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01 - (FUVEST SP/2001)     
O barroco no Brasil foi: 
a) uma manifestação artística de caráter religioso 

limitada às regiões de mineração. 
b) uma expressão artística de origem européia 

reelaborada e adaptada às condições locais. 
c) um estilo original na pintura, mantendo a tradição 

manuelina nas edificações. 
d) uma criação artística popular predominante em 

todo o Brasil colônia e no império. 
e) uma produção artística, imposta pelo modelo 

absolutista português, na época da mineração. 
 
02 - (UEL PR/2001)     

Leia o texto abaixo, que destaca elementos formadores 
do movimento romântico. 

 
“(…) por volta do final do século XVIII e do início do XIX, 
encontramos um violente desprezo pelas regras e 
formas enquanto tais (…) Os estudantes idealistas das 
universidades alemãs, influenciados pelas correntes 
românticas da época, não viam nenhum mérito em 
objetivos como a felicidade, a segurança, o 
conhecimento científico, a estabilidade política e 
econômica e a paz social, chegando mesmo a desprezá-
los. Para os discípulos da nova filosofia, o sofrimento era 
mais nobre que o prazer, o fracasso era preferível ao 
sucesso mundano, que tinha algo de sórdido e 
oportunista e que seguramente só podia ser conseguido 
em detrimento da própria integridade e independência, 
da luz e da visão interior.”  

(BERLIN, Isaiah. Limites da utopia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991. p. 170–172.) 

Assinale a alternativa que expressa a característica do 
romantismo de que trata o texto acima: 
a) A busca por uma sociedade perfeita. 
b) A crença nas verdades geradas pela ciência. 
c) A valorização do sucesso, não importando o preço 

a ser pago para alcançá-lo. 
d) O elogio da vontade humana, indomável e sem 

limites. 
e) A conformação e a adaptação do indivíduo às regras 

e normas sociais. 
 
03 - (UEL PR/2001)      

“Imaginemos uma fabulazinha onde o herói seja um 
certo urbanóide pós-moderno: você. Ao acordá-lo, o 
rádio-relógio digital dispara informações sobre o tempo 
e o trânsito. Ligando a FM, lá está o U–2.  
O vibromassageador amacia-lhe a nuca, enquanto o 
forno microondas descongela um sanduíche natural. No 
seu micro Apple II, sua agenda indica:  
REUNIÃO AGÊNCIA 10 H / TÊNIS CLUBE 12 H / ALMOÇO 
/ TROCAR CARTÃO MAGNÉTICO BANCO / TRABALHAR 
15 H / PSICOTERAPIA 18 H / SHOPPING / OPÇÕES: 
INDIANA JONES – BLADE RUNNER VIDEOCASSETE / 
ROSE, SE LIGAR / SE NÃO LIGAR, OPÇÕES: LER O NOME 
DA ROSA (ECO) – DALLAS NA TV – DORMIR CM 
SONÍFEROS VITAMINADOS. 

 
Seu programa rolou fácil. Na rua divertiu-se pacas com 
a manifestação feminina pró-aborto que contava com 
um bloco só de freiras e, a metros dali, com a escultura 
que refazia a Pietá (aquela do Miguelangelo) com 
baconzitos e cartões perfumados. Rose ligou. Você 
embarcou no filme Indiana Jones sentado numa 
poltrona estilo Menphis – uma pirâmide laranja em vinil 
– desfiando piadas sobre a tese dela em filosofia: Em 
Cena a Decadência. A câmara adaptada ao vídeo filmou 
vocês enquanto faziam amor. Será o pornô que animará 
a próxima vez. 
Ao trazê-lo de carro para casa, Rose, que esticaria até 
uma festa, veio tipo impacto: maquiagem teatral, 
brincos enormes e uma gravata prateada sobre o 
camisão lilás. Na cama, um sentimento de vazio e 
irrealidade se instala em você. Sua vida se fragmenta 
desordenadamente em imagens, dígitos, signos – tudo 
leve e sem substância como um fantasma. Nenhuma 
revolta. Entre a apatia e a satisfação, você dorme.”  

(SANTOS, Jair Ferreira. O que é pós-moderno. 11. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 8–9.) 

 
Com base n texto e refletindo sobre o tema da cultura 
pós-moderna, considere as seguintes afirmativas: 
I) A ênfase nas relações humanas torna prescindível o 

recurso à tecnologia na chamada pós-
modernidade. 

II) Na pós-modernidade, percebe-se a importância 
cada vez maior do setor terciário no cotidiano dos 
indivíduos, sendo a presença do shopping center 
uma manifestação desta tendência. 

III) O pés-modernismo abriga estilos de vida e normas 
de conduta que acentuam uma idéia comum: a 
ausência de valores e de sentido para a vida, o nada, 
o vazio. 

IV) A cultura pós-moderna valoriza a retomada das 
utopias libertárias e demais formas de 
solidariedade social. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

 
04 - (UEL PR/2001)     

A arte moderna não nasceu como um desdobramento 
da arte do século XIX. Ao contrário, ela surgiu como 
“ruptura” da unidade política e cultural daquele 
centenário, que possibilitou a manifestação dos 
movimentos artísticos de vanguarda do início do século 
XX. Refletindo sobre tal ambiente cultural, considere as 
seguintes afirmativas: 
I) No campo da pintura, uma tendência importante 

foi o expressionismo, que privilegiou o emocional e 
as reações subjetivas, em detrimento do 
convencional e do domínio da razão.  
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II) A produção artística musical manteve-se fiel aos 
cânones ou normas tradicionais, como se observa 
na música do russo Igor Stravinski. 

III) Poetas e artistas recusavam-se a ver o mundo sob 
uma única dimensão, valorizando a multiplicidade 
do olhar, o perspectivismo e o relativismo. 

IV) Destacava-se a impetuosidade contida nos 
“manifestos” de fundação dos movimentos de 
vanguarda, o radicalismo das obras e, por vezes, o 
escândalo. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

 
05 - (PUC RS/2000)     

Considere o texto abaixo, extraído do romance 
“Iracema”, de José de Alencar, publicado em 1865. 
 
“Além, muito além daquela serra, que ainda azula no 
horizonte, nasceu Iracema. 
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os 
cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos 
que seu talhe de palmeira. 
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a 
baunilha recendia no bosque como seu hálito 
perfumado. 
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem 
corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua 
guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e 
nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que 
vestia a terra com as primeiras águas”. 
(ALENCAR, José. Iracema, p. 14) 

 
A partir da leitura do texto acima, é correto concluir que 
uma importante característica da cultura e da 
mentalidade brasileiras, influenciadas pelo 
Romantismo, na segunda metade do século XIX, foi 
a) o desprezo pelos índios brasileiros, vistos como um 

entrave ao desenvolvimento nacional, 
exemplificado, no texto, pela comparação de 
Iracema a uma ema selvagem. 

b) o preconceito em relação aos valores e 
características tipicamente nacionais, dado o 
caráter tropical e “selvagem” do Brasil, como afirma 
Alencar, o que demonstra a forte in-fluência 
européia sobre a cultura brasileira. 

c) a descrição minuciosa e realista da cultura e do 
modo de vida indígena, como forma de tornar 
conhecidas as origens da nação brasileira a partir da 
herança recebida dos índios da tribo tabajara. 

d) a ruptura entre os modelos clássicos da cultura 
européia e o tropicalismo brasileiro, o que pode ser 
percebido em comparações simbólicas como: “nem 
a baunilha recendia no bosque como seu hálito 
perfumado”. 

e) o indianismo e a idealização de ambientes e 
personagens, pela exaltação de valores nacionais 
em detrimento das influências européias, com o 
objetivo de construir uma cultura e uma identidade 
brasileiras. 

 
06 - (UERJ/1995)      

A guerra não é travada só pelos exércitos mas pelas 
próprias nações... Essa é a razão de essas guerras serem 
tão sangrentas, ocasionarem tão grandes perdas 
humanas e terminarem com a aniquilação da população 
e a ruína de regiões inteiras. 

(Relatório da Comissão Balcânica de Canergie, 1913.  
Apud Política Externa Brasileira. São Paulo, 2 (3): 77 jan-

fev/1994.) 
Há evidências de semelhanças entre as guerras 
balcânicas ocorridas em 1913 e a guerra civil que 
envolve a região dos Balcãs nos dias de hoje. A partir do 
texto acima, podemos afirmar que, tanto naquela época 
quanto na atualidade, essas lutas apresentam como 
principal pano de fundo os fundamentos do: 
a) Nacionalismo.   
b) Romantismo.  
c) Liberalismo. 
d) Socialismo.   
e) Fascismo. 

 
07 - (UFLA MG/2001)      

As escolas literárias são reflexos do contexto histórico 
no qual estão inseridas. Assim, analisando-se  o 
conjunto de obras adotadas na Prova de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira deste Processo 
Seletivo, em especial o Realismo-Naturalismo e o Pré-
Modernismo, IDENTIFIQUE os eventos históricos que 
lhes são pertinentes, NUMERANDO a 2a coluna de 
acordo com a 1a e ASSINALANDO a alternativa 
correspondente: 
1. Realismo - Naturalismo 
2. Pré-Modernismo . 
(  ) Desenvolvimento da “Política do Café com Leite" 

entre São Paulo e Minas Gerais 
(  ) Declínio político do II Império após a Guerra do 

Paraguai. 
(  ) Campanha abolicionista. 
(  ) Período de agitações populares, como a Revolta da 

Vacina, por exemplo. 
(  ) Ocorrência do “Ciclo da Borracha” na região do 

Amazonas 
a) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 
b) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 
c) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 
d) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 
e) 1 – 2 – 2 – 2 – 1 

 
08 - (UFMG/1998)      

Sobre o Barroco, pode-se afirmar que 
a) foi uma forma de manifestação artística inspirada 

nos conceitos pagãos da Idade Média e da 
Antigüidade. 
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b) fez uso da grandeza excessiva, do extravagante, do 
artificial, para expressar as concepções de mundo 
moderno. 

c) surgiu nos países anglo-saxões, no final do século 
XVII, e se espalhou por toda a Europa no século 
XVIII. 

d) impôs uma nítida diferenciação entre as formas 
artísticas, como a pintura, a escultura e a 
arquitetura. 

 
09 - (UEPB/2002)  

 Os trovadores, poetas-músicos das cortes do sul da 
França na Idade Média deixaram uma rica e 

diversificada herança literária.  
Compondo canções que vão do profano até o sagrado, 
influenciaram o surgimento de gêneros literários e 
musicais populares na área colonial brasileira, 
notadamente no Nordeste e Norte de Minas Gerais. 

 
Aponte a alternativa que corresponde ao que foi 
afirmado: 
a) Sonetos parnasianos e música de câmara. 
b) Poesia concreta e música armorial. 
c) Literatura de cordel e cantorias. 
d) Literatura erudita e canto coral. 
e) Poesia simbolista e samba. 

 
10 - (UFRN/2002)      

Em todas as sociedades, a arte exprime as concepções 
que predominam em diferentes momentos históricos. 
As figuras abaixo exemplificam dois momentos da 
sociedade ocidental: o nascimento da modernidade, 
representada na obra renascentista (figura I), e a crise 
dessa modernidade, a partir do início do século XX, 
expressa na pintura de André Breton (figura II). 

 
Que características dessas figuras as identificam com os 
dois momentos da sociedade ocidental acima referidos? 
a) Figura I: Integração racional dos elementos, 

sugerindo ordem e harmonia. Figura II: 
Desconstrução da realidade, expressando 
perplexidades e incertezas. 

b) Figura I Instabilidade e movimento, refletindo as 
rápidas mudanças sociais. Figura II: Harmonia e 
ordem dos elementos, copiando a realidade 
natural. 

c) Figura I Desconstrução da ordem racional, 
expressando amargura e indignação. Figura II: 
Equilíbrio e harmonia, denunciando os 
convencionalismos estéticos. 

d) Figura I Equilíbrio e ordem, espelhando a 
desagregação do racionalismo humanista. Figura II: 
Leveza dos objetos, simbolizando pureza e elevação 
espiritual. 

 
11 - (UFSCAR SP/2002)      

Observe a figura. 
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A pintura apresentada (Banheira, Edgar Degas, 1886) 
pode ser considerada uma obra impressionista: 
a) pela rigidez dos movimentos dos traços e 

construção vertical das formas. 
b) pela presença de um corpo nu expressando a 

dignidade e o poder humano. 
c) pela cópia mecânica da vida cotidiana e simultânea 

alteração da realidade. 
d) pelo esforço de reduzir a luz, manter os traços 

retos, os contornos grossos e o sabor primitivo da 
vida. 

e) pela preocupação com a luminosidade e sua 
incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e 
à própria arte. 

 
12 - (UPE/2002)     

As dificuldades para que a sociedade humana se 
estabelecesse e conseguisse construir uma cultura 
sofisticada foram imensas. No mundo da modernização, 
parece que o historiador perdeu seu ofício e o passado, 
seu significado. Tudo muda muito rápido, e as invenções 
modernas agitam a sociedade. Busca-se o novo, não se 
valoriza, como antes, mais a experiência. 
O texto acima: 
a) é muito pessimista, pois a sociedade humana fez 

conquistas fabulosas e resolveu problemas 
aparentemente insuperáveis com a chegada da 
globalização. 

b) sintetiza bem as angústias e os desejos dos tempos 
modernos, onde o progresso encanta e há a 
possibilidade, sempre crescente, de se atingir a 
harmonia social. 

c) exalta o valor da experiência, cometendo um 
equívoco histórico. 

d) faz uma síntese de questões importantes para o 
historiador, num mundo de mudanças rápidas e 
surpreendentes que, muitas vezes, não se preocupa 
em valorizar o passado. 

e) é bastante equivocado, pois nunca se teve tanta 
certeza sobre o valor do passado como nos tempos 
atuais. 

 
13 - (UPE/2002)      

A cultura européia conviveu com muitas mudanças nas 
primeiras décadas do século XX. Concepções estéticas 

clássicas foram questionadas por artistas, como Picasso, 
Salvador Dali, Marcel Duchamp e tantos outros. 
O que faz parte do movimento cultural das primeiras 
décadas do século XX? 
00. O surrealismo que procurava explorar a imaginação 

e teve seu primeiro manifesto divulgado em 1924. 
01. O dadaísmo que teve em Duchamp e Max Ernst 

expressões importantes. 
02. As obras de escritores, como James Joyce e Marcel 

Proust com contribuições marcantes na literatura. 
03. As composições de Debussy, Schoenberg, Ravel, 

Stravinsky, que renovaram a chamada música 
erudita. 

04. O cubismo que teve em Henri Matisse e Cézanne 
suas grandes expressões na pintura. 

 
14 - (UFG GO/1992)      

O homem, em toda a existência, tem procurado 
externar os seus sentimentos como alegria, dor, 
felicidade, tristeza, temor, crença através de 
manifestações culturais que se perpetuaram na 
História. 
Sobre as manifestações culturais dos homens ao longo 
da História, pode-se tecer as seguintes considerações? 
01. as pirâmides de Queóps, Quéfrem e Miquerinos são 

expressões da importância da religião, da crença 
numa vida além-morte e do desenvolvimento de 
uma Arquitetura funerária do povo egípcio; 

02. o conjunto de obras (arquitetura e escultura) da 
Acrópole, representa o importante papel que a 
religião exerceu na antiguidade grega; 

04. a construção de mosteiros e das igrejas revelam a 
preocupação do homem medieval pela sua 
salvação, de acordo com os princípios cristãos; 

08. a construção das mesquitas e a divulgação do estilo 
artístico conhecido como “Mourisco” 
caracterizaram a expansão romana no chamado 
Século de Augusto , apogeu do Império Romano; 

16. as obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e 
Rafael Sânzio expressam a valorização do homem e 
a exaltação de sua perfeição – princípios 
norteadores das produções culturais do período 
renascentista; 

32. a célebre obra de Pablo Picasso – Guernica – 
expressou o sentimento contra o bombardeio da 
cidade espanhola pelos fascistas em 1937 durante 
o período da Guerra Civil Espanhola. 

 
15 - (UFG GO/1992)      

“Pense em mim, chore por mim, 
Liga prá mim, não, não liga prá ele...” 

(Leandro e Leonardo) 
A música sertaneja é certamente um fenômeno no 
atual panorama da música popular. O campo 
transformou–se no centro das atenções dos meios de 
comunicação. Sobre a relação entre o campo e a 
cidade, ao longo da História do Brasil, pode-se afirmar 
que: 
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01. o conflito entre militares e sertanejos no sertão da 
Baia, na chamada Guerra de Canudos, trouxe à 
tona o abandono das populações rurais do interior 
do Brasil; 

02. no início do século, Monteiro Lobato, criou o 
personagem Jeca-Tatu que denunciava o 
comodismo, a preguiça e o péssimo estado da 
saúde do homem brasileiro no campo; 

04. os romances regionalistas que tematizaram a seca 
e a difícil vida dos nordestinos, na década de 30 do 
atual século, apontavam para a necessidade de 
reformas no campo, como forma de minimizar as 
desigualdades sociais no país; 

08. a atual música sertaneja, divulgada amplamente 
nos meios de comunicação de massa, é a expressão 
dos valores e conflitos sociais vivenciados pelo 
homem do campo e constitui-se em importante 
veículo de conscientização da população urbana 
sobre o sério problema fundiário que o país 
enfrenta. Como expoentes deste tipo de música 
pode-se citar os goianos Leandro e Leonardo; 

16. o processo de urbanização e industrialização 
ocorrido em Goiás, nas décadas de 40 e 50 do 
nosso século, alterou profundamente os padrões 
culturais do homem do campo que passa tematizar 
em suas músicas, principalmente, o amor; 

32. a modernização do setor rural, nas décadas de 70 
e 80 do nosso século, acarretou a implementação 
de propostas políticas baseadas na distribuição de 
terra e na valorização do homem do campo que 
minimizou o grave problema do êxodo rural. 

 
16 - (UFG GO/1993)     

Érico Veríssimo através da ficção, critica as relações de 
poder constituídas em nossa história. 
Identifique e comente 2 situações históricas descritas na 
obra Incidente em Antares. 

