
 
 

Atividade de Arte 
 
 Uma breve história de Van Gogh, Considerado um dos maiores pintores de 

todos os tempos, Van Gogh produziu mais de 2 mil obras durante seus 37 anos 

de vida. Seu legado é tão representativo que, em 1973, em Amsterdã, 

na Holanda, seu país-natal, foi criado um museu para abrigar suas criações. 

Diante disso pesquise sobre Van Gogh e responda as questões abaixo: 

 

 Observação as questões de 08 a 12 será para transcrever no caderno 

pulem no mínimo 3 linhas para cada questão.  

 

Atenteção assistam o documetario de de Van Gogh! 

https://www.youtube.com/watch?v=g7HxCGQbQIk 

 
1) Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta sobre as 
características psicológicas de Van Gogh: 
a) (  ) Ele era um homem de personalidade intrigante, cheio de conflitos internos, 
desequilibrado e depressivo. 

b) ( ) Van Gogh era um homem de personalidade serena, cheio de ideias 
brilhantes, equilibrado e animado. 

c) ( ) Van Gogh era um home de personalidade irritante, cheio de manias e 
desajeitado. 

  

2) Van Gogh tinha um credo, ou seja, uma convicção, uma opinião que resumia 
em: 

a) (   ) Ame mesmo sem querer. 

b) (   ) Ame a si mesmo. 

c) (   ) Ame o que você ama. 
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3) O que Van Gogh pintava? 

a) (   ) Pintava o que deixava ele triste. 

b) (   ) Pintava somente o que sua imaginação permitia. 

c) (   ) Pintava aquilo que via e o que ele sentia. 

  

4) Quais eram as principais características das pinceladas de Van Gogh? 

a) ( ) Eram tranquilas e serenas e representavam seu estado de espírito. 

b) (  ) Eram agitadas e brilhantes, sugerindo movimento. 

c) (  ) Eram agitadas e foscas o que sugeria a sua tristeza interior. 

  

5) O que Van Gogh gostava de pintar? 

a) (  ) Natureza morta, paisagens, flores e autorretrato. 

b) (   ) Natureza viva, paisagens e folhas secas. 

c) (   ) Natureza viva, morta e autorretrato. 

  

6) Para Van Gogh seu único refúgio era: 

a) (   ) a dança 

b) (   ) a música 

c) (   ) a arte 

  

7) Assinale a alternativa que apresenta nomes de obras pintadas por Van Gogh: 

a) (   ) Nevermore 

b) (   ) Os cipestres 

d) (   ) Abaporu 

e) (   ) Trigal com corvos 



f) (   ) Jacó e o Anjo 

08. Qual o estilo artístico de Van Gogh?  

09. Qual é o quadro mais famoso de Van Gogh? 

10. Qual o nome do pintor que cortou a orelha? 

11. Quais eram as principais características das pinceladas de Van Gogh? 

12. Qual a importância de Van Gogh para a arte? 


