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1.O Rococó é um movimento artístico 
europeu, que aparece primeiramente na: 
a) a. ALEMANHA 
b) b. BÉLGICA 
c) c. ITÁLIA 
d) d. FRANÇA 
e) e. ESPANHA  
 
2.O movimento do romantismo e 
neoclassicismo estão interligados, pela 
idealização da 
realidade. Enquanto o neoclássico busca 
um ideal sublime, objetivando o mundo, o 
romântico faz o mesmo, embora tenta a 
subjetivar o mundo exterior. Entre os 
pintores do 
romantismo e neoclassicismo, qual é 
considerado um pintor romântico por 
excelência: 
a) a. Francisco Goya 
b) b. Eugene Delacroix 
c) c. Caravaggio 
d) d. Willian Turner 
e) e. Jacques-Louis David 
 
3.A marchinha é um gênero de música 
popular que foi predominante no carnaval 
brasileiro 
dos anos 20 aos anos 60. Sendo 
considerada a primeira marchinha, 
assinale corretamente o 
nome da marcha que foi composta no ano 
de 1899 por Chiquinha Gonzaga: 
a) a. O teu cabelo não nega 
b) b. Ó abre alas 

c) c. Me dá um dinheiro aí 
d) d. Aurora 
e) e. Mamãe eu quero  
 
 
4.Os pintores mais representativos do 
estilo rococó foram: 
1- François Boucher 
2- Edegar Degas 
3- Antoine Watteau 
4- Claude Monet 
5- Jean-Honoré Fragonard 
A sequência correta é 
a) a. 1 – 3 – 5 
b) b. 1 – 2 – 4 
c) c. 2 – 3 – 5 
d) d. 2 – 4 – 5 
e) e. 3 – 4 – 5  
 
5.No Brasil o abstracionismo teve suas 
primeiras expressões no século XIX. 
Assinale qual 
artista pertenceu a esse período. 
a) a. Tomie Ohtake 
b) b. Manabu Mabe 
c) c. Antonio Bandeira 
d) d. Lygia Clark 
e) e. Todas as alternativas estão corretas  
 
6.Uma das mais populares canções 
brasileiras de todos os tempos é a “ 
Aquarela do Brasil”, 
que foi composta no ano de 1939 pelo 
compositor mineiro: 
a) a. Ary Barroso 
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b) b. Carlos Gomes 
c) c. José Carlos Amaral Vieira 
d) d. Bento Mossurunga 
e) e. Donga  
 
 
7.O fovismo ou fauvismo é uma corrente 
artística do início do século XX. O s 
pintores desse 
movimento foram chamados de 
__________ que significa “as feras”. 
a) a. Janvier 
b) b. Pourpre 
b) c. Le nord 
c) d. Le frère 
d) e. Les fauves  
 
8.No Brasil a dança originou-se dos mais 
variados lugares, recebendo muitas 
influências de 
outros países. Dos ritmos abaixo, assinale 
aquele que tem descendência brasileira: 
a) a. Fox – Trot 
b) b. Forró 
c) c. Vanerão 
d) d. Milonga 
e) e. Tango  
 
9.O movimento artístico, que geralmente 
é entendido como uma forma de arte que 
não 
representa objetos próprios da nossa 
realidade concreta exterior, utilizando se 
das relações 

formais entre as cores, linhas e 
superfícies para compor a realidade da 
obra não 
representacional refere-ao: 
a) a. Cubismo 
b) b. Expressionismo 
c) c. Futurismo 
d) d. Abstracionismo 
e) e. Dadaísmo  
 
10.Uma das mais conhecidas canções da 
Bossa nova e MPB, Garota de Ipanema, 
foi composta 
no ano de 1962 por: 
a) a. Mozart Camargo Guarnieri E 
Caçulinha 
b) b. Zequinha de Abreu 
c) c. Mirabeau e Jorge Gonçalves 
d) d. Vinicius de Moraes e Antonio Carlos 
Jobim 
d) e. Ismael Neto e Antônio Maria  
 
 
gabarito 
1-a 
2-b 
3-e 
4-d 
5-a 
6-d 
7-c 
8-b 
9-d 
10-c 
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