 
17 - (UFG GO/1994)      
HELOÍSA             
Mas meu amor! (Levanta-se e agarra-se a ele). Mesmo 
que você esteja arruinado. Mesmo que seja verdade… 
Você pode ganhar ainda, recuperar…Você, tão 
inteligente, tão ativo... 
ABELARDO I  
Tão esperto! Olhe menina. Eu fui um porcalhão! Sabe 
você a quem a burguesia devia erguer estátuas? Aos 
caixas dos bancos! Esses sim é que são colossais! Firmes 
como a rocha. Os homens que resistem à tentação da 
nota. Sabendo para onde ela vai, para que ela serve, 
donde vem, que infâncias pode tecer... Os que recusam 
o chamado da nota! Antigamente, quando a burguesia 
ainda era inocente... A burguesia já foi inocente, foi até 
revolucionária... Nos bons tempos do romantismo, 
antes do cinema devassar o mundo, acreditava-se no 
chamado do Oriente, esse apelo insondável dos países 
misteriosos e tardos, onde, no fundo – o cinema depois 
divulgou –, só havia exploração imperialista e palmeiras, 
mais nada. Na época moderna, para nós, classe 

dirigente, minha amiga, só há um chamado – Chamado 
da nota! Eu não soube resistir ao chamado da nota! 
Sendo Rei da Vela, banquei o Rei do Fósforo. Também 
me apossei do que pude! Joguei numa terrível aventura 
todas as minhas possibilidades! Pus as mãos no que não 
era meu. Blefei quanto pude! Mas fui vergonhosamente 
batido por um coringa... Pois bem! O Rei da Vela não 
será indigno do Rei do Fósforo!... 

Oswald de Andrade O Rei da Vela, pp80 e 81 
A peça teatral O Rei da Vela escrita em 1933 foi montada 
pela primeira vez em 1967, com enorme sucesso. Após 
34 anos, a peça representava uma atualidade 
impressionante, o que certamente indica presença de 
traços estruturais da sociedade contemporânea 
analisados criticamente pelo autor. 
A partir do fragmento da peça é possível identificar 
esses traços, entre os quais podem ser considerados 
corretos: 
01. no mundo moderno descrito, a economia 

capitalista encontra-se em sua fase liberal, onde 
predomina o livre comércio e a pequena empresa; 

02. o autor centra o seu olhar sobre o mundo moderno 
que é identificado pelo cálculo racional, pelos 
valores individualistas e pela busca de lucro; 

04. o autor refere-se a um momento em que a 
burguesia foi inocente e revolucionária, que pode 
ser associado à chamada Era das Revoluções: em 
grande parte da Europa a burguesia lançou-se 
contra a estrutura feudal e, em sua revolução, 
antecipa a idéia de liberdade como valor humano; 

08. o capital financeiro impôs sua lógica à sociedade 
capitalista: a perspectiva do lucro fácil e da 
especulação financeira gerou uma grande 
concentração de capitais nas mãos dos banqueiros; 

16. a época moderna, ao privilegiar uma abordagem 
racional dos problemas contemporâneos, 
implantou, também, uma nova ética que, por um 
lado, incentivava a busca do lucro, e, por outro, 
exigia dos homens um compromisso com a 
honestidade e com os direitos sociais dos 
trabalhadores; 

32. a estrutura capitalista nos anos 30 é marcada por 
uma grave crise de superprodução que, no Brasil, 
afeta, sobretudo, os produtores de café. 

 
18 - (UFG GO/1994)      

No teatro das sobras da História do Brasil, sempre houve 
um palco repleto de atores que morriam ao fim de cada 
ato. Por outro lado, o brasileiro cordial, ameno e gentil, 
nos palcos das Casas Grandes e Senzalas, representava, 
para a platéia nacional, a face pacífica da história do 
país. Dos índios de Pindorama aos Yanomâmi, nosso 
faroeste caboclo hoje mistura com eficiência bandidos e 
mocinhos. Morte e Vida, antes Severina, passa a ser 
chacina! 
Ao longo do contexto histórico brasileiro, a violência, 
expressa em dizimação de vidas humanas, esteve 
presente, de forma explícita, nos seguintes momentos: 
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01. na matança indiscriminada de indígenas, que liga o 
Brasil Colônia ao Contemporâneo, expressando 
uma violência que acompanha os séculos e tem 
apenas data de início; 

02. na destruição dos Quilombos. Palmares destacou-
se, sendo vorazmente combatido e destruído com 
requintes de crueldade, deixando incontáveis 
vítimas; 

04. nos conflitos regenciais em que se destaca a 
Cabanagem, deixando cerca de 30 mil mortos entre 
tropas do governo e revoltosos; 

08. nas lutas pela terra, cujas marcas de violência foram 
semeados em Contestado e Canudos, onde uma 
verdadeira carnificina deixou um mar de mortos no 
sertão; 

16. na repressão, tortura e morte de inúmeros 
brasileiros, vítimas de perseguições políticas, ao 
longo da ditadura dos governos militares no Brasil; 

32. nas atrocidades do Carandiru, na Candelária e de 
Vigário Geral que, apesar de não terem produzido o 
número de vítimas dos conflitos historicamente já 
registrados, revelam a face contemporânea da 
violência histórica no Brasil. 

 
19 - (UFG GO/1994)      

A história mostra a evolução dos povos, das civilizações, 
dos sentimentos. a arte expõe a substância dessas 
evoluções. 

Manoel de Oliveira, Cineasta português, citado na coluna 
AGENDA DOIS, de Arthur Rezende, em O Popular,  

Goiânia, ed. de 01.10.93 
Explique de que forma a Arte exprimiu a evolução de 
povos e/ou civilizações: 
a) na Grécia Antiga; 
b) na Itália entre os séculos XIV e XV; 
c) no Brasil no século XX. 

 
20 - (UFG GO/1996)      

“O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Vou na estrada há muitos anos 
Sou um artista brasileiro.” 
(Paratodos. Letra e Música: Chico Buarque) 

 
Através dos versos de Chico Buarque, percorremos 
genealogicamente um Brasil que se apresenta 
simultaneamente como uma nação diversa e una. 
Acerca da relação entre nação e religião, dos conflitos 
políticos e dos elementos culturais que definiram a 
história do povo brasileiro, é correto afirmar que:  
01. desde o século XVI, formou-se no Brasil um sólido 

sentimento nacional, decorrente da íntima relação 
econômica entre as diversas partes do território 
brasileiro; 

02. durante a primeira metade do século passado, 
Pernambuco resistiu o projeto emancipacionista – 
monárquico conservador –, defendido pelas elites 

do Rio de Janeiro e de São Paulo. A insurreição 
pernambucana e a confederação do Equador são 
exemplos clássicos dos conflitos regionais nas 
primeiras décadas do século passado; 

04. a revolução constitucionalista de 1932, em São 
Paulo, congregou inúmeros estados brasileiros em 
oposição as propostas descentralizadoras e 
desnacionalizantes do governo de Getúlio Vargas; 

08. apesar  das diversidades e conflitos regionais, o 
Brasil  consolidou seu projeto de unidade nacional, 
através da migração e da mestiçagem,  como atesta 
a letra de Chico Buarque; 

16. o trecho citado expressa, historicamente, a 
mesclagem de distintos elementos que 
caracterizam, simultaneamente, a unidade e a 
pluralidade da cultura brasileira. 

 
21 - (UFG GO/1997)      

Primeiro Automóvel 
Que coisa bicho  
que estranheza preto-lustrosa 
evém-vindo pelo barro afora? 
 
É o automóvel de Chico Osório 
é o anúncio da nova aurora  
é o primeiro carro, o Ford primeiro  
é a sentença do fim do cavalo 
do fim da tropa, do fim da roda  
do carro de boi. 

 
Lá vem puxado por junta de bois. 

(Carlos Drummond de Andrade. Boitempo II. Rio de Janeiro: 
record, 1996. P. 71.) 

 
O poema de Drummond, irônico e verdadeiro, nos alerta 
para o contraste, num mesmo país, entre o avanço da 
tecnologia e da lógica industrial e a resistência à 
modernidade, por parte de regiões escoradas em 
formas econômicas e culturais tradicionais. 
A respeito do descompasso entre tradição e 
desenvolvimento social e tecnológico, no decorrer da 
história, é correto afirmar-se que: 
01. o desenvolvimento das primeiras universidades, a 

partir do século XII na Europa, foi praticamente 
contemporâneo à construção de máquinas de 
tortura durante a Inquisição, a partir do início do 
século XIII; 

02. a Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 
1780, ocorreu em meio de uma crise da produção 
agrícola causada pelo atraso cultural no 
campesinato; 

04. o desenvolvimento industrial na África 
Setentrional, a partir dos anos 50, ocorreu 
simultaneamente ao recrudescimento da política 
colonial inglesa; 

08. a consolidação da indústria automobilística no 
Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, 
coincidiu com uma onda pessimista que invadiu o 



 

 
7 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

7 

povo brasileiro, em razão da instabilidade política e 
econômica em vigor no país. 

 
22 - (UFG GO/1999)      

A dança de Nijinski ao som de Stravisnky, o humor de 
Charles Chaplin na expressão do triste e genial 
vagabundo Carlitos, os labirintos da literatura de Kafka 
ou a poesia de Lorca e Vrecht juntaram-se aos gênios de 
Picasso e Dali para, sob as influências da psicanálise de 
Freud, se somarem à teoria da relatividade de Einstein e 
às questões sociais de Marx, expressando parte 
significativa da produção artístico-cultural, social e 
tecnológica dos séculos XIX e XX. 
Os diversos escritores e artistas, acima citados, estão 
inseridos nas grandes transformações culturais do 
mundo moderno. Analise, com base em uma das 
personalidades referidas, as mais importantes 
mudanças que se processaram no referido período. 

 
23 - (EFOA MG/2005)  

Observe a figura abaixo: 
 

 
 

A Leiteira (c.1658-1660), de Johannes Veermer, é uma 
das obras-primas da pintura holandesa do século XVII, 
que gradativamente define um estilo próprio, 
representando com austero realismo cenas familiares, 
paisagens urbanas, situações da vida cotidiana e 
retratos de pessoas comuns. A vida urbana e comercial 
é o cenário dessa nova forma de representação do 
mundo, que caracteriza a cristalização de uma cultura 
burguesa. 

 
Das características abaixo, assinale aquela que NÃO se 
aplica à cultura burguesa urbana da era moderna. 
a) A estética barroca, caracterizada por uma 

representação do mundo saturada de excessos e 
movimento. 

b) A atribuição de valor moral ao trabalho honesto e 
disciplinado, com raízes na religião reformada. 

c) O profundo desprezo pelas classes populares, 
consideradas como dissolutas e avessas ao 
trabalho. 

d) A vida doméstica centrada na definição de uma 
esfera privada restrita à família nuclear. 

e) A aversão ao complexo jogo de etiqueta e honra da 
sociedade de corte e dos aristocratas em geral. 

 
24 - (UFMA/2003)      

O título de Atenas Brasileira, atribuído a São Luís no 
século XIX, derivou fundamentalmente do sucesso 
nacional alcançado pelo Grupo Maranhense do 
Romantismo literário brasileiro. Para muitos autores, a 
constituição desse grupo de intelectuais foi beneficiada 
pela riqueza gerada através do (a): 
a) exploração das drogas do sertão 
b) exploração pecuarista 
c) parque fabril têxtil 
d) sistema agroexportador 
e) mercado interno 

 
25 - (UFPE/2003)      

A história da arte brasileira no século XX mostra que 
uma boa parte dos artistas expressaram em suas obras 
as contradições da sociedade. Indique a alternativa que 
corresponde a essa afirmação.  
a) Machado de Assis - Filosofia de um Par de Botas 

José de Alencar - O Guarani  
b) Ariano Suassuna - O Auto da Compadecida 

Graciliano Ramos - Vidas Secas  
c) Chico Buarque - A Rita Vila Lobos - O Guarani  
d) Gregório de Matos- Boca do Inferno Victor Meireles 

- Moema  
e) Fernando Sabino - De Cabeça para Baixo Benedito 

Calixto - O Poema de Anchieta  
 
26 - (UNICAMP SP/2004)     

Fundado em 1793, no auge da Revolução Francesa, o 
museu do Louvre era a materialização da liberdade, 
igualdade e fraternidade. 
O museu foi estabelecido em um palácio real 
transformado em palácio do povo; sua coleção de 
pinturas, esculturas e desenhos foi confiscada da 
Igreja, da Coroa e dos aristocratas exilados e 
nacionalizada. 
(Traduzido de Andrew McClellan, A Brief History of the 

Art Museum Public, em Andrew McClellan (org.),  
Art and its Publics. Museum Studies at the Millenium. 

Oxford: Blackwell Publishing, 2003, p. 5). 
a) O que é um museu? 
b) Como se pode considerar o confisco mencionado 

no texto como um gesto revolucionário? 
c) Explique a importância dos museus na construção 

da identidade nacional. 
 
27 - (UNIFOR CE/2004)     

Observe atentamente a foto da Mesquita de Córdoba, 
construída, na Espanha, entre os séculos VIII e X. 
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(Leonel Itaussu A. Mello e Luis César A. Costa. História 

antiga e medieval. São Paulo: Scipione, 1993. p. 249) 
 

A Mesquita foi idealizada e construída pelos 
muçulmanos. 
Sobre eles pode-se afirmar que: 
a) desconheciam técnicas de navegação até a sua 

chegada à Europa, quando tomaram contato e 
aperfeiçoaram a bússola e a pólvora. 

b) proporcionaram grande contribuição aos povos da 
península itálica e balcânica na Europa, mas não 
conseguiram o mesmo sucesso na península 
ibérica. 

c) impediram que os europeus praticassem quaisquer 
atividades comerciais, em razão do domínio que 
exerceram sobre o Mar Mediterrâneo por quase 
oito séculos. 

d) se destacaram pela intolerância com que tratavam 
os povos dominados, desrespeitando as culturas 
locais e a religião, em prejuízo das atividades 
produtivas. 

e) difundiram valores culturais da antiguidade clássica 
no mundo ocidental, no contexto marcado pelo 
expansionismo territorial. 

 
28 - (FUVEST SP/2003)      

Tarzan, foto de 1931 

 
Os personagens acima, difundidos pelo cinema em todo 
o mundo, representam: 
a) o modelo de “bom selvagem” segundo a teoria do 

filósofo J. Jacques Rousseau. 
b) o protótipo da mestiçagem defendido pelas teorias 

do nazi-fascismo. 
c) o ideal de beleza e de preservação ambiental 

difundidos pela ideologia do “american way of life”. 
d) a superioridade do “homem branco” segundo os 

defensores da expansão “civilizatória ocidental”. 

e) um valor estético permanente no mundo ocidental, 
criado pela cultura grega, a partir do mito de Ulisses 
e Penélope. 

 
29 - (FUVEST SP/2005)      

Sobre este quadro, A Negra, pintado por Tarsila do 
Amaral em 1923, é possível afirmar que: 
 

 
 

a) se constituiu numa manifestação isolada, não 
podendo ser associada a outras mudanças da 
cultura brasileira do período. 

b) representou a subordinação, sem criatividade, dos 
padrões da pintura brasileira às imposições das 
correntes internacionais. 

c) estava relacionado a uma visão mais ampla de 
nacionalização das formas de expressão cultural, 
inclusive da pintura. 

d) foi vaiado, na sua primeira exposição, porque a 
artista pintou uma mulher negra nua, em 
desacordo com os padrões morais da época. 

e) demonstrou o isolamento do Brasil em relação à 
produção artística da América Latina, que não 
passara por inovações. 

 
30 - (UECE/2004)     

Considere as afirmativas abaixo a respeito das Artes na 
cultura ocidental: 
I) A  regra da arte européia, a partir das primeiras 

décadas do século XX, era a liberdade absoluta de 
criação. 

II) Na segunda metade do século XIX o 
Realismo/Naturalismo  se contrapôs ao 
Romantismo, exigindo que a obra de arte 
expressasse fielmente a natureza e a realidade. 

III) A torre Eiffel, em Paris, é um dos testemunhos das 
concepções arquitetônicas, contrárias ao 
modernismo. 

Marque a opção verdadeira: 
a) I e II são corretas; 
b) II e III são corretas; 
c) II e III são incorretas; 
d) I e III são incorretas. 

 
31 - (UECE/2004)     

Considere o poema a seguir. 
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“Ele me amava, mas não tinha dote, 
só os cabelos pretíssimos e uma beleza 
de príncipe das estórias encantadas. 
Não tem importância, falou meu pai, 
se é por isto, espere. 
Foi-se com uma bandeira. 
E ajuntou ouro pra me comprar três vezes. 
Na volta me achou casada com D. Cristóvão. 
Estimo que sejam felizes, disse. 
O melhor do amor é sua memória, disse meu pai, 
Demoraste tanto, que... disse D. Cristóvão. 
Só eu não disse nada, 
nem antes, nem depois.” 

                      (Enredo para um tema – Adélia Prado). 
Fonte: PRADO, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo, Siciliano, 

1991. p 89. 
A respeito do poema, marque a opção verdadeira. 
a) o poema acima retrata hoje, no Brasil, a real 

condição das mulheres na sociedade e na família. 
b) o poema nos fala de um tempo em que a 

supremacia da vontade masculina sobre a feminina 
era absoluta. 

c) o citado poema expressa um momento em que as 
mulheres detinham total controle sobre suas vidas. 

d) os versos acima denunciam as fantasias românticas 
femininas do encontro com o príncipe encantado. 

 
32 - (UESPI/2004)     

A cultura muçulmana teve destaques que expressam 
não apenas sua dedicação à guerra e à formação de 
impérios. Podemos também destacar, como expressões 
da produção cultural muçulmana: 
a) os poemas de Avicena, bastante conhecidos no 

mundo ocidental. 
b) As Mil e uma Noites, obra literária muito divulgada 

no mundo ocidental. 
c) a obra marcante do historiador Omar Khayyam. 
d) sua arquitetura, que conseguiu se livrar das 

influências religiosas. 
e) as reflexões do filósofo Averróis, seguidor da 

teorias de Platão. 
 
