficiente colocar apenas as respostas das questões. 

 

 

Atividade de Artes 
 

01. O que foi o impressionismo: 

a) (   ) No impressionismo, os quadros deviam ser sem cor e com bastantes linhas transversais. 

b) (   ) O Impressionismo foi um movimento artístico que nasceu em Paris , em 1874, graças a um grupo de pintores que 

se revoltou contra as regras acadêmicas. É o primeiro movimento moderno. 

c) (   ) A primeira exposição impressionista foi um grande sucesso gerando vários elogios da critica e da imprensa. 

 

02. Qual era o foco principal dos pintores impressionistas? 

a) (   ) Buscava inspiração na figura humana que povoava os cabarés e bares de Paris. 

b) (   ) As cores nas obras impressionistas são sempre obtidas através de misturas. 

c) (   ) A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas tornam-se o principal elemento da pintura. 

 

03. Qual desses artista abaixo citado era um impressionista francês. 

A (   ) Claude Monet. 

B (   ) Michelangelo. 

C (   ) Anita Malfatti. 

 

04. Qual o  nome do primeiro impressionista brasileiro. 

a) (   ) Claude Monet. 

b) (   ) Michelangelo. 

c) (   ) Eliseu Visconti. 

 

05. Como pintava o pintor pontilhista: 

a) (   )  Pintava pontos azuis e amarelos bem próximos, de modo que o verde surgisse só no olho de quem visse a tela. 

b) (   ) Pintava pontos amarelos e azuis  bem deslocados, de modo que o verde surgisse só no olho de quem visse a tela. 

c) (   ) Pintava pontos verdes e amarelos bem próximos, de modo que o verde surgisse e se misturava obtendo uma cor 

terciária, só no olho de quem visse a tela. 

 

06. De acordo com o texto acima e com seus conhecimentos a respeito do Impressionismo julgue os itens abaixo com (C) 

para certo e (E) para errado. 

1. (   ) As pesquisas com as alterações da luz solar refletida nos objetos marcaram o movimento Impressionista. 

2. (    ) Os artistas impressionistas não pintavam à noite. 

3. (   ) No impressionismo as figuras não devem ter contornos nítidos. 

4.   (   ) A primeira exposição impressionista foi um grande sucesso gerando vários elogios da critica e da imprensa. 

 

07.  Ainda sobre o impressionismo julgue os itens abaixo: 

1. (   ) As cores nas obras impressionistas são sempre obtidas através de misturas. 

2. (   ) “O universo como tema.” Essa era uma das pesquisas do impressionismo. 

3. (   ) As pinturas impressionistas eram quase sempre feitas ao ar livre. 

4. (   ) Sombras luminosas e coloridas são uma das características das obras impressionistas. 

 

 

 O Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes 

tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas que os artistas 

seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. 

 

08. Segundo a Arte no Impressionismo, julgue os itens a seguir em (C) CERTOS ou (E) ERRADOS: 
a)  (   ) Eles procuraram, a partir da observação direta da luz solar sobre os objetos, registrar em suas telas as constantes 

alterações que essa luz provoca nas cores da natureza. 

b)  (  ) Na pintura, as figuras tinham traços firmes de forma que o contorno aparecia nitidamente. 

c)  (   ) As sombras eram luminosas. 



d)  (   ) No impressionismo, os quadros deviam ser sem cor e com bastantes linhas transversais. 

 

09 . Marque a alternativa correta: 

a) (   ) O impressionismo ocorreu no século XIX. 

b) (   ) Na arte impressionista predomina o uso de espátulas. 

c) (   ) Imagens do inconsciente aparecem no Impressionismo. 

d) (   ) Os artistas impressionistas eram bem valorizados. 

 

 


