
 

Para saber mais acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dGvN9mx9Px8 

https://www.youtube.com/watch?v=_chGjiYQLNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DSBzazF8M84 

 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL 

1) Todos os trabalhos de arte visual são composições e para compreendê -las é necessário 

conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação 

desses elementos. A composição é a organização ou arranjo dos elementos da arte visual de 

acordo com seus princípios. Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de 

elementos formais. Estes elementos fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, 

esculturas e edifícios, e transmitem muitos sentimentos e sensações. Assinale a alternativa 

CORRETA que apresenta quatro elementos formais de uma composição. 

a) Ângulo, fundo, cor, plano 

b) Ponto, forma, cor, textura 

c) Plano, figura, tom ,linha 

d) Diâmetro, linha, raio, fundo 

 

2) Com relação aos elementos básicos da linguagem visual - o ponto, a linha e o plano -, 

assinale a opção correta. 

A.  As linhas definem as figuras e as formas, mas não, a textura. 

B. Quando os pontos são multiplicados, seu poder de expressão e de comunicação é 

reduzido, pois a quantidade influencia na comunicação de sensações. 

C. O plano pode ser uma forma geométrica ou qualquer porção bidimensional determinada 

por uma cor, uma textura ou um contorno. 

    D. A linha é uma das maneiras mais complexas de expressão. 

 

3) Quando se fala textura, pode-se estar fazendo referência ao tato ou à visão. Acerca dos 

tipos de textura, assinale a opção correta. 

A.  A textura visual é tridimensional e pode sugerir sensações táteis. 
B. Todos os tipos de textura provocam a mesma sensação tátil. 
C. A textura tátil, além de visível, é percebida por meio do tato. 
D. A combinação de diferentes texturas em um desenho ou em uma pintura produz um efeito 
monótono. 
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4) Em 1820, o filósofo, poeta e teatrólogo Wolfgang Goethe, um dos maiores críticos de arte 
da história, ousou questionar a teoria das cores do físico Isaac Newton. 
Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. 
I - É um efeito que, embora dependente da luz, não seria a própria luz. 
II - O branco, por ser uma cor mais clara que todas as outras, não poderia ser formada pelo 
somatório delas, contrariando assim a Síntese Aditiva. 
III - Existem três tipos de cores: um resultado da ação visual, um fenômeno derivado de 
meios incolores e como parte integrante dos objetos visualizados. 
 
Está de acordo com Goethe o que se afirma em: 

A) I, apenas.  B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 

5) O ponto é uma marca visível com contorno imperceptível. A linha é um traço contínuo, 
visível ou imaginário que separa dois planos. O traço é uma linha ou conjunto de linhas que 
revela um movimento lento e progressivo. As marcas correspondem a uma série de 
impressões deixadas pela passagem ou ação de alguém. As manchas são zonas de 
contornos indefinidos que criam áreas de luz e sombra.  

*Ponto, linha, traço, marcas e manchas compõem mais especificamente... 
 
A) Uma fotografia.  B)  Uma colagem.  C)  Um desenho.   D)  Uma instalação. 
 

6)  O preto, o branco e o cinza, servem para a preparação de outras cores dando-lhes maior ou 
menor intensidade ou gradação, essas cores podem ser definidas como: 
 

A) análogas.   B. contraste.    C. complementares.    D. cores neutras. 
 

7) É uma só cor com suas tonalidades, são as mesmas cores, mais claras o mais escuras, 
denominada: 

A. isocromia.            B. monocromia.       C. policromia.   D. terciária. 
 

 
8) Em relação aos elementos visuais — o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a 

escala e o movimento — que constituem a substância básica daquilo que vemos, assinale a opção correta. 

a) A linha define figuras e formas, é estática e incapaz de sugerir movimento e ritmo ou 
comunicar sentimentos. 

b) Cada tipo de textura pode provocar um tipo de sensação, mas o uso de diferentes 
texturas em uma obra resulta em monotonia. 

c) As formas básicas são figuras planas e simples que, por terem dois lados idênticos, 
são chamadas de assimétricas. 

d) O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. 
 
9) Com relação aos elementos básicos da linguagem visual - o ponto, a linha e o plano -, 
assinale a opção correta. 

 
a) As linhas definem as figuras e as formas, mas não, a textura. 
b) Quando os pontos são multiplicados, seu poder de expressão e de comunicação é 

reduzido, pois a quantidade influencia na comunicação de sensações. 
c) O plano pode ser uma forma geométrica ou qualquer porção bidimensional 
determinada por uma cor, uma textura ou um contorno. 
c) A linha é uma das maneiras mais complexas de expressão. 

 
10) Quando se fala textura, pode-se estar fazendo referência ao tato ou à visão. Acerca dos 
tipos de textura, assinale a opção correta. 



 
a) A textura visual é tridimensional e pode sugerir sensações táteis. 
b) Todos os tipos de textura provocam a mesma sensação tátil. 
c) A textura tátil, além de visível, é percebida por meio do tato. 
A combinação de diferentes texturas em um desenho ou em uma pintura produz um efeito 
monótono. 

 