33 - (UFES/2005)      

As alternativas abaixo apresentam fatos relacionados ao 
Barroco Mineiro, desenvolvido no decorrer do século 
XVIII. Assinale a afirmativa INCORRETA:  
a) As peculiaridades do culto católico encontraram 

sua expressão maior nas artes plásticas, na música 
e na arquitetura de inspiração barroca.  

b) O Barroco renovou a arquitetura das igrejas 
mineiras, buscando maior originalidade e 
preocupando-se com a ornamentação interior.  

c) A riqueza aurífera das áreas mineradoras dificultou 
a expansão da arte barroca, principalmente a 
construção de igrejas.  

d) Nas obras de Aleijadinho, encontram-se anjos e 
santos com traços mulatos, caracterizando uma 

adaptação dos modelos tradicionais europeus à 
realidade local.  

e) A arte religiosa mineira expressava o fervor da 
população que, com donativos, contribuiu para a 
construção de igrejas.  

 
34 - (FGV/2007)     

 
Holbein, “Retrato de um mercador”. [Fonte: Pinacoteca de 

los genios, lâmina VIII] 
 

 
Durer, “O cavaleiro e a morte.” (xilogravura) 

[Fonte: Du Moyen Age aux Temps Modernes, página 136.] 
 

A imagem na página anterior e a imagem acima foram 
criadas no século XVI, na época do Renascimento, nos 
estados em que se dividia a Alemanha. Depois de 
observá-las, em termos gerais e nos seus detalhes, 
responda as questões. 
B.a) Utilizando elementos das duas imagens, explique 

por que uma das pinturas é representativa do 
declínio da Idade Média e a outra representa o 
início dos Tempos Modernos. (4) 

B.b) Em relação à Idade Média, que mudanças 
ocorreram durante o Renascimento nas formas de 
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pensar o corpo humano, o prazer, o lucro, a usura e 
a ciência? (5) 

B.c) Durante o século XVI, o Renascimento, 
principalmente na Itália, entrou em declínio. 
Explique as razões desse processo, relacionando-as 
ao desenvolvimento da Reforma (protestante e 
católica) e à nova economia criada pelas 
navegações oceânicas. (6) 

 
35 - (UFG GO/2007)     

Compare as duas imagens. 
 

 
Iluminura do Saltério de Ingeborg (anterior a 1210) 

 

 
“Cenas da vida da Virgem” (1304-1306), de Giotto. 

(Detalhe) 
 

Um elemento de distinção entre elas, responsável pelo 
surgimento de uma arte tipicamente renascentista, 
expressa-se por meio da 
a) introdução da perspectiva ou do efeito de 

profundidade na composição da pintura. 
b) produção da pintura considerando a figuração 

bidimensional. 
c) elaboração de imagens anti-realistas, com apelo ao 

sagrado. 
d) atribuição de destaque às figuras sagradas, 

conforme a hierarquia religiosa. 
e) composição da pintura com base na representação 

de figuras sem volume. 
 
36 - (UFMG/2007)     

Observe esta imagem: 

 

 
Adoração dos Magos, atribuída a Vasco Fernandes e a Jorge 

Afonso, pintada na 
Sé de Viseu, em Portugal, entre 1501 e 1505. 

 
Com base nas informações dessa imagem e em outros 
conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar 
que a descoberta do Novo Mundo e, particularmente, 
do Brasil levou os portugueses a representar 
a) a América e sua população, novidade com que se 

defrontavam, inserindo-as em quadros mentais 
antigos. 

b) a América, sua natureza e sua população, 
reconhecendo-as na sua alteridade em relação ao 
mundo europeu. 

c) os povos da América em conformidade com as 
crenças – sobretudo as cristãs – em voga, então, no 
Continente Europeu. 

d) um dos Reis Magos como um índio da América, 
fazendo-o substituir aquele que é, usualmente, 
representado como negro. 

 
37 - (UNIFESP SP/2007)     

“... o mestre que eu tive foi a natureza que me envolve... 
desse livro secular e imenso, é que eu tirei as páginas de 
O Guarani, as de Iracema... Daí, e não das obras de 
[Renée de] Chateaubriand, e menos das de [Fenimore] 
Cooper, que não eram senão a cópia do original sublime 
que eu havia lido com o coração.” (Do romancista José 
de Alencar.) 
Sobre o texto, pode-se sustentar que o autor 
a) confessa ter seguido modelos externos para 

compor seus livros. 
b) nega ter se inspirado no sentimento para compor 

suas obras. 
c) segue uma das fontes de inspiração do 

romantismo. 
d) acusa Cooper de ter copiado Chateaubriand. 
e) apresenta uma espécie de manifesto nacionalista. 

 
38 - (UFMS/2007)    

A partir do século XII, em algumas regiões da Europa, 
nas cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e 
bispos aliaram-se, para a construção de catedrais com 



 

 
11 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

11 

grandes pórticos, vitrais e rosáceas, produzindo uma 
“poética da luz”, abóbadas e torres elevadas que 
dominavam os demais edifícios urbanos. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde ao 
estilo de arte da época. 
a) Renascentista 
b) Gótico 
c) Românico 
d) Bizantino 
e) Barroco 

 
39 - (UEL PR/2008)    

A exuberância da natureza brasileira impressionou 
artistas e viajantes europeus nos séculos XVI e XVII. 
Leia o texto e observe a imagem a seguir: 

 
(DEBRET, J. B. Tribo Guaicuru em busca de novas pastagens. 

1834-1839) 
 

“[...] A América foi para os viajantes, evangelizadores e 
filósofos uma construção imaginária e simbólica. 
Diante da absoluta novidade, como explicá-la? Como 
compreendê-la? Como ter acesso ao seu sentido? 
Colombo, Vespúcio, Pero Vaz de Caminha, Las Casas, 
dispunham de um único instrumento para aproximar-se 
do Mundo Novo: os livros. [...] O Novo Mundo já existia, 
não como realidade geográfica e cultural, mas como 
texto, e os que para aqui vieram ou os que sobre aqui 
escreveram não cessam de conferir a exatidão dos 
antigos textos e o que aqui se encontra.” 

(CHAUÍ, M. apud FRANZ, T. S. Educação para uma 
compreensão crítica 

da arte. Florianópolis: Letras Contemporâneas Oficina 
Editorial, 

2003. p. 95.) 
Com base no texto e na imagem, é correto afirmar: 
I. O olhar do viajante europeu é contaminado pelo 

imaginário construído a partir de textos da 
Antigüidade e por relatos produzidos no contexto 
cultural europeu. 

II. Os artistas viajantes produziram imagens precisas e 
detalhadas que apresentam com exatidão a 
realidade geográfica do Brasil. 

III. Nas representações feitas por artistas estrangeiros 
coexistem elementos simbólicos e mitológicos 
oriundos do imaginário europeu e elementos 
advindos da observação da natureza e das coisas 
que o artista tinha diante de seus olhos. 

IV. A imagem de Debret registra uma cena cotidiana e 
revela a capacidade do artista em documentar os 
costumes e a realidade do indígena brasileiro. 

 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
40 - (UEL PR/2008)    

Leia o texto e observe as imagens a seguir: 
A partir da década de 1970, Fanz Krajberg, escultor 
naturalizado brasileiro, desenvolve seu trabalho a partir 
de materiais coletados da natureza degradada que ele 
usa como matéria prima. Este artista recebeu prêmios 
em diferentes salões, nacionais e internacionais, 
assumindo sempre a defesa da natureza como proposta 
de criação e projeto de vida. 

 

I.  

II.  

III.  
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IV.  

V.  
Assinale a alternativa que contém apenas reproduções 
de obras de Franz Krajberg. 
a) I e IV. 
b) II e V. 
c) III e V. 
d) I, II e IV. 
e) III, IV e V. 

 
41 - (UFG GO/2008)    

Observe a imagem. 

 
Osíris. Disponível em: <www.akenatonjh.com.br>. Acesso 

em: 21 set. 2007. 
 

A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte 
que 
a) definiu os valores passageiros e transitórios como 

forma de representação privilegiada. 
b) concebeu as imagens como modelo de conduta, 

utilizando-as em rituais profanos. 

c) adornou os palácios como forma de representação 
pública do poder político. 

d) valorizou a originalidade na criação artística como 
possibilidade de experimentação de novos estilos. 

e) elegeu os valores eternos, presentes nos 
monumentos funerários, como objeto de 
representação. 

 
42 - (UFG GO/2008)    

Observe e compare as duas imagens. 

 
VELÁZQUEZ, Diego. Las Meninas, 1656. Museu do Prado, 

Madri. 
 

 
PICASSO, Pablo. Las Meninas, 1957. Museu Picasso, 

Barcelona. 
 

Os quadros acima tratam do mesmo tema, embora 
pertençam a dois momentos distintos da história da 
arte. O confronto entre as imagens revela um traço 
fundamental da pintura moderna, que se caracteriza 
pela 
a) tentativa de compor o espaço pictórico com base 

nas figuras naturais. 
b) ruptura com o princípio de imitação característico 

das artes visuais no Ocidente. 
c) continuidade da preocupação com a nitidez das 

figuras representadas. 
d) secularização dos temas e dos objetos figurados 

com base na assimilação de técnicas do Oriente. 
e) busca em fundar a representação na evidência dos 

objetos. 
 
43 - (UNESP SP/2008)    
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Observe a figura. 
A COISA PÚBLICA E A CADEIA ALIMENTAR 

 
- Tá achando lotado? Tem de ver na hora do rush, 

fica tão cheio que não dá pra ver o bicho! 
(Folha de S.Paulo, 14.06.2007. Adaptado.) 

 
Referindo-se ao Brasil, a charge representa 
a) o Estado, que protege os habitantes de regiões 

áridas do país, por meio de políticas de ajuda 
financeira. 

b) a agilidade administrativa do governo, capaz de 
garantir a segurança da nação e de exercer uma 
justiça eficaz. 

c) a prática política, caracterizada pelo predomínio 
dos interesses individuais sobre os direitos 
coletivos. 

d) a dimensão geográfica do país e o seu baixo índice 
de desenvolvimento econômico, social e político. 

e) a pobreza das populações faveladas e a 
precariedade dos transportes coletivos nas grandes 
metrópoles do país. 

 
44 - (UNIFESP SP/2008)    

Houve, nos últimos séculos da Idade Média ocidental, 
um grande florescimento no campo da literatura e da 
arquitetura. Contudo, se no âmbito da primeira 
predominou a diversidade (literária), no da segunda 
predominou a unidade (arquitetônica). 
O estilo que marcou essa unidade arquitetônica 
corresponde ao  
a) renascentista. 
b) românico. 
c) clássico. 
d) barroco. 
e) gótico. 

 
45 - (UFMG/2008)    

Leia estas duas letras de samba, comparando-as: 
“................................. 
Eu passo gingando 
Provoco e desafio 
Eu tenho orgulho 
De ser tão vadio. 
 
Sei que eles falam 
Deste meu proceder 
Eu vejo quem trabalha 
Andar no miserê. 
..................................” 

Lenço no pescoço (1933), de Wilson Batista. 
 

“Quem trabalha é que tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 
O bonde São Januário 
Leva mais um operário: 
Sou eu que vou trabalhar. 

 
Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Vejam vocês: 
Sou feliz, vivo muito bem 
A boemia não dá camisa a ninguém 
É, digo bem.” 

O bonde São Januário (1940), de Wilson Batista e 
Ataulfo Alves. 

 
A partir dessa leitura comparativa e considerando-se o 
período em que foram escritas, bem como outros 
conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar 
que, nas duas letras, se torna evidente 
a) o aumento do poder de compra dos salários no 

período, com a garantia da estabilidade da moeda 
pelo Governo. 

b) a liberdade criativa do artista popular, o que 
possibilitava um debate aberto de temas polêmicos 
da realidade nacional. 

c) a adequação da produção musical urbana ao 
contexto político, caracterizado pelo crescente 
intervencionismo estatal. 

d) o crescimento da capacidade de poupança, como 
conseqüência do poder de pressão de sindicatos 
autônomos. 

 
46 - (UNIOESTE PR/2008)    

Leia os tópicos abaixo: 
I. O marinheiro alemão Hans Staden, no século XVI, e 

os pintores holandeses Frans Post e Albert Eckhout, 
no século XVII, deixaram retratos minuciosos e 
imagens dos costumes indígenas, dos animais, 
plantas e frutas tropicais. 

II. A abertura dos portos em 1810 possibilitou a 
chegada de cientistas de diferentes nacionalidades, 
entre os quais o botânico austríaco Karl P. von 
Martius, que percorreu a Colônia entre 1817 e 
1820, coletando e desenhando plantas, animais e 
objetos indígenas. 

III. O francês August Saint-Hilaire entre 1816 e 1822 
viajou pelo sertão no lombo de mulas, registrando 
de modo extraordinário a fauna brasileira. 

IV. Por iniciativa de Dom João VI, chegou ao Brasil, em 
1816, a Missão Francesa, composta por algumas 
dezenas de artistas com o objetivo de ensinar 
pintura e escultura no país. Jean B. Debret 
participou do grupo, publicando na França em 1831 
a famosa obra Viagem Pitoresca e Histórica ao 
Brasil, com cenas indígenas, escravas e 
acontecimentos políticos. 



 

 
14 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

14 

V. O barão alemão George H. von Langsdorff realizou 
duas expedições com sua equipe entre 1824 e 1829. 
Dentre as gravuras produzidas pela expedição 
destacam-se as imagens dos povos indígenas com 
os detalhes das pinturas corporais, arte plumária, 
objetos e armas. 

 
O período colonial e imperial foi registrado por muitos 
viajantes estrangeiros, envolvendo a reflexão sobre 
aspectos e dimensões da vida social e política da nossa 
terra. Assinale a alternativa que menciona os tópicos 
corretos: 
a) Apenas I, II e III estão corretos. 
b) Apenas I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) Apenas III e V estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 

 
47 - (UESPI/2008)    

O barroco espanhol teve destaque nas obras do pintor 
Diogo Velazquez. Seus quadros, entre eles As Meninas, 
revelavam: 
a) um apego à estética greco-romana com o uso de 

figuras mitológicas. 
b) uma excessiva religiosidade e exaltação dos santos 

católicos famosos. 
c) um grande jogo de luzes e sombras na composição 

de suas figuras. 
d) um desprezo pelas figuras da corte, registrando 

apenas o cotidiano. 
e) um domínio das técnicas renascentistas, 

ressaltando o nu artístico. 
 
48 - (UFU MG/2007)    

A imagem abaixo foi concebida em 1434 pelo artista 
flamengo Jan Van Eyck (1390-1441). A cena foi 
encomendada pelo mercador italiano Giovanni Arnolfini 
– retratado na tela ao lado de sua noiva, Jeanne de 
Chenany – e testemunhava a união conjugal desse casal. 

 
Jan Van Eyck. O Casal Arnolfini (1434). Óleo sobre madeira,  

82 X 60 cm. Galeria Nacional, Londres. Disponível em: 
http://gallery.euroweb.hu/art/e/eyck_van/jan/15arnol

f/15arnol.jpg 
 

Considerando o contexto social, econômico e artístico 
em que esse quadro foi pintado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) O quadro é indicativo de transformações históricas 

pelas quais passavam a Europa desde a crise do 
feudalismo. Ele testemunha a emergência de novas 

classes sociais e de novos sentidos para a arte no 
contexto da chamada Revolução Comercial, 
retratando uma cena cotidiana de pessoas comuns 
(no caso, burgueses). 

b) No século XV, a presença de mercadores italianos 
no norte da Europa era comum. Flandres e a 
Península Itálica estavam conectadas entre si 
desde, pelo menos, o século XIII, fazendo parte de 
uma grande rede de comunicação comercial, 
marítima e terrestre constituída na Europa. 

c) O quadro demonstra que a nascente burguesia 
européia, do século XV em diante, passou a gozar 
de status social correspondente ao da nobreza. Isso 
porque, ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, figurar 
em obras de arte era privilégio exclusivo dos grupos 
sociais de maior poder e prestígio. 

d) A pintura flamenga do século XV dialogou com o 
Renascimento Italiano. A técnica da pintura a óleo, 
por exemplo, foi introduzida em Flandres e também 
na Itália naquela época. Essa técnica permitiu que 
pintores flamengos, florentinos e venezianos 
dessem mais realismo e vivacidade às suas obras. 

 
49 - (UFU MG/2008)    

Leia o trecho abaixo, atente-se para a fotografia 
apresentada e faça o que se pede. 
 
A popularização da fotografia no século XX foi 
acompanhada por um longo debate na historiografia 
sobre as possibilidades de seu uso como documento 
histórico. Atualmente, a historiografia percebe que 
mesmo não sendo um registro objetivo, a fotografia é 
uma forma de ver/apreender o mundo, pois as imagens 
nos permitem estabelecer diferentes leituras de uma 
realidade, seja de um acontecimento de grande porte 
(catástrofes, movimentos políticos, rebeliões, mortes 
em massa), seja da vida privada, cotidiana. 

 
SCHWARCZ, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil: 

contrastes da 
intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1988. p. 441, v. 4. 
 

Selecione nessa fotografia cinco informações que 
permitem uma abordagem da mesma como documento 
histórico. 
Justifique a sua escolha, indicando como cada 
informação possibilita uma abordagem histórica do 
ambiente fotografado. 
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50 - (UEM PR/2009)     

A arte expressou-se de várias formas no decorrer da 
história. Essa diversidade deve-se a vários fatores, que, 
além de estéticos, são políticos, sociais e econômicos. A 
Estética é hoje uma disciplina da Filosofia que estuda as 
características, o estatuto e a função da obra de arte em 
um determinado período histórico. Assinale o que for 
correto. 

 
01. A arte barroca instaurou-se no Brasil Colônia para 

fugir do movimento iconoclasta europeu, que se 
insurgia contra a ostentação nas igrejas e a 
presença, considerada idolatria, das imagens dos 
santos. 

02. Com o advento do Stalinismo, o realismo socialista, 
que defende a idéia de que compete à arte retratar 
a melhoria das condições de vida do trabalhador e 
fortalecer o sentimento cívico do povo, tornou-se a 
doutrina estética oficial na URSS. 

04. O Romantismo caracterizou o mundo das artes na 
primeira metade do século XIX. Uma das intenções 
dos românticos era libertar a arte das rígidas formas 
do modelo neoclássico e reagir contra o 
materialismo da sociedade industrial. 

08. Ludwig van Beethoven expressou, em suas 
sinfonias, a transição ocorrida na arte musical 
européia entre o Classicismo e o Romantismo. 

16. O plano de metas do Presidente Juscelino 
Kubitschek incluía a construção de Brasília, projeto 
que foi entregue a dois arquitetos brasileiros, Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer, muito influenciados pelo 
estilo do arquiteto Le Corbusier. 

 
51 - (UEM PR/2009)     

“O século XVI foi, em si, o maior século na história da 
arte européia. Entre 1500 e 1600 foi pintada a maior 
parte dos quadros e afrescos mais formosos da Europa 
e em maior e mais contrastante variedade de estilos do 
que em qualquer outro período similar. Embora não se 
possa dizer o mesmo com igual convicção a respeito da 
escultura e da arquitetura, estas artes também 
lograram, sem dúvida, um notável número de triunfos.” 

(KOENIGSBERGER, Helmut e MOSSE, George. 
Europa en el Siglo XVI. Madri: Aguilar, 1974, p. 336-

337). 
 

Assinale o que for correto. 
01. Um dos aspectos marcantes da arte européia do 

século XVI foi a adoção de elementos estéticos 
típicos do Mundo Colonial, como as máscaras 
africanas, o artesanato indígena americano e os 
motivos decorativos asiáticos. 

02. Segundo o texto citado, a principal diferença entre 
o Renascimento e as demais épocas artísticas reside 
no fato de que nunca se criaram tantas obras de 
arte em um período tão curto de tempo, isto é, em 
um único século. 

04. O contato do Ocidente com fontes literárias e 
filosóficas da Antiguidade Clássica preservadas no 
Mundo Islâmico e em Bizâncio foi um dos fatores 
que originou o fenômeno cultural conhecido como 
Humanismo Renascentista. 

08. De acordo com o texto, as obras pictóricas são 
artisticamente superiores à escultura e à 
arquitetura, o que foi demonstrado pela menor 
importância dessas na grande renovação cultural 
do século XVI. 

16. O século XVI conheceu uma tal diversidade de 
estilos que foi capaz de abrigar três fases sucessivas 
da História da Arte Ocidental, a saber: o 
Renascimento, o Barroco e o Neo-Classicismo. 

 
52 - (UEM PR/2009)     

O texto a seguir menciona alguns aspectos marcantes 
do contexto de formação e de desenvolvimento da 
Arquitetura Moderna, atividade profundamente 
relacionada com os demais movimentos estéticos da 
primeira metade do século XX. 
“Os processos tecnológicos foram acompanhados por 
tendências comportamentais – fordismo e taylorismo – 
que não só influenciavam a própria produção industrial 
como todo um estilo de vida. Na verdade, para os 
primeiros modernistas, o moderno era mais do que um 
estilo, era uma causa.” 

(WERNECK, Helena. Retrato social pela estética. 
Discutindo Arte, ano 1, n.º 1, 2007, p. 50). 

 
A respeito da época mencionada e das questões 
estéticas, tecnológicas e socioeconômicas que 
caracterizaram a Arquitetura Moderna, assinale o que 
for correto. 

 
01. O aperfeiçoamento e a popularização de materiais 

como o concreto armado, o alumínio e o ferro 
possibilitaram a criação de espaços arquitetônicos 
que não podiam ser construídos nas sociedades 
agrárias. 

02. De acordo com o texto, podemos considerar o 
Modernismo não como um fenômeno estético, mas 
como um projeto político-ideológico destinado a 
modificar em profundidade as bases sociais e 
morais do Mundo Capitalista. 

04. O fordismo e o taylorismo enfatizaram a disciplina e 
radicalizaram a separação entre concepção e 
execução, destituindo o trabalho humano de uma 
de suas principais características: o planejamento 
prévio das ações por quem as executa. 

08. O interesse dos arquitetos modernistas pelo 
paisagismo mostrava um compromisso com os 
ideais bucólicos do Romantismo e, também, uma 
preocupação com a manutenção, nas metrópoles, 
dos estilos de vida das sociedades rurais. 

16. As tendências comportamentais mencionadas no 
texto expressaram-se na organização dos processos 
criativos e produtivos da construção civil, com a 
ampliação da divisão técnica do trabalho nos 
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escritórios de arquitetura, nas firmas de engenharia 
e nos canteiros de obras. 

 
53 - (UERJ/2009)     

 
 

Tarsila do Amaral foi uma das principais artistas da 
Semana de Arte Moderna de 1922. A tela acima é 
representativa da primeira fase do movimento 
modernista no Brasil (1922 a 1930). Nesse momento, as 
propostas desses artistas e intelectuais encontravam 
eco em reivindicações de diferentes setores sociais do 
país, cuja mobilização levou ao fim da República 
Oligárquica, em 1930. 
Identifique, a partir da tela apresentada, duas 
características da ordem socioeconômica defendida 
pelos modernistas na década de 1920. Em seguida, 
explique de que forma elas contradizem a política e a 
economia brasileiras vigentes à época. 

 
54 - (UESPI/2009)     

A Arte Moderna transformou modelos estéticos, 
traçando novos caminhos bem diferentes do 
classicismo. No século XIX, o rompimento promovido 
pelos impressionistas com os princípios dominantes na 
arte tradicional trouxe:  

 
a) uma movimentação imediata no mercado das 

artes, com exposições grandiosas em Paris.  
b) uma consagração de artistas pouco conhecidos, 

como Coubert e Henri Matisse, aceitos como 
gênios.  

c) uma reforma definitiva dos princípios da estética, 
confirmando o modelo grego, racional e 
geométrico.  

d) uma mudança nos referenciais da pintura, como as 
obras de Cézanne e Van Gogh, entre outros.  

e) a aceitação de uma arte vazia de paisagens, presa a 
conceitos estéticos favoráveis ao Romantismo.  

 
55 - (UFMS/2009)     

As imagens abaixo correspondem a representações 
idealizadas de Tiradentes, criadas por dois artistas em 
diferentes momentos. Na primeira, uma litografia 

produzida e distribuída pelo pintor positivista Décio 
Villares, durante o desfile comemorativo ao dia 21 de 
abril de 1890, o busto de Tiradentes aparece com a 
corda ao pescoço, ornado com a palma do martírio e os 
louros da vitória; barba e cabelos longos, ar sereno, 
olhar no infinito, numa alusão à própria imagem de 
Cristo. Na segunda imagem, de autoria do pintor José 
Walsht Rodrigues, um artista especializado em 
desenhos de uniformes militares e simpatizante do 
integralismo, Tiradentes é representado como alferes 
da 6ª Companhia do Regimento de Dragões. Produzida 
no contexto histórico do Estado Novo, a pintura de José 
Walsht Rodrigues pode ser considerada a primeira 
tentativa de modificar as representações tradicionais, 
em estilo nazareno, de Tiradentes. 
Com base nas imagens e nos seus conhecimentos sobre 
o assunto, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

 

 
Tiradentes - Décio Villares, 

Igreja Positivista do Brasil, 1890. 
 

 
Alferes Joaquim José da Silva Xavier - 

José Walsht Rodrigues, 
Museu Histórico Nacional, 1940. 
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01. As duas imagens estão inseridas no esforço de 

construção do mito de Tiradentes, intensificado 
após a proclamação da República quando, de 
criminoso, o inconfidente seria elevado à categoria 
de mártir e herói cívico nacional. 

02. A litografia de Décio Villares buscava atingir o 
sentimento popular, marcado pela religiosidade 
cristã, sugerindo que, na figura de Tiradentes, 
operava-se a unidade mística dos cidadãos em 
torno dos ideais de liberdade e republicanos. 

04. A representação de Tiradentes com uniforme 
militar, presente no quadro de José Walsht 
Rodrigues, constituiu-se numa resposta do Exército 
às representações místicas do herói da 
Inconfidência produzidas por artistas, como Décio 
Villares, ligados à Igreja Católica de Minas Gerais. 

08. Nas duas imagens, a figura de Tiradentes simboliza 
as camadas mais pobres da população e os 
militares, os dois setores da sociedade mais 
atuantes nos eventos que envolveram a 
Inconfidência Mineira e a Proclamação da 
República, dos quais Tiradentes era oriundo. 

16. Produzida num contexto de mudanças históricas, a 
representação de Tiradentes, uniformizado como 
militar de carreira, inseriu-se no esforço de criação, 
por parte do Exército, de símbolos que 
identificassem os jovens oficiais com os valores 
tradicionais e mais profundos de Pátria e Nação, 
com o objetivo de evitar que o Exército refletisse as 
divisões existentes na sociedade e de afastálo, no 
plano simbólico, dos conflitos políticos e 
ideológicos que marcaram a vida brasileira no pós-
1930. 

 
56 - (UFRN/2009)     

A exploração aurífera no Brasil colonial possibilitou um 
grande desenvolvimento artístico e cultural na região 
das Minas Gerais, do qual a imagem abaixo é um 
exemplo. 
 

 
Retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto, 

MG. 
CAMPOS, Flavio de. Oficina de história: história do Brasil. 

São Paulo: Moderna, 1999. p. 112. 
 

Comentando essa prosperidade econômica e esse 
desenvolvimento artístico-cultural, na dimensão 
religiosa, a historiadora Laura de Mello e Souza assim 
descreve uma celebração litúrgica no século XVIII, em 
Minas Gerais: 

 
Em 1733, houve em Vila Rica uma festividade 

religiosa que retirou o Santíssimo Sacramento da Igreja 
do Rosário e o conduziu para a Matriz do Pilar. [...] 

As janelas foram adornadas com colchas de seda e 
damasco, e as ruas se enfeitaram com arcos para além 
dos quais foi montado um altar “para descanso do 
Divino Sacramento, e deliberado ato da pública 
veneração”. [...] 

Minas estava então no seu apogeu. Vila Rica era 
“por situação da natureza cabeça de toda a América, 
pela opulência das riquezas a pérola preciosa do Brasil”. 

O que está sendo festejado é antes o êxito da 
empresa aurífera do que o Santíssimo Sacramento, e 
nessa excitação visual caracteristicamente barroca, é a 
comunidade mineira que se celebra a si própria, 
esfumaçando, na celebração do metal precioso, as 
diferenças sociais que separam os homens que buscam 
o ouro daqueles que usufruem do seu produto. [...] 
No momento de sua maior abundância, é como se o 
ouro estivesse ao alcance de todos, a todos iluminando 
com seu brilho na festa barroca. 

Apud: CAMPOS, Flávio de. Oficina de história: 
história do Brasil. São Paulo: Moderna, 1999. p. 115. 

 
Considerando-se o fragmento textual de Laura de Mello 
e Souza, pode-se afirmar que 
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a) a imensa riqueza produzida pela exploração 
aurífera possibilitava grandiosas expressões na vida 
religiosa, que encobriam a heterogeneidade dos 
interesses de classes. 

b) a economia mineradora produziu uma sociedade 
em que as condições de mobilidade social eram 
maiores que as vigentes na economia açucareira. 

c) a grande produção aurífera possibilitou, na época, 
a instalação de numerosos mosteiros, que 
fortaleceram a atuação da Igreja na região. 

d) a riqueza proveniente da mineração possibilitou o 
grande desenvolvimento da cultura intelectual, que 
se expressou em estilo próprio, distinto dos 
modelos vigentes na Europa. 

 
57 - (UFG GO/2009)    

Leia as citações a seguir. 
 

O impasse a que chegou a Arte nos últimos vinte anos 
deve cessar [....] Estados, sistemas políticos e 
econômicos, as idéias desmoronam sob a tensão das 
eras... mas a vida é forte e cresce, e o tempo passa, em 
sua continuidade real. [...] Com o prumo em nossa mão, 
olhos tão precisos quanto uma régua, um espírito tão 
certo quanto um compasso... construímos nossa obra 
como o universo constrói a dele, como o engenheiro 
constrói suas pontes, como o matemático as suas 
fórmulas das órbitas. Sabemos que tudo tem a sua 
própria imagem essencial: cadeira, mesa, lâmpada, 
telefone, livro, casa, homem. 

MANIFESTO REALISTA, 1920. In: BORTULUCCE,  
Vanessa Beatriz. A arte nos regimes totalitários 

 do século XX: Rússia e Alemanha. São 
Paulo: Anablume/Fapesp, 2008. p. 80-81. 

 
Uma arte construtiva que não decora, mas organiza a 

vida. 
El LISSITZKY, 1922. 

 
A primeira citação é um trecho do Manifesto Realista, 
publicado pela vanguarda artística russa em 1920, e a 
segunda é uma frase de um artista ligado a essa 
vanguarda. A partir da leitura dos fragmentos,  

 
a) analise uma característica da concepção de arte 

para essa vanguarda artística, nos anos 1920. 
b) relacione essa concepção de arte às mudanças 

promovidas nas duas primeiras décadas do século 
XX, nesse país. 

 
58 - (UFCG PB/2009)    

A cultura medieval é marcada por diversos movimentos 
artísticos que ganharam visibilidade mediante diversas 
práticas. Na composição dessa identidade cultural 
medievalista, emergiram, na baixa Idade Média, os 
goliardos. 

 
 

A partir da leitura da imagem acima e dos seus 
conhecimentos sobre a temática, é correto afirmar que 
os goliardos: 

 
I. Identificados como clérigos itinerantes ou 

estudantes boêmios, desenvolviam a arte musical 
cantando poemas sobre bebidas, amor e fortunas. 

II. Diabolizavam o riso e sacralizavam a seriedade e a 
introspecção como fundamentos da cultura e da 
etiqueta na Baixa Idade Média. 

III. Compunham poemas que celebravam a 
sexualidade e criticavam tanto a tirania ideológica 
quanto as práticas religiosas e morais da Igreja. 

IV. Identificavam-se com a cultura dos charivaris, 
ocasiões em que era comum incinerar sacos cheios 
de gatos, associados à feitiçaria. 

V. Recepcionavam os códigos culturais dos povos 
árabes, copiando destes o gosto pela música, dança 
e vestimentas orientais. 

 
Estão corretas: 

 
a) I e III.  
b) IV e V.  
c) I e II. 
d) I, II e III.  
e) III, IV e V. 

 
59 - (UFCG PB/2009)    

O filme e a literatura são fontes que apresentam  
versões de História, na medida em que articulam ao 
contexto histórico-social que os produziram um 
conjunto de elementos intrínsecos à própria linguagem 
cinematográfica ou literária. Vários romances e 
projeções fílmicas representaram os movimentos de 
independência das colônias do continente americano e 
a construção das identidades nacionais durante o século 
XIX. 
Eixo Temático: Além da fé, o pão: permanências, 
continuidades e o projeto de felicidade na modernidade 
 
Sobre esta temática, identifique as proposições abaixo 
como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 
(  ) No Filme “O Patriota”, o roteirista Robert Rodat 

representa as divergências políticas que existiam 
entre as diferentes colônias que formariam a nação 
norte-americana. 
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(  ) Em “Carlota Joaquina”, o Brasil é narrado sob o 
signo da paródia, destacando-se a “princesa do 
Brasil” como defensora da independência colonial. 

(  ) Em “O Bom Crioulo”, Adolfo Caminha defende a 
Antropologia lombrosiana, segundo a qual cada 
colônia deve construir seu projeto de nação 
pautado na pureza racial. 

(  ) Em “Policarpo Quaresma”, o nacionalismo 
brasileiro do final do século XIX é interpretado por 
um personagem idealista que acredita que a união 
entre índios, negros eeuropeus representa o triunfo 
do bem. 

(  ) “Os Bruzundangas”, de Lima Barreto, faz 
referências à construção da nacionalidade na 
América espanhola, identificada pela fragmentação 
política e constituições inspiradas no Estado norte-
americano. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) VVFFV. 
b) VVFFF. 
c) FVFVF. 
d) FFVVF. 
e) VFFVF. 

 
60 - (UPE/2009)    

Em 1916, em plena Guerra, Marcel Duchamp lançou a 
obra Roda de bicicleta. Nem a roda servia para andar 
nem o banco servia para sentar. O que a obra de 
Duchamp anunciava? 

 
a) Fascínio pela tecnologia, que conduziria o homem 

ao progresso. 
b) Apego pela ciência que produziria homens cada vez 

mais sábios. 
c) Incentivo para se produzirem, cada vez mais, armas. 
d) Olhar mais questionador no mundo das artes. 
e) Busca pela preservação dos princípios iluministas. 

 
61 - (UNCISAL AL/2008)    

No período medieval, o pensamento e as ações da Igreja 
exerceram influências decisivas nas relações 
socioculturais e políticas das sociedades européias. 

Essas influências podem ser constatadas na arquitetura 
das próprias igrejas.  
No auge do seu poder, a Igreja cristã construiu, com 
base no estilo gótico, a 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 
62 - (FGV/2009)    

O Prêmio Camões, criado pelos Governos de Portugal e 
Brasil em 1988, pode ser considerado o mais importante 
prêmio literário concedido a autores da língua 
portuguesa que tenham contribuído para enriquecer o 
patrimônio cultural e literário das duas nações. Que 
escritor(a) brasileiro(a) – autor(a) de várias obras de 
sucesso, muitas delas traduzidas para o francês e o 
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inglês, como Viva o povo brasileiro (1984) e O sorriso do 
lagarto (1989) – conquistou, em julho de 2008, a última 
edição desse Prêmio? 

 
a) Rubem Fonseca 
b) João Ubaldo Ribeiro 
c) Lygia Fagundes Telles 
d) Antonio Cândido 
e) Jorge Amado 

 
63 - (UFG GO/2009)    

Analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Produzido em 1867, o quadro remete a um 
acontecimento importante para a religião judaica. Com 
base na análise histórica dessa religião, 

 
a) cite duas de suas características, no contexto da 

Antiguidade Oriental. 
b) relacione o acontecimento apresentado no quadro 

ao caráter sagrado de Jerusalém para os judeus. 
 
64 - (UFG GO/2009)    

Analise as imagens abaixo. 
 

 
Disponível em: 

<http://www.moderna.com.br/didaticos/ei/aventurad
eaprender/datas/images/indio>. Acesso em: 4 mai. 

2009. 
 

 
Disponível em: 

<http://bpl.blogger.com/_XBvt0sSamjU/RgL0WaxAPsl/
AAAAAAAAAFg/VFGegiq4Xz>. Acesso em: 4 mai. 2009. 

 
As telas de Víctor Meirelles (1861) e de Cândido 
Portinari (1948) retratam o acontecimento conhecido 
como a Primeira Missa no Brasil. Ambas convertem esse 
acontecimento num marco fundador da nação 
brasileira, destacando temas como o cristianismo e o 
encontro de culturas. Com base na leitura dos quadros, 
analise como cada um dos autores articulou esses temas 
a diferentes ideias de nação. 

 
65 - (UEM PR/2009)    

Enquanto em parte da Europa, no século XVIII, os 
artistas se voltavam para os modelos clássicos, no Brasil, 
naquele período, ocorreu um grande desenvolvimento 
da arte barroca. Sobre a arte barroca, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
 
01. Corresponde a um movimento da Igreja de volta ao 

espírito do ascetismo franciscano. 
02. A utilização do ouro nos altares das igrejas barrocas 

insere-se no contexto do crescimento da mineração 
no Brasil. 

04. A Inconfidência Mineira foi um movimento político 
que teve uma profunda influência da estética 
barroca. 

08. A opulência da arte barroca no Brasil desencadeou 
um movimento iconoclasta por ferir o princípio da 
humildade da religião católica. 

16. O Barroco foi a primeira manifestação de uma 
cultura de massa no Brasil. 

 
66 - (ESPM/2010)    

Falecido em 2 de maio de 2009, o diretor, 
dramaturgo, ensaísta, autor, compositor, poeta, foi o 
criador do (.......) e era reconhecido internacionalmente. 
Entre os muitos prêmios que recebeu do exterior estava 
a Medalha Pablo Picasso atribuída pela UNESCO em 
1994. Em 2009, foi nomeado pela ONU embaixador 
mundial do teatro. Na década de 60 dirigiu, juntamente 
com Gianfrancesco Guarnieri, montagens antológicas 
que apresentavam uma visão crítica da realidade 
contemporânea através da releitura de episódios 
históricos ocorridos no período colonial, também 
marcado por intensa repressão dos governantes, como 
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por exemplo: Arena conta Zumbi e Arena conta 
Tiradentes. 

Após o golpe de 1964, foi preso, torturado e expulso 
do país. 

Sediado no Rio de Janeiro, hoje, o teatro criado por 
(........) é praticado em 70 países, nos cinco continentes e 
traduzido para 20 idiomas.” 
(www.carosamigos.com.br - Caros Amigos, junho 2009) 

 
Aponte a alternativa que apresenta o teatro criado por 
ele e o dramaturgo: 

 
a) Teatro do Oprimido − Augusto Boal; 
b) Grupo Opinião − Oduvaldo Viana Filho; 
c) Os Comediantes − Ziembinski; 
d) Teatro Brasileiro de Comédia − Adolfo Celi; 
e) Teatro Oficina − Flávio Rangel. 

 
67 - (UEG GO/2010)    

A colonização portuguesa do Brasil foi feita à contramão 
dos movimentos de ideias que predominavam nos 
países da Europa Ocidental no século XVI: enquanto lá 
se vivia a efervescência do Classicismo Renascentista e 
da Reforma Protestante, no Brasil predominava 
esteticamente o Barroco, com sua literatura marcada 
pelo uso de antíteses, e religiosamente a Contra-
Reforma, com sua proposta de converter os nativos por 
meio de ordens religiosas católicas. 
Respectivamente, foram dois nomes da literatura 
Barroca e da Contra-Reforma no Brasil colonial: 

 
a) Botelho de Oliveira e Pedro Álvares Cabral 
b) Tomás Antônio Gonzaga e Duarte Coelho 
c) Padre Antônio Vieira e Tomé de Souza 
d) Gregório de Matos e José de Anchieta 

 
68 - (UEG GO/2010)    

Em Os Bruzundangas, de Lima Barreto, o narrador tece 
considerações sobre a arte no país da Bruzundanga. No 
capítulo “A arte”, as ideias estão predominantemente 
centradas no 

 
a) incentivo de padrões artísticos genuinamente 

brasileiros. 
b) difícil acesso à arte, gerado principalmente pelos 

altos preços das obras artísticas. 
c) descaso com os artistas naturais da Bruzundanga e 

crítica à valorização da arte estrangeira. 
d) desconhecimento dos artistas da Bruzundanga 

sobre as novas tendências artísticas da época. 
 
69 - (UEG GO/2010)    

A aproximação entre a pintura acima e os contos de 
Noite na taverna, de Álvares de Azevedo, é construída a 
partir da 
 

 
LAUTREC, H. Toulouse – “Moulin Rouge”, 1894. 

Disponível em: 
<www.bbc.co.uk/.../67_galeriadenize/page4.shtml

>. Acesso em: 16 set. 2009. 
 
a) expressão da vida boêmia e de hábitos desregrados. 
b) idealização da mulher, segundo preceitos 

românticos. 
c) narrativa minuciosa dos costumes urbanos. 
d) representação das mazelas da sociedade 

aristocrática. 
 
70 - (UEG GO/2010)    

 
AMARAL, Tarsila do. “São Paulo”, 1924. 

Disponível em: 
<http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_fr

ame.htm>. Acesso em: 16 set. 2009. 
 

Inspiração 
 

São Paulo! comoção de minha vida... 
Os meus amores são flores feitas de original... 
Arlequinal!... Traje de losangos... Cinza e ouro... 
Luz e bruma ... Forno e inverno morno... 
Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes... 
Perfumes de Paris... Arys! 
Bofetadas líricas no Trianon... Algodoal!... 

 
São Paulo! comoção de minha vida... 
Galicismo a berrar nos desertos da América! 

ANDRADE, Mário. Poesias completas. São Paulo: 
Livraria Martins Editora 

S/A, 1980 
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Há na gravura e no poema a predominância dos 
seguintes traços: 

 
a) fidelidade ao real e busca de expressar a feição 

nacional. 
b) expressão multifacetada de São Paulo e visão 

primitiva da terra. 
c) representação impessoal de São Paulo e expressão 

da paisagem tropical. 
d) ruptura com padrões artísticos tradicionais e leitura 

da identidade brasileira. 
 
71 - (UEG GO/2010)    

Em um mundo onde tudo muda frequentemente, a 
percepção que o sujeito tem de que possui uma 
aparência supostamente constante e imutável revela 
um descompasso entre o corpo e o entorno. 

As técnicas utilizadas pela body modification, ao 
criarem novas formas, texturas e cores, ao alterarem, 
dividirem e amputarem membros e partes do corpo, ao 
acrescentarem e introduzirem elementos novos, feitos 
de materiais distintos, fazem com que o corpo, antes 
conhecido, reconhecido, semelhante e esperado, torne-
se diverso e surpreendente. 

 
By Maca. Disponível em: 

<http://www.ursispaltenstein.ch/blog/weblog.php?/w
eblog/2005/09/P30/>. Acesso em: 8 set. 2009. 

 

 
Rhanuij Tattoo’ s photostream. Disponível em: 

<www.flickr.com/photos/rhanuii/2741531846/>. 
Acesso em: 8 set. 2009. 

 
PIRES, Beatriz Ferreira. O corpo como suporte da arte: 

piercing, implante, escarificação, tatuagem. São Paulo: 
Senac, 2005. 

 

A reconstrução voluntária do corpo, por meio de 
piercing, escarificação, implante, tatuagem etc. ganha 
cada vez mais adeptos na contemporaneidade. De 
acordo com o texto, a reconstrução do corpo deve-se à 
necessidade de 

 
a) construir um corpo individualizado. 
b) fazer parte da história dos adornos corporais. 
c) projetar um corpo objeto para se inserir na cultura 

de massa. 
d) criar equipamentos para desenvolver novas senhas 

de acesso para o corpo. 
 
72 - (UEL PR/2010)    

Observe a figura abaixo e responda à questão. 
 

 
(WARHOL, A. Marilyn. 1967. Silk-screen sobre papel 

(91,5 cm x 91,5 cm). Museu de Arte Moderna de Nova 
York.) 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre a Pop 
Art é correto afirmar: 

 
a) O rosto de Marilyn Monroe é apresentado como 

uma máscara luminosa ressaltando na Pop Art sua 
função social enquanto uma personalidade de 
Hollywood. 

b) O autor do retrato de Marilyn é considerado como 
um dos principais expoentes da Pop Art, 
reconhecida como um produto da cultura de massa. 

c) Marilyn, enquanto atriz famosa da década de 1960, 
será o tema mais utilizado em pinturas populares 
norte americanas. 

d) O processo de gravura por silk-screen utilizada na 
Pop Art tem por função disseminar a técnica aliada 
à pintura clássica. 

e) A referência da arte erudita nessa imagem está no 
uso do tema central, ou seja, a atriz Marilyn 
enquanto protagonista de filmes norte-americanos. 

 
73 - (UEL PR/2010)    

O filme Rio, Zona Norte dirigido por Nelson Pereira dos 
Santos nos anos 1950 mostra a vida de um favelado, 
compositor de sambas, lutando pelo sucesso e 
constantemente sendo ludibriado por intermediários 
oportunistas e, este favelado termina morrendo num 
acidente de trem. Este filme, juntamente com Agulha no 
palheiro (Alex Viany), Rio, 40 graus (Nelson Pereira dos 
Santos) e O grande momento (Roberto Santos) 
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representam um novo paradigma de criação e produção 
para o cinema brasileiro. 
 
Considerando as transformações culturais brasileiras 
nos anos 1950, é correto afirmar: 

 
a) Pautado na estética italiana, a cinematografia 

paulista procurava se aproximar das chanchadas e 
comédias carnavalescas produzidas pela 
companhia carioca Atlântida. 

b) Os conteúdos culturais do rádio e do cinema eram 
essencialmente da classe burguesa, consolidando 
uma enorme audiência de público. 

c) Os personagens e as situações dramáticas 
propostas pelos filmes da companhia Vera Cruz 
eram inspirados no cotidiano do povo brasileiro, 
suas dificuldades, valores e esperanças. 

d) Os melodramas musicais, nos quais o carnaval era 
uma temática constante, apontam o gosto burguês 
do teatro de revista brasileiro. 

e) A reinvenção da cultura erudita rompe com a 
agitação de idéias e obras de cineastas, 
dramaturgos e atores ligados à política. 

 
74 - (UEL PR/2010)    

Considerando o impacto da descoberta da fotografia 
(século XIX) nas Artes Plásticas, é correto afirmar que 

 
a) a invenção da fotografia possibilitou maior 

liberdade à pintura, pois esta não precisava mais ser 
descritiva. 

b) a fotografia passou a ser a principal ferramenta de 
criação dos artistas do século XIX. 

c) os efeitos óticos produzidos pela fotografia foram 
imitados na pintura impressionista por diversos 
artistas. 

d) as fotografias dessa época serviam aos 
impressionistas por traduzirem a quietude da 
natureza. 

e) a fotografia permitiu aos impressionistas 
representar as emoções humanas de forma 
minuciosa. 

 
75 - (UEL PR/2010)    

Observe as figuras a seguir: 
 

 
Figura 3: STENDERS, C. Lamaçal: Av. Paraná, 

Londrina, PR, 1938. Museu Histórico de Londrina. 
 
 

 
Figura 4: Av. Paraná, Londrina, PR, década de 1970. 

Museu Histórico de Londrina. 
 

Com base nas figuras 3 e 4, no texto VII e nos 
conhecimentos sobre paisagem, considere as 
afirmativas a seguir: 

 
I. As fotografias revelam duas paisagens distintas: 

uma natural e outra socialmente produzida. 
II. As fotografias registram a simultaneidade de 

diferentes temporalidades e técnicas resultantes de 
sucessivas modernizações. 

III. O caráter estático e momentâneo das fotografias 
realça a fixidez que caracteriza as paisagens 
artificiais. 

IV. A invenção da fotografia contribuiu para a captura 
e análise das adições e subtrações na paisagem, 
vinculadas à dinâmica do trabalho social. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
76 - (UEL PR/2010)    

Leia o texto a seguir: 
 

Os burgueses consideravam o dadaísta um monstro 
dissoluto, um canalha revolucionário, um bárbaro 
asiático, conspirando contra suas campanhas, suas 
contas bancárias, seu código de honra. 

(HANS, A. A garrafa umbilical. In: ADES, D. O Dada e o 
Surrealismo. São Paulo: Labor do Brasil, s/d. p. 3.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
Dadaísmo, é correto afirmar que os dadaístas 

 
a) apoiavam a sociedade capitalista e sua moral 

burguesa, e não as responsabilizavam pelos 
horrores da guerra. 

b) voltavam-se para a produção de uma arte absurda, 
pois, na forma de provocações, manifestavam seu 
apoio e contentamento com a guerra. 



 

 
24 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

24 

c) consideravam que construir uma arte educativa e 
espiritualista era uma forma de se contrapor ao 
materialismo e ao cientificismo do mundo 
moderno. 

d) criticavam a arte ilógica, absurda, valorizando a 
racionalidade na criação artística. 

e) pregavam o fim da arte tradicional, pois entendiam 
que esta expressava os valores estéticos e 
ideológicos de quem detinha o poder. 

 
77 - (UERJ/2010)    

A publicidade abaixo expressa ideias e valores dos 
movimentos de contestação e de crítica de costumes, 
ocorridos em sociedades europeias e americanas, 
incluindo-se o Brasil, na década de 1960.  

 

 
O Cruzeiro, 06/03/1969 

 
Uma das transformações ocasionadas por esses 
movimentos de contestação, claramente explorada na 
publicidade, foi: 

 
a) politização das questões de gênero 
b) mecanização do trabalho doméstico 
c) modernização da identidade feminina 
d) massificação dos hábitos de consumo 

 
78 - (UERJ/2010)    

Independência ou morte! 
 

 
PEDRO AMÉRICO www.dee.ufcg.edu.br 

 
Essa tela foi produzida entre 1886 e 1888, momento de 
crise do Estado Imperial e de expansão do 
republicanismo. 

A imagem da independência do Brasil nela representada 
enfatiza uma memória desse acontecimento político 
entendido como: 

 
a) ação militar dos grupos populares 
b) fundação heroica do regime monárquico 
c) libertação patriótica pelos líderes brasileiros 
d) luta emancipadora face ao domínio estrangeiro 

 
79 - (UFC CE/2010)    

“Morte à gordura! 
morte às adiposidades cerebrais! 
Morte ao burguês-mensal! 
ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi! 
Padaria Suissa! Morte viva ao Adriano! 
‘–Ai, filha, que te darei pelos teus anos? 
– Um colar... – Conto e quinhentos!!!’ 
(...) Fora! Fu! Fora o bom burguês!...” 

 
O trecho acima, transcrito do poema Paulicéia 
Desvairada, de Mário de Andrade, foi recitado na 
Semana de Arte Moderna, realizada de 11 a 18 de 
fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo.  
Sobre esse movimento, é correto afirmar que: 

 
a) teve como princípio uma arte baseada na estética 

romântica e realista. 
b) tentou traduzir a cultura e os problemas nacionais 

através da arte. 
c) gerou uma valorização da arte europeia em 

detrimento da arte brasileira. 
d) foi uma tentativa de renovar as manifestações 

artísticas no Brasil Império. 
e) foi um grupo de poetas e escultores que 

reafirmaram o parnasianismo no Brasil. 
 
80 - (UFC CE/2010)    

Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. 
 

“Os pensadores gregos confirmaram os romanos nessa 
convicção natural, ‘as artes do vulgo, as artes sórdidas’, 
escreveu Sêneca, ‘são, segundo o filósofo Posidônio, as 
dos trabalhadores braçais, que empregam todo seu 
tempo em ganhar a vida; tais ofícios nada têm de belo e 
em nada se parecem com o bem’”. 
AIRÊS, Philippe e DUBY, George. (Org.) História da Vida 
Privada. v. I. São Paulo: Companhia das Letras, 1985, p. 

115. 
 

a) Explique o que significam “as artes do vulgo, as 
artes sórdidas”, citadas no texto. 

b) Por que, de acordo com Posidônio, o trabalho 
“nada tem de belo”? 

 
81 - (UFG GO/2010)    

Analise as imagens. 
 



 

 
25 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

25 

 
Figura – 1. 

<www.vignamaru.com.br/upcontent/uploads/2009/03
/laocoonte.jpg>. 

Acesso em: 5 nov. 2009. 
 

 
Figura – 2. 

<mg467.mageshack.us/i/doriforo5qo.jpg/#q=dorif
oroPolicleto>. Acesso 

em: 5 nov. 2009. 
 

 
Figura – 3. 

<educação.uol.br/artes/ult1684u32.jhtm>. Acesso em: 
5 nov. 2009. 

 
Representantes dos períodos Arcaico (VII-VI a.C), 
Clássico (V-IV a. C) e Helenístico (IV-II a. C.), as esculturas 
gregas indicam uma mudança na concepção 

 
a) militar, expressa no emprego de volume que 

confere aos homens representados postura 
vigorosa. 

b) estética, observada na incorporação do eixo 
assimétrico que confere movimento às obras. 

c) religiosa, verificada na integração de divindades e 
elementos da natureza nas representações. 

d) cultural, afastada das influências artísticas asiáticas, 
como a representação do rosto disforme. 

e) política, baseada na escolha dos seres 
representáveis, como os cidadãos comuns da pólis. 

 
82 - (UFG GO/2010)    

Analise a imagem e leia o texto. 
 

 
BINGHAM, George Caleb. Daniel Boone acompanhando 

colonizadores 
através da Garganta Cumberland (Boone escorting Settlers 

through the 
Cumberland Gap), 1851-1852. In: PRADO, Maria Ligia. 

América Latina no 
século XIX: tramas, telas e textos. São Paulo: Edusp, 1999. 

p. 201. 
 

O desenvolvimento social norte-americano 
continuadamente começa na fronteira. Esse perene 
renascimento, essa fluidez da vida norte-americana, 
essa expansão para o oeste com novas oportunidades, 
esse contínuo encontro com a simplicidade da 
sociedade primitiva fornecem as forças que dominam o 
caráter norte-americano. 

TURNER, Friedrick. A fronteira na história norte-
americana. 1893. In: 

PRADO, Maria Ligia. América Latina no século XIX: 
tramas, telas e textos. 

São Paulo: Edusp, 1999. p. 203. 
 

Produzidos respectivamente em 1851 e 1893, a imagem 
e o texto remetem a uma relação entre o colono norte-
americano e a natureza. Essa relação constituía um 
imaginário sobre a Conquista do Oeste, em que 

 
a) o encontro entre o pioneiro e a natureza cristalizava 

o caráter igualitário dessa sociedade. 
b) o enfrentamento da natureza selvagem justificava-

se pelo esgotamento dos espaços explorados. 
c) as oportunidades presentes na fronteira 

reforçavam a imagem de uma natureza fértil. 
d) a acumulação de bens materiais associava-se à 

necessidade de proteção diante do ambiente 
natural. 

e) a constituição da sociedade primitiva excluía o 
conhecimento indígena sobre a natureza. 

 
83 - (UFPE/2010)    
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Um olhar histórico sobre as travessias culturais dos 
povos da América Latina é importante para 
compreendermos muito das suas contradições atuais, a 
falta de uma maior autonomia política e a presença de 
singularidades importantes. Analisando a produção 
cultural desses povos, verifica-se: 

 
00. a originalidade das manifestações artísticas dos sul-

americanos, sobretudo na literatura e na música, 
áreas em que a influência da Europa não se fez 
presente. 

01. a restrição dos governos e da historiografia ao uso 
da memória dos povos indígenas, na busca por 
explicações para derrotas e desequilíbrios sociais. 

02. na época da colonização, a repressão das 
metrópoles; e, em muitos momentos do século XX, 
a falta de liberdade para a divulgação da criação 
cultural. 

03. a força das representações literárias, com 
projeções internacionais de escritores famosos, 
como Garcia Marquez, Jorge Luís Borges e Octavio 
Paz. 

04. a falta de um maior incentivo dos governos na 
gestão das políticas educacionais, dificultando o 
acesso democrático da população às produções 
existentes. 

 
84 - (UNIOESTE PR/2010)    

Observe 

 
 

As charges acima abordam, através do humor, um 
momento de crise vivida pela instituição do Senado 
Federal, desde junho de 2009. As charges e os 
quadrinhos sempre estiveram presentes na cena 
política brasileira. Com base nessas imagens e outras 
referências da História do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) As charges não devem ser consideradas fontes 

históricas, pois são envolvidas pela aura da 
subjetividade dos humoristas, ao assumirem uma 

posição política desrespeitosa com o então 
presidente do Senado Federal brasileiro. 

b) As charges se constituem a partir de imaginários 
sociais. A primeira charge em destaque faz uma 
crítica ao Senado Federal utilizando-se de imagens 
referendas pela fantasia e a brincadeira, 
entrevendo a falta de seriedade dos políticos. A 
segunda charge, produz uma crítica relacionando 
política à uma imagem da prática cotidiana por 
vezes inconfessada . 

c) Henfil foi um dos mais importantes cartonistas 
brasileiros fazendo de seus traços no Pasquim um 
dos mais importantes conteúdos de crítica política 
à ditadura civil militar brasileira. 

d) Em 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira 
história em quadrinhos brasileira, intitulada As 
Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de Uma 
Viagem à Corte, de Angelo Agostini, cartunista 
italiano radicado no Brasil. 

e) A charge teve seu início no Brasil em meados do 
século XIX, com a chegada dos primeiros pintores, 
arquitetos, desenhistas, cujos traços ganharam vida 
a partir do exotismo dos costumes e precariedade 
das instituições políticas. 

 
85 - (ESPM/2010)    

Sobre a cidade em questão, está correto afirmar: 
 

 
 

 
 

a) a arte barroca está presente em sua arquitetura, 
uma metrópole espontânea e com sinais de 
inchaço urbano. 

b) ícone do modernismo no Brasil, a cidade 
projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer 
completa 50 anos em 2010. 

c) simultaneamente capital do país e do estado de 
Goiás, a cidade apresenta arquitetura pós-
moderna e é considerada um exemplo de 
planejamento urbano em todo o mundo. 

d) a democratização do espaço urbano e a fácil 
locomoção são características que 
proporcionaram à cidade tornarse capital federal. 

e) a arte gótica, presente em todos os cantos da 
cidade, era uma das marcas de seu criador, o 
arquiteto Le Corbusier. 
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86 - (ESPM/2010)    

Observe os textos: 
 

Ocorre em São Paulo uma mostra gratuita com algumas 
obras de Akira Kurosawa. A mostra é uma homenagem 
ao centenário do mestre japonês, nascido em 1910 e 
morto em 1998. Akira Kurosawa faria 100 anos nesta 
terça-feira (23/03/2010) e o conjunto de sua obra 
representa um raro momento de encontro entre a 
cultura japonesa tradicional e outras civilizações, 
inclusive a ocidental. 

(Cultura, 23/03/2010) 
 

O amazonense Milton Hatoum é um fenômeno na 
cultura brasileira contemporânea: suas obras 
conquistam o grande público e o mercado. Hatoum é 
descendente de imigrantes libaneses que viveram no 
Acre, antes de se estabelecerem em Manaus. Formado 
na Universidade de Brasília, atualmente reside em São 
Paulo. Por ter nascido em Manaus apresenta o Brasil de 
uma outra perspectiva, alegando que: ‘O Brasil 
desconhece o Brasil, pouca gente conhece a Amazônia, 
as pessoas acham que a Amazônia é uma coisa só, 
quando a Amazônia são tantas’. 

(Revista Caros Amigos, março/2010) 
 

Os nomes tratados nos dois textos são expoentes da 
cultura, que devem ser relacionados respectivamente 
com: 

 
a) pintura – cinema; 
b) fotografia – pintura; 
c) escultura – fotografia; 
d) cinema – literatura; 
e) literatura – teatro. 

 
87 - (PUCCamp SP/2009)    

Considere a foto abaixo. 
 

Catedral de Notre Dame, construída entre 1163 e 1250 

 
(José Roberto M. Ferreira. História. São Paulo: FTD, 

1997. p. 122) 
 

As catedrais medievais em estilo gótico têm como 
característica 

 
a) apresentarem, em sua construção, uma estrutura 

monumental apoiada em paredes largas, de 
pedra, com poucas aberturas, alguns arcos e 
grossos pilares. 

b) ilustrarem aquele que foi o primeiro dos estilos 
arquitetônicos que marcaram a arte medieval, 
baseado na idéia da verticalidade e da 
grandiosidade divina. 

c) representarem o tipo de igreja ostenta tória 
implantado pelos papas, na Alta Idade Média, em 
regiões da Europa onde persistiam cultos pagãos. 

d) servirem de refúgio para a população contra 
ataques inesperados de árabes e hereges, razão 
pela qual eram chamadas de “fortalezas de Deus”. 

e) refletirem o florescimento da vida urbana e 
portarem elementos que sugeriam leveza, como 
os vitrais, muitas vezes presenteados por 
corporações de ofício. 

 
88 - (UERJ/2011)    

 
1953 - Monumento às bandeiras, de Victor Brecheret. 

Parque do Ibirapuera, SP 
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1986 - Zumbi dos Palmares, de João Filgueiras Lima. Praça 

Onze, RJ 
 

FIGUEIREDO, Luciano (org). Imagens de uma nação. 
Rio de Janeiro: Sabin, 2009. 

 
Os monumentos históricos possuem relação com a 
memória, de modo a destacar imagens e valores para a 
identidade coletiva de povos e sociedades. As fotos 
acima retratam monumentos históricos brasileiros 
produzidos em épocas distintas. A comparação entre 
ambos evidencia uma mudança referente à identidade 
nacional brasileira. 

 
Essa mudança está mais claramente vinculada à 
valorização da: 

 
a) tradição democrática 
b) integração territorial 
c) miscigenação racial 
d) diversidade étnica 

 
89 - (UERJ/2011)    

 
Postal da Exposição de Paris 

http://upload.wikimedia.org 
 

A Exposição de Paris de 1889 centrava-se na “Torre de 
Gustave Eiffel” com 300 m de altura, mais de 7.000 
toneladas e mais de um milhão de rebites. Tinha duas 
longas galerias devotadas às Belas-Artes e às artes 
decorativas; por detrás ficava o imponente “Palácio das 
Máquinas”. 

Adaptado de http://www.esec-josefa-obidos.rcts.pt 
 

As exposições internacionais iniciaram-se em Londres, 
em 1851. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de 

Paris, foi erguida para a exposição de 1889, 
comemorativa do centenário da Revolução Francesa. 

 
Durante a expansão capitalista europeia, no século XIX, 
essas exposições tiveram como principal objetivo 
ressaltar a importância da: 

 
a) cooperação financeira franco-britânica 
b) modernização tecnológica da produção 
c) consolidação das democracias burguesas 
d) uniformização dos padrões de desenvolvimento 

 
90 - (UERJ/2011)    

 
www.fontedesign.com.br 

 
Tropicália 

 
Sobre a cabeça os aviões 
Sob os meus pés os caminhões 
Aponta contra os chapadões 
Meu nariz 
Eu organizo o movimento 
Eu oriento o carnaval 
Eu inauguro o monumento no planalto central 
do país 
(...) 
O monumento não tem porta 
A entrada é uma rua antiga, estreita e torta 
E no joelho uma criança, sorridente, feia e morta 
Estende a mão 
(...) 

www.caetanoveloso.com.br 
 

O disco e a música Tropicália tornaram-se símbolos do 
“Tropicalismo”, movimento protagonizado por artistas 
e intelectuais, no Brasil, em finais da década de 1960. 

 
Esse movimento destacou-se, principalmente, pela 
seguinte proposta: 

 
a) valorização do pluralismo cultural 
b) denúncia das influências estrangeiras 
c) enaltecimento da originalidade nacional 
d) defesa da homogeneização de comportamentos 

sociais 
 
91 - (UFG GO/2010)    
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Observe as imagens. 
 

 
ECKHOUT, Albert. “Mulher Tapuia”, 1641. Museu Nacional 

de Copenhague. 
Disponível em: <www.dezenovevinte.net/artigos>. 

Acesso em: abr. 2010. 
 

 
AMOÊDO, Rodolpho. “O último Tamoio”, 1883.Museu 

Nacional de Belas Artes, 
 Rio de Janeiro. Disponível em: 

<www.artenaescola.org.br/imediateca2/ 
resultado.php?buscar=tapuia>. Acesso em: abr. 2010. 

 
As pinturas expressam olhares distintos sobre os 
nativos, da Colônia ao Império. Enquanto a primeira 
pintura, datada de 1641, foi feita pelo holandês Albert 
Eckhout, integrante da comitiva de artistas e cientistas 
trazidos para o Brasil por Maurício de Nassau, a 
segunda foi elaborada, em 1883, por Rodolpho 
Amoêdo, pertencente à geração de pintores 
românticos. Considerando estas informações e a 
análise dos elementos compositivos das pinturas, 
explique a mudança ocorrida na representação do 
indígena. 

 
92 - (UFG GO/2010)    

As pinturas rupestres são evidências materiais do 
desenvolvimento intelectual dos seres humanos. 
Embora tradicionalmente estudadas pela Arqueologia, 
elas ajudaram a redefinir a concepção de que a História 
se inicia com a escrita, pois 

 
a) funcionam como códices velados de uma 

comunidade à espera de decifração. 
b) expressam uma concepção de tempo marcada 

pela cronologia. 
c) indicam o predomínio da técnica sobre as forças 

da natureza. 
d) atestam as relações entre registros gráficos e 

mitos de origem. 
e) registram a supremacia do indivíduo sobre os 

membros de seu grupo. 
 
93 - (UFG GO/2010)    

Analise os quadros. 
 

 
RENOIR, Pierre-Auguste. “As grandes banhistas”, 1887. 

Museu de Arte da Filadélfia. Disponível em: 
<http://kavorka.wordpress.com/2008/10/29/as-
grandesbanhistas-pierre-auguste-renoir-1887/>. 

 Acesso em: 15abr. 2010. 
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PICASSO, Pablo. “Les Demoiselles d'Avignon (As damas de 

Avignon)”, 1907. Museu de Nova Iorque (Moma). 
Disponível em: <http://www.filosofar.cat/bloc/?p=1757>. 

Acesso em: 15 abr. 2010. 
 

A comparação entre as pinturas de Renoir e Picasso 
revela uma mudança fundamental na concepção 
artística, no início do século XX. Essa mudança pode ser 
identificada na 

 
a) ausência de perspectiva, trazendo as figuras 

representadas para o primeiro plano do quadro. 
b) desconsideração da forma, resultando em uma 

estética degenerada dos corpos. 
c) recusa na imitação realística das formas, 

instituindo a representação abstrata das figuras. 
d) utilização do sombreamento, ampliando a 

percepção acerca dos detalhes pictóricos. 
e) escolha temática das obras artísticas, permeadas 

pela emoção e pela exploração do universo 
privado. 

 
94 - (UFTM MG/2010)    

Em 1931, Lamartine Babo e os irmãos Valença 
compuseram a marchinha de carnaval O teu cabelo não 
nega, que celebrava os encantos da “mulata”. A letra 
da música é muito conhecida da população brasileira: 

 
Tens um sabor/ Bem do Brasil/ Tens a alma cor de anil/ 
Mulata, mulatinha, meu amor/ Fui nomeado teu 
tenente interventor. 

 
Pode-se observar que esse pequeno trecho faz uma 
alusão 

 
a) ao movimento cultural contrário à miscigenação 

da sociedade brasileira e à ditadura do novo 
presidente. 

b) aos desregramentos morais que ocorrem durante 
o carnaval brasileiro e à política disciplinadora dos 
novos governantes. 

c) ao embranquecimento da sociedade brasileira ao 
longo de sua história e à tentativa do Estado em 
intensificá-lo. 

d) às particularidades do desenvolvimento 
econômico do Brasil e ao seu fortalecimento em 
período de mudança. 

e) a um personagem símbolo da nacionalidade 
brasileira e ao poder político instituído com o fim 
da primeira república. 

 
95 - (UNESP SP/2010)    

Quais as principais transformações da cultura brasileira 
na década de 1920? Incluir neste contexto a Semana de 
Arte Moderna. 

 
96 - (UNIMONTES MG/2010)    

É INCORRETO afirmar que, em fins da década de 1950 
e início dos anos 1960, 

 
a) a camada burguesa da sociedade aderiu à euforia 

do desenvolvimento, com base na industrialização 
e entrada de capital estrangeiro, pregado pelo 
governo. 

b) a arquitetura de Brasília, concebida a partir de 
teorias do urbanismo modernista, representaria a 
inauguração de um novo tempo para o Brasil. 

c) a música popular de Pixinguinha, Noel Rosa e Ari 
Barroso impôs-se, nos festivais de música, como 
instrumento de protesto contra o governo. 

d) a UNE (União Nacional dos Estudantes) deu 
visibilidade a um movimento que se pautou pela 
defesa de princípios socialistas e progressistas. 

 
97 - (ESPM/2011)    

 
     Algumas das obras da escultura clássica que 
desfrutaram de maior fama em épocas posteriores 
foram criadas durante o período helenístico, como o 
Laocoonte e seus filhos. A obra representa a terrível 
cena em que o sacerdote troiano Laocoonte e seus dois 
infelizes filhos são envolvidos por duas gigantescas 
serpentes, em seus anéis, que os estrangulam. 

(E. H. Gombrich. A História da Arte) 
 

Sobre a cultura helenística mencionada no texto, é 
correto assinalar: 

 
a) foi uma cultura exclusivamente grega e portanto 

nacionalista, exprimindo o orgulho do povo por 
sua cidade; 

b) foi uma cultura exclusivamente oriental, 
desprezando o humanismo; 
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c) a cultura helenística fundiu aspectos da cultura 
grega com a cultura oriental, tornando-se mais 
realista e exprimindo a violência e a dor; 

d) foi uma cultura influenciada pelo cristianismo e 
serviu para expressar o poder e a influência da 
Igreja Católica; 

e) foi uma cultura influenciada pelo islamismo e 
limitada pelas especificações religiosas. 

 
98 - (ESPM/2011)    

 
O Quadro Com Arco Preto é um óleo sobre tela 

de autoria de Wassily Kandinski. 
Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura; Vol. 18; 

pág. 57. 
 

Sobre o artista e a pintura é correto afirmar: 
 

a) Kandinsky passou à história como o criador da 
pintura abstrata. Esta obra ilustra a chamada 
abstração lírica ou abstracionismo expressivo; 

b) Kandinsky foi o responsável pelo Plano de 
Propaganda Monumental, projeto de arte 
soviética desenvolvida no governo de Stálin. Esta 
obra é um exemplar do chamado realismo 
soviético; 

c) Kandinsky foi o grande mentor do 
impressionismo. Esta obra reproduz um delírio 
figurativo; 

d) Kandinsky foi um pintor austríaco, idealizador do 
simbolismo alegórico. Esta obra explora aspectos 
sensuais e sonhadores; 

e) Kandinsky foi o mais “selvagem” dos pintores, 
tendo sido criador de uma obra absolutamente 
pessoal. Esta obra expressa a inquietação, a dor e 
a angústia. 

 
99 - (ESPM/2011)    

Observe a charge: 
 

 
 

O cartunista em questão e em evidência em 2010 é: 
 

a) Henfil 
b) Glauco 
c) Ziraldo 
d) Angeli 
e) Laerte 

 
100 - (ESPM/2011)    

     A Cinemateca Brasileira realiza a mostra “Dogma 95 
– 15 anos depois” com o apoio do Instituto Cultural da 
Dinamarca. O Dogma 95 é um movimento 
cinematográfico internacional lançado a partir de um 
manifesto publicado em 13/03/1995, em Copenhague, 
na Dinamarca. Os autores foram os cineastas 
dinamarqueses Thomas Vinterberg e Lar Von Trier. 

(www.redebrasilatual.com.br) 
 

Sobre o Dogma 95 é correto afirmar: 
 

a) constituiu o manifesto de adesão de criativos 
cineastas ao cinema de modelo hollywoodiano; 

b) o manifesto teve cunho técnico e segundo os 
cineastas foi um ato de resgate do cinema feito 
antes da exploração industrial (segundo o modelo 
de Hollywood); 

c) uma das características dos filmes – Dogma – são 
os elevados custos de produção, o que 
transformou os trabalhos produzidos pelo 
movimento em filmes de produção caríssima; 

d) entre as chamadas regras básicas, também 
conhecidas como “voto de castidade” do 
movimento, estão a que o filme deve ser em preto 
e branco e todos devem contar com iluminação 
especial e filtros; 

e) o movimento prega a utilização de elementos 
especiais para explorar a cena, como trilha 
sonora, efeitos especiais, cenografia e truques de 
filmagem. 

 
101 - (ESPM/2011)    

     A 29ª Bienal de São Paulo ocorrerá entre 25/09 e 
12/12/ 2010 com o título “Há sempre um copo de mar 
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para um homem navegar”, verso do poeta Jorge de 
Lima tomado emprestado de sua obra maior Invenção 
de Orfeu (1952). 

 
     Na exposição, seis espaços de convívio, chamados de 
terreiros, serão utilizados como pausa entre os 
percursos da mostra. São diferentes conceitos que 
orientam a visita à exposição, demonstrando o poder 
transformador da linguagem, a força da poesia e da 
produção artística. 

(http/www.fbsp.org.br/29_bienal-pot.html) 
 

A proposta temática da 29ª Bienal de Artes de São 
Paulo pretende: 

 
a) apresentar uma exposição eminentemente 

contemplativa; 
b) explicitar a separação que deve existir entre Arte 

e Política; 
c) confirmada pelo título da mostra e os nomes do 

terreiro revelam a impossibilidade de diálogo 
entre a poesia, a literatura e as artes plásticas; 

d) Demonstrar que a dimensão utópica da arte só 
pode ser alcançada fora dela, ou além dela; 

e) Como ideia central demonstrar a impossibilidade 
de separar a arte da política, para tanto os 
terreiros contribuem como espaço da troca, da 
festa, mas também da resistência. 

 
102 - (UDESC SC/2011)    

As produções artísticas e culturais, sobretudo no 
período entre as duas Grandes Guerras Mundiais, 
evidenciaram novas formas de expressão. Os 
movimentos artísticos e culturais relacionados à Arte 
Moderna se opunham à tradição e às formas clássicas 
e, com isso, marcaram o surgimento de uma arte mais 
politizada.  

 
Analise as obras abaixo. 
 
I. 

 
Salvador Dali  
Disponível: 
http://www.virtualdali.com/31PersistenceOfMemory.
html  
 
II. 

 
Pablo Picasso  

Disponível: 
http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso36.html  
 
III. 

 
Leonardo da Vinci  
Disponível: www.louvre.fr  
 
IV. 

 
Tarsila do Amaral  
Disponível: http://www.tarsiladoamaral.com.br  
 
Assinale a alternativa que contém aquela(s) que 
representa(m) a Arte Moderna do período abordado.  

 
a) Somente a obra I.  
b) Somente as obras II e III.  
c) Somente as obras I, II e IV.  
d) Somente as obras II, III e IV.  
e) Todas as obras.  

 
103 - (UFG GO/2011)    

Analise a imagem a seguir. 
 

 
GÉRÔME, Jean-Léon. O mercado de escravos ou À 

venda (1867).  
Disponível em: <http://www.jeanleongerome.org>. 

Acesso em: 21 set. 2010. 
 

No século XIX, durante a expansão imperialista, o 
Romantismo estabeleceu um padrão de representação 
estética do Oriente. Na obra do pintor francês Jean-
Léon Gérôme (1824-1904), o olhar europeu sobre o 
Oriente é evidenciado por meio 



 

 
33 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

33 

 
a) da imagem da mulher oriental, delineando a 

escrava nos padrões de beleza e erotização 
ocidentais. 

b) do estranhamento concedido às personagens em 
segundo plano, sugerindo repúdio à escravidão. 

c) da simetria entre os planos, refletindo a 
semelhança dos estratos sociais representados. 

d) da temática do comércio de escravos, valorizando 
o princípio da diferença cultural. 

e) da utilização de padrões arquitetônicos greco-
romanos, representando o espaço do mercado 
oriental. 

 
104 - (UFPE/2011)    

As transformações econômicas modificaram muito os 
hábitos sociais e derrubaram tradições seculares com a 
expansão do capitalismo. No Modernismo, com as 
vanguardas culturais: 

 
00. Pablo Picasso trouxe perspectivas diferentes na 

forma de pensar a estética na pintura e em suas 
formas de se apresentar. 

01. Joan Miró abalou a sociedade espanhola com sua 
obra artística e suas reflexões radicais contra a 
democracia. 

02. Paul Gauguin explorou outras dimensões das 
cores, criticando os exageros dos urbanos e da 
cultural industrial. 

03. Igor Stravinsky retomou o romantismo na música, 
construindo uma obra pouco original e bastante 
polêmica. 

04. Marcel Duchamp seguiu a estética dos 
impressionistas, pintando cenas do cotidiano 
industrial da época e exaltando a subjetividade. 

 
105 - (UFRN/2011)    

O quadro abaixo, pintado por Debret, intitulado Um 
funcionário a passeio com sua família, retrata traços de 
um modelo familiar que se constituiu no Brasil desde a 
época colonial. 

 

 
Disponível 

em:www.cliohistoria.hpg.ig.com.br.bco_imagens/ 
debret.htm. Acesso em: 08 ago. 2010. 

 
Considerando o seu conteúdo e o conhecimento 
histórico sobre a família colonial brasileira, é correto 
afirmar que  

 

a) as mulheres, vítimas da hierarquia da família 
patriarcal, se mostraram dóceis, submissas e 
viviam enclausuradas, aceitando completamente 
os valores da Igreja.  

b) a presença da família nuclear foi inexpressiva na 
região que hoje corresponde ao Nordeste, uma 
vez que ela foi alvo da censura da Igreja Católica.  

c) os senhores de Engenho impunham aos seus 
escravos a união legal segundo as normas 
defendidas pela Igreja, considerando isso 
essencial à reprodução da força de trabalho.  

d) o modelo patriarcal, no qual o homem era o 
provedor e garantidor da honra da família e dos 
seus agregados, predominou na zona produtora 
de açúcar. 

 
106 - (UNESP SP/2011)    

A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e 
apresentada em Nova Iorque em 1917. 

 

 
(Fonte – obra de Marcel Duchamp, fotografada por Alfred 

Stieglitz.) 
 

A transformação de um urinol em obra de arte 
representou, entre outras coisas, 

 
a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano 

e uma crítica às convenções artísticas então 
vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das 
vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a 
insistência de que ela só podia existir na 
intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, 
associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e 
importância social da produção artística. 

 
107 - (UNESP SP/2011)    

Cândido Portinari conseguiu retratar em suas obras o 
dia a dia do brasileiro comum, procurando denunciar os 
problemas sociais do nosso país. No quadro Os 
Retirantes, produzido em 1944, Portinari expõe o 
sofrimento dos migrantes, representados por pessoas 
magérrimas e com expressões que transmitem 
sentimentos de fome e miséria. 
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Sobre o tema desta obra, afirma-se: 
 

I. Essa migração foi provocada pelo baixo índice de 
mortalidade infantil do Nordeste, associado à boa 
distribuição de renda na região. 

II. Contribuíram para essa migração os problemas de 
cunho social da região Sul, com altas taxas de 
mortalidade infantil. 

III. Os retirantes fugiram dos problemas provocados 
pela seca, pela desnutrição e pelos altos índices de 
mortalidade infantil no Nordeste. 

IV. Contribuíram para essa migração a desigualdade 
social, no Nordeste. 

 
É correto apenas o que se afirma em 

 
a) I. 
b) I e II. 
c) II, III e IV. 
d) III e IV. 
e) IV. 

 
108 - (UNICAMP SP/2011)    

A arte colonial mineira seguia as proposições do 
Concílio de Trento (1545-1553), dando visibilidade ao 
catolicismo reformado. O artífice deveria representar 
passagens sacras. Não era, portanto, plenamente livre 
na definição dos traços e temas das obras. Sua função 
era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças 
encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das 
artes em Minas Gerais. 
(Adaptado de Camila F. G. Santiago, “Traços europeus, 

cores mineiras:  
três pinturas coloniais inspiradas em uma gravura de 

Joaquim Carneiro da 
Silva”, em Junia Furtado (org.), Sons, formas, cores e 

movimentos na 
modernidade atlântica. Europa, Américas e África. São 

Paulo: 
Annablume, 2008, p. 385.) 

 
Considerando as informações do enunciado, a arte 
colonial mineira pode ser definida como 

 
a) renascentista, pois criava na colônia uma arte 

sacra própria do catolicismo reformado, 
resgatando os ideais clássicos, segundo os 
padrões do Concílio de Trento. 

b) barroca, já que seguia os preceitos da 
Contrarreforma. Era financiada e encomendada 
pelas confrarias e criada pelos artífices locais. 

c) escolástica, porque seguia as proposições do 
Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados 
pela Igreja, apenas reproduziam as obras de arte 
sacra europeias. 

d) popular, por ser criada por artífices locais, que 
incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos 
pobres que se colocavam sob a proteção das 
confrarias. 

 
109 - (UNESP SP/2011)    

 
(Claude Monet. Impression, soleil levant (1873). 

Musée Marmottan, Paris. Extraído de 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/glo/impressionism) 

 
O Impressionismo foi um dos movimentos artísticos 
mais significativos do século XIX. Indique uma 
característica da pintura impressionista, presente na 
tela, e o motivo pelo qual se afirma que ela rompeu 
com a pintura realista. 

 
110 - (ESPM/2011)    

Movimento artístico que floresceu na Europa, no 
intervalo das duas grandes guerras mundiais (1919-
1939). O termo deriva da tentativa de, através da arte, 
unir o mundo da fantasia e do sonho ao dia a dia, ou 
seja, criar uma realidade absoluta. O movimento 
expressou-se na pintura, através de manifestações do 
inconsciente ou de representação consciente das 
fantasias. Imagens pintadas realisticamente são então 
removidas de seus contextos normais e colocadas em 
estruturas paradoxais e chocantes. 

(Antonio Carlos do Amaral Azevedo. Dicionário de 
Nomes,  

Termos e Conceitos Históricos) 
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O Carnaval de Arlequim 

 

 
O Nascimento do Mundo  

(Coleção Folha: Grandes Mestres da Pintura) 
 

Assinale a alternativa que traga, respectivamente, o 
movimento artístico cujas características são tratadas 
no texto e o nome do autor das duas obras 
apresentadas: 

 
a) Surrealismo – Joan Miró; 
b) Surrealismo – Picasso; 
c) Dadaísmo – Kandinsky; 
d) Dadaísmo – Hans Arp; 
e) Abstracionismo – Jackson Pollock. 

 
111 - (UFG GO/2011)    

Presente nos templos religiosos católicos, o barroco 
expressa a doutrina da Contrarreforma, ao mesmo 
tempo em que se opõe aos preceitos da Reforma 
Protestante. Nesse sentido, uma característica desse 
estilo encontra-se na 

 
a) recorrência ao uso de materiais rústicos, 

associando o princípio cristão da pobreza à 
condenação de uma estética elitista. 

b) presença de esculturas inspiradas em figuras 
mitológicas clássicas, agregando a cultura greco-
romana ao universo cristão. 

c) isonomia entre o altar e os demais espaços da 
Igreja, expressando a partilha da autoridade 

religiosa entre todos os presentes, fiéis e 
sacerdote. 

d) produção de imagens sacras em vitrais, 
reforçando o dogma de que a verdade da Bíblia 
independia da interpretação dos clérigos. 

e) riqueza de ornamentos nas fachadas e no interior 
dos templos, recorrendo a uma analogia entre a 
arte sagrada e a beleza da criação divina. 

 
112 - (UFT TO/2011)    

Em relação à escultura grega, a representação da figura 
humana foi tema preferido dos escultores ao longo de 
sua história. É possível perceber três períodos distintos 
da escultura na Grécia: o arcaico, o clássico e o 
helenístico. 

Adaptado de BRAICK, P. e MOTA, M. História: das 
cavernas ao terceiro 

milênio. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2007, p. 83.  
 

É INCORRETO afirmar que no período arcaico os gregos 
começaram a esculpir  

 
a) em mármore figuras de jovens em rigorosa 

posição estática, com o peso do corpo distribuído 
sobre as pernas e rigidez da postura.  

b) em mármore estátuas de jovens gregos chamadas 
de “Kouros.”  

c) em mármore figuras de jovens onde nota-se nítida 
influência da arte egípcia na representação da 
figura humana.  

d) em mármore estátuas de jovens para celebração 
dos atletas e soldados mortos heroicamente em 
combates.  

e) em mármore estátuas de jovens com volume, 
movimento e proporção do corpo visando 
perfeição e intenção de representar sentimentos 
como dor, angústia e medo.  

 
113 - (UFU MG/2011)    

Observe atentamente a imagem, os vários elementos 
que a compõem e a forma de composição. 

 

 
Disponível em: 

http://lahistoriaquenuncanoscontaron.blogspot.com/
2010/11/ 

antonio-de-mendoza-y-pacheco-elmorisco_10.html 
com acesso em 13/11/2010. 
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 A obra Lienzo de Tlaxcala, pintada entre 1550 e 
1564, possui a medida de 7 por 2,5 metros, sendo 
dividida em 87 quadros e ilustra e exalta a colaboração 
tlaxcalteca à invasão espanhola. Expressa, portanto, a 
versão tlaxcalteca dos acontecimentos. Tlaxcala era um 
Estado poderoso, situado entre as terras quentes do 
golfo e o vale do México, que decidiu apoiar as 
expedições de Cortés, depois de tê-la combatido. 

 
Sobre a obra Lienzo de Tlaxcala, é correto afirmar que: 

 
a) pertence tanto à tradição autóctone – ausência de 

perspectiva, representação dos índios de perfil – 
quanto adota elementos do estilo ocidental – 
marcas de ferraduras que sinalizam os 
deslocamentos dos cavaleiros espanhóis, título 
que serve como legenda. 

b) evidencia a autenticidade da arte tlaxcalteca 
frente à ofensiva espanhola, mantendo a 
percepção e linguagem autóctone intactas, uma 
vez que o Ocidente não está representado na 
imagem. 

c) evidencia o baixo grau de desenvolvimento da 
arte nas sociedades pré-colombianas se 
comparada à arte europeia, que conhecia a 
perspectiva em profundidade e técnicas bem mais 
avançadas de representação da vida nas obras dos 
artistas do Renascimento. 

d) ilustra a imagem dos tlaxcaltecas como vencidos 
pelo domínio espanhol, a adoção de uma posição 
de subordinação humilhante, e a legitimação da 
sua traição à resistência dos povos indígenas 
contra o domínio espanhol no Novo Mundo. 

 
114 - (UEL PR/2012)    

Analise as figuras 7 e 8 a seguir. 
 

 
Figura 7: Acervo CDPH - UEL. Fundo Nixdorf, 1932. 

 

 
Figura 8: Cândido Portinari. Café, 1935. Óleo sobre tela. 

130 x 195 cm. Museu Nacional de Belas Artes (Rio de 
Janeiro, RJ). 

 

A relação do homem com a terra, expressa pelo 
universo do trabalho, é assunto recorrente na 
produção de fotógrafos e artistas plásticos. A fotografia 
(Fig. 7) e a pintura (Fig. 8) abordam essa temática. 

 
Com base na análise dessas figuras e nos 
conhecimentos sobre arte e história, considere as 
afirmativas a seguir. 

 
I. Tanto na fotografia quanto na pintura, há 

elementos compositivos que constituem um 
sistema perspectivo gerador do efeito de 
profundidade e que podem ser considerados 
documentos históricos. 

II. Café explicita anseios do movimento modernista, 
como a busca de uma temática nacional no 
contexto de uma economia predominantemente 
agrícola. 

III. A fotografia, por ser um instrumento mecânico de 
apreensão da realidade, renuncia a elementos 
estéticos ou de caráter documental. 

IV. Em Café, a figura humana adquire formas 
robustas, sugerindo a ligação dos personagens 
com o trabalho e a terra, bem como a sua 
capacidade produtiva. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
115 - (UEL PR/2012)    

Analise a figura a seguir. 
 

 
Figura 9: Mestre Vitalino. Vaquejada, 1961. Cerâmica 

policromada.  
27,5 x 9 x 22 cm. Museu do Homem do Nordeste (Recife, 

PE). 
 

Tomando como referência a figura e os conhecimentos 
sobre arte e cultura, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. Mestre Vitalino se notabilizou por constituir 

figuras inspiradas nas crenças populares, em 
cenas do universo rural e urbano e no imaginário 
da população do sertão nordestino. 
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II. A obra em questão refere-se a um trabalho 
tridimensional realizado com argila queimada, 
técnica que caracteriza a cerâmica. 

III. A gravura realizada por Mestre Vitalino 
representa a “Vaquejada”, festa cultural 
nordestina em que o boi é sacrificado como 
prenda para o pai da noiva. 

IV. A obra, por ser figurativa e ter como matéria-
prima a terra, caracteriza-se como manifestação 
rupestre no que se refere à simplificação das 
formas e temáticas. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
116 - (UEL PR/2012)    

Analise a figura 15 a seguir. 
 

 
Figura 15: Frans Krajcberg. A Flor do Mangue. Década  

de 1970. Madeira. 300 cm x 900 cm. Coleção do Artista. 
 

Leia o texto a seguir. 
 

A obra realizada por Frans Krajcberg, ao longo de meio 
século, baseada no íntimo relacionamento com a 
natureza, é mais do que um projeto estético. É uma 
ética. É a invenção de um destino através da reinvenção 
da natureza. Uma luta titânica que vem travando no 
interior mesmo da natureza, no coração vulcânico da 
matéria natural, em nome de uma revolta individual 
que tinha muito a ver com sua solidão, mas que 
adquiriu, com o tempo, uma dimensão universal e 
planetária, quando encarada no plano mais ambicioso 
de uma política e ética ecológicas. 

(Adaptado de: MORAIS, Frederico. Frans Krajcberg: a arte 
como  

revolta. FRANS Krajcberg revolta. Rio de Janeiro: GB Arte, 
2000.) 

 
Com base no texto, na figura 15 e nos conhecimentos 
sobre a produção do artista Frans Krajcberg, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Pela temática e procedimentos empregados, a 

escultura apresentada é uma obra representativa 
do Naturalismo no Brasil. 

b) Essa escultura se caracteriza como performance, 
pois modifica, em termos visuais e simbólicos, o 
contexto natural onde está inserida. 

c) Essa escultura é figurativa e representa uma 
aranha, artrópode quelicerado típico dos 
mangues brasileiros. 

d) As madeiras de suas esculturas são recolhidas, 
entalhadas e reorganizadas pelo artista, 
demonstrando sua preocupação com a natureza e 
com a arte. 

e) O trabalho de Krajcberg consiste em cortar 
árvores para realizar a modelagem de suas 
esculturas; em contrapartida, contribui para o 
reflorestamento. 

 
117 - (UEL PR/2012)    

Leia o texto e analise as figuras 28 e 29 a seguir. 
 

A partir do impressionismo, a arte paulatinamente se 
afastou dos seus cânones renascentistas, do 
compromisso de uma representação fidedigna do 
mundo, com as pinturas e esculturas se ocupando não 
em fabricar duplos da realidade, mas em afirmar as 
suas próprias realidades. 

(Adaptado de: FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira Hoje. São 
Paulo: Publifolha, 2002. p.15.) 

 

 
Figura 28: Marcel Duchamp. Porta-garrafas, 1914. Ferro 

galvanizado 67,4 cm. 
 

 
Figura 29: Alexander Calder. Aço Peixe, 1934. Folha de 

metal, arame,  
chumbo e pintura. 292 x 348 x 305 cm. Calder Foundation, 

Nova York (EUA). 
 

Com base no texto e nas figuras, considere as 
afirmativas a seguir. 
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I. O ready-made de Marcel Duchamp e o móbile de 
Calder, pelos materiais empregados, implicam 
formas tridimensionais impressionistas. 

II. Em Porta-Garrafas, Duchamp realiza o processo 
de apropriação e recontextualização de um objeto 
cotidiano, ação que influenciou a arte 
contemporânea. 

III. O movimento é de fundamental importância na 
construção não figurativa de Calder, sendo esse 
artista um dos precursores da arte cinética. 

IV. Tanto no trabalho de Calder quanto no de 
Duchamp, os procedimentos utilizados 
correspondem à tradição da escultura acadêmica. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 
118 - (UFG GO/2012)    

Na primeira metade do século XX, em virtude do 
aperfeiçoamento da fotografia, o cinema emergia 
como uma arte capaz de impactar multidões. Esse 
impacto decorria 

 
a) do uso das técnicas teatrais para compor as 

personagens, retirando-lhes complexidade 
psicológica. 

b) da aliança entre imagem em movimento e efeitos 
sonoros, aprimorando os recursos para contar 
histórias. 

c) da eleição de roteiros nos quais era atribuída 
relevância ao ator por meio de monólogos. 

d) do investimento em cenários suntuosos como 
estratégia de convencimento dos espectadores. 

e) do privilégio concedido às histórias de penúria, 
tornando o drama um gênero de sucesso. 

 
119 - (UFPE/2012)    

O cinema é arte que atrai multidões e acompanha as 
mudanças tecnológicas. Forma opiniões, promove 
costumes e proximidades culturais. No século XX, a 
produção cinematográfica brasileira passou por vários 
momentos, com filmes políticos, comédias, exploração 
da violência, conexões com as programações das TVs 
etc. Os anos de prestígio do chamado Cinema Novo (em 
meados do século passado) significaram: 

 
00. a presença frequente de produções bem 

recebidas pelo público, com bilheterias 
garantidas, pelos conteúdos artísticos das obras. 

01. a expansão da ligação do cinema com a televisão, 
com a consagração de diretores conhecidos no 
teatro, com Anselmo Duarte e Glauber Rocha. 

02. a renovação de muitos aspectos da linguagem 
cinematográfica, com debates que tiveram 
importância nas mudanças culturais da época. 

03. a consagração de filmes intelectualizados, que 
pouco repercutiram junto ao grande público da 
época. 

04. o crescimento tecnológico e acelerado da 
indústria cinematográfica, com o surgimento de 
debates na imprensa especializada sobre a 
identidade da cultura brasileira. 

 
120 - (UEM PR/2012)    

“A Estética, enquanto reflexão filosófica, busca 
compreender, num primeiro momento, o que é beleza, 
o que é belo. A preocupação com o belo, com a arte e 
com a sensibilidade” é própria da reflexão estética. Não 
se trata de “uma discussão de preferências, 
simplesmente com o fim de uniformizar os gostos. 
Então, ela não poderá ser normativa, determinando o 
que deve ser, obrigatoriamente, apreciado por todos.” 
(Filosofia. Vários autores. Curitiba: SEED-PR, 2006, p. 
272). Ainda assim, a tentativa de uma definição do belo 
vem acompanhando a História da Arte há muito tempo, 
sendo correto afirmar que 

 
01. os padrões clássicos de beleza, como harmonia, 

simetria, equilíbrio e proporcionalidade 
exerceram uma influência tão acentuada em 
todos os períodos da História, que só viriam a ser 
confrontados nos anos 60 do século XX, com a Pop 
Art de Andy Warhol. 

02. o desenvolvimento da sociedade industrial e as 
inovações nas tecnologias de comunicações 
passaram a interferir na formação e no 
redimensionamento dos padrões de beleza. O 
poder dos veículos de comunicação de massa 
buscou uniformizar, cada vez mais, esses ideais de 
beleza, direcionando-os para o consumo. 

04. Sócrates, já na antiguidade, lançava mão de um 
conceito familiar aos tempos modernos, algo 
como uma estética funcionalista, ao associar o 
belo ao útil pois, para ele, sempre que um objeto 
cumpria sua função era belo. Desta forma, o 
filósofo refletia, em parte, o pensamento artístico 
grego. 

08. na Idade Média, com a valorização da fé e da 
espiritualidade trazida pelo cristianismo, o corpo 
humano foi associado ao mundo material e aos 
valores terrenos. Em consequência disso, passou 
a ser visto como oposto à busca do divino, 
tornando-se símbolo do pecado e contrário ao 
que se considerava belo. 

16. Aristóteles associava o conceito de belo ao 
conceito de bom, e, para ele, as artes tinham uma 
função moral e social, ao reforçarem os laços da 
comunidade. Por esse motivo, preferia a tragédia, 
pois, nela, a imitação das ações humanas (boas ou 
más) reproduziriam um efeito chamado de 
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catarse, ou seja, uma purificação dos sentimentos 
ruins a partir da sua visualização na arte. 

 
121 - (ESPM/2013)    

 
 

As imagens em questão são exemplares da influência 
deixada na Europa Medieval pela:  
 
a) civilização bizantina;  
b) civilização persa;  
c) civilização romana;  
d) civilização grega;  
e) civilização muçulmana. 

 
122 - (FGV/2013)    

Leia o que segue: 
 

Fragmento I 
 

(...) A partir daí os trabalhadores começam a formar 
uniões (sindicatos) contra os burgueses; atuam em 
conjunto na defesa dos salários; fundam associações 
permanentes que os preparam para esses choques 
eventuais. Aqui e ali a luta se transforma em motim. 

MARX & ENGELS. O Manifesto do Partido Comunista.  
2ª ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p.101 

 
Fragmento II 
Tenha a coragem de te servir de teu próprio 
entendimento, tal é, portanto, a divisa do Iluminismo. 
(...) Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do 
uso racional, ou antes, do mau uso dos seus dons 
naturais são os grilhões de uma menoridade perpétua. 

KANT, I. Resposta à pergunta. O que é o Esclarecimento. In. 
http://www.ensnarfilosofia.com.br/_pdfs/e_livors/47,

pdf. 
 

a) Relacione cinema e crítica social, tendo como 
referência o fragmento I e o documentário Cabra 
Marcado para morrer, contextualizando 
socialmente e historicamente. 

b) Pensando Gregor Samsa – personagem de A 
Metamorfose de Kafka - como um homem comum 
do mundo moderno, indique pelo menos dois 
grilhões que o impedem de sair da menoridade, 
referindo-se ao fragmento II, de Kant. 

 
123 - (FGV/2013)    

Em Domingo no Parque Gilberto Gil usa a capoeira - 
jogo, dança e luta -, e uma sequência de imagens como 
recursos para cantar uma história. 

 

Leia alguns de seus versos: 
 
Juliana girando/ Oi girando!/ Oi na roda gigante/ Oi 
girando/ (...) O amigo João/ João! O sorvete é morango/ 
É vermelho!/ Oi girando e a rosa/ É vermelha!/ Oi 
girando, girando/ É vermelha!/ Oi girando, girando/ 
Olha a faca!/ Olha a faca!/ Olha o sangue na mão/ É, 
José!/ Juliana no chão/ É, José!/ Outro corpo caído/ É, 
José!/ Seu amigo João/ É, José! 

 
a) Formule o enredo desta história. 
b) Esta canção dialoga com que tipos de artes? Dê 

pelo menos dois exemplos e justifique-os. 
 
124 - (UEG GO/2013)    

Leia o trecho e analise a imagem. 
 

Foi aí que o tiro estrondou, pegou de lado, varou o 
coração e saiu a bala pela teta direita, diz adiante o 
corpo de delito da mesma publicação. O Sargento-mor 
tonteou, quis caminhar pra frente, abriu os braços, 
fraquejou as pernas e tombou de lado numa golfada de 
sangue. 

CORALINA, Cora. Correio oficial de Goiás. In: Estórias da 
casa  

velha da ponte. 13. ed. São Paulo: Global, 2006. p. 75. 
 

 
GOYA, Francisco José y Lucientes. Os fuzilamentos de 3 de 

maio de  
1808, 1814-1815. In: PROENÇA, Graça. História da 

arte.  
São Paulo: Ática, 2010. p. 176. 

 
Considerando-se o enredo de “Correio oficial Goiás”, 
breve narrativa da qual o trecho foi extraído, e o quadro 
de Goya, que representa o fuzilamento de cidadãos 
espanhóis contrários à ocupação de seu país pelas 
tropas napoleônicas, verifica-se que,  

 
a) tanto no quadro quanto no texto, o tema da 

violência surge associado a questões amorosas e 
passionais.  

b) tanto no quadro quanto no texto, representam-se 
personagens que foram assassinadas por não se 
enquadrarem em uma sociedade escravocrata e 
desigual.  
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c) na narrativa, o assassino é parente do morto, ao 
passo que, na pintura, não há relações de 
parentesco entre vítimas e assassinos.  

d) na narrativa, o assassino paga pelo seu crime com 
a própria vida, o que não necessariamente ocorre 
com os soldados representados na pintura.  

 
125 - (UEG GO/2013)    

Analise a imagem. 
 

 
AUGUSTO PRIMA PORTA, 19 a.C. In: PROENÇA, Graça.  
História da arte. São Paulo: Editora Ática, 2008. p. 51.  

 
Augusto de Prima Porta, esculpida por volta de 19 a.C., 
é uma típica escultura da Roma antiga. A diferença 
dessa escultura em relação às gregas do período 
clássico está  
 
a) na monocromia, indicando maior austeridade dos 

costumes romanos em comparação com os dos 
gregos.  

b) na postura ereta e estática, demonstrando que as 
esculturas gregas retratavam o movimento dos 
corpos.  

c) no caráter político, já que as esculturas gregas 
priorizavam temas da mitologia religiosa.  

d) no uso da indumentária militar na composição da 
obra, uma vez que as esculturas gregas 
valorizavam o corpo humano.  

 
126 - (UEG GO/2013)    

Analise a imagem. 
 

 
CÂMARA, João. Tiradentes. In: FERREIRA, José Roberto 

Martins.  
História: 6ª série. São Paulo: FTD, 1997. p. 212.  

 
A imagem retrata a morte de Tiradentes, um dos mais 
importantes personagens nacionais brasileiros. Ela 
representa uma  

 
a) concepção de composição e estética, na qual se 

nota a nítida influência das vanguardas 
modernistas.  

b) intenção de imitar as pinturas da Idade Média, 
mostrando a semelhança de Tiradentes com Jesus 
Cristo.  

c) tentativa de desconstruir a visão mítica sobre 
Tiradentes, retratando-o extremamente 
humanizado.  

d) vinculação com as tradicionais pinturas históricas 
do século XIX, que idealizavam os heróis pátrios.  

 
127 - (UEG GO/2013)    

Leia o fragmento a seguir.  
 

Mas ele olhou, rápido, quando a porta se abriu de 
repente. Era um americano que vinha pedir-lhe 
dinheiro para voltar para os Estados Unidos. Estava 
fugindo de Mitterrand. Rick o ignorou.  

VERISSIMO, Luís Fernando. As time goes by. In: O melhor 
das comédias  

da vida privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 71. 
 

O trecho citado foi extraído da crônica “As time goes 
by”, em que o autor relata um suposto encontro em 
Paris com Rick Blaine, o protagonista do filme clássico 
Casablanca. Nessa crônica, é possível identificar 
referências tanto ao clássico cinematográfico 
celebrado pelo autor quanto à história contemporânea, 
quando é sugerido que:  
 
a) a França foi ocupada pelo exército nazista durante 

a Segunda Guerra Mundial, tendo sido formada 
uma resistência para combater os invasores.  
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b)  a relação entre Rick Blaine e as autoridades 
franceses nunca se estabilizou, uma vez que ele 
queria fugir para os Estados Unidos.  

c) o americano que tentava fugir do presidente 
francês representava os refugiados que 
almejavam vistos para escapar do nazismo a partir 
de Marrocos.  

d) o presidente francês François Mitterrand 
participou da Resistência Francesa durante os 
combates da Segunda Guerra Mundial.  

 
128 - (UEL PR/2013)    

A Arte Moderna caracteriza-se pela oposição aos 
padrões acadêmicos, que se intensificaram a partir do 
Renascimento, no qual a escultura tornou-se um 
trabalho técnico de imitação da natureza. Com Rodin, 
no final do século XIX, revalorizou-se a materialidade na 
escultura ocidental. 

 
Com base no enunciado, relacione as séries de imagens 
de esculturas modernas, na coluna da esquerda, com 
as informações sobre os artistas, na coluna da direita. 

 

I-

   

II-

   

III-

 

  

IV-

    

V-

  
 

(A) Edgar Degas investigou a gravidade a partir da 
figura humana em movimento, possibilitando a 
livre articulação do volume no espaço de forma 
inventiva e bem elaborada. As suas figuras 
realçam a pobreza inventiva da escultura europeia 
dependente de estereótipos clássicos desde a 
Renascença. 
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(B) Amílcar de Castro trabalhou principalmente com 
cortes e dobras em chapas de metal, valorizando 
os vazios nas composições, de modo que suas 
formas permitem o livre uso dos espaços como 
partes essenciais da escultura. Influenciado por 
procedimentos construtivos, elaborou obras em 
grande escala para espaços públicos.  

(C) Henry Moore limitou sua escultura a poucos 
temas, como a figura reclinada. Sua obra possui 
um poder expressivo que não tinha o propósito de 
reproduzir as aparências naturais, mas explorar a 
vitalidade orgânica dos materiais. Estilizava as 
figuras e explorava a passagem de luz, 
relacionando volumes e espaços que se definem 
mutuamente.  

(D) Maria Martins foi influenciada pelas lendas 
brasileiras e pelos surrealistas europeus 
refugiados em Nova Iorque. Suas esculturas 
apresentam anatomia distendida e distorcida. 
Explorou formas arredondadas em criaturas 
híbridas e imaginárias pertencentes aos mitos e 
fantasias, que evocam a transformação e a 
metamorfose e transmitem uma impressão de 
mobilidade do corpo com suas contorções, 
estiramentos e ondulações. 

(E) Constantin Brancusi rompeu com a representação 
e investigou a condição de “objeto” da escultura. 
A partir da influência de Rodin, explorou e 
pesquisou as materialidades da madeira, da pedra 
e do metal, entalhando e fundindo formas 
geométricas e orgânicas, abstratas e simbólicas. A 
forma e a estrutura são ordenadas não mais por 
referência ao mundo externo, mas pela 
articulação direta da percepção do espectador. 

 
Assinale a alternativa que contém a associação correta. 

 
a) I-A, II-C, III-B, IV-E, V-D. 
b) I-A, II-E, III-D, IV-C, V-B. 
c) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C. 
d) I-E, II-A, III-D, IV-C, V-B. 
e) I-E, II-C, III-B, IV-A, V-D. 

 
129 - (UEL PR/2013)    

Leia a tirinha a seguir. 

 

 
(Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br>.  

Acesso em: 27 abr. 2012.) 
 
a) Com base na tirinha e nos conhecimentos sobre 

Arte Abstrata, caracterize essa tendência no 
campo das Artes Visuais. 

b) Tomando como base a História da Arte, cite um 
artista que trabalha com o Abstracionismo. 
Discorra sobre o caráter abstrato na produção do 
artista citado. 

 
130 - (UEL PR/2013)    

Leia o texto a seguir. 
 
José Maurício Nunes Garcia nasceu no Rio de Janeiro 
em 1767. A sua musicalidade revelou-se cedo, tendo 
finalizado a sua primeira composição, Tota Pulchra es 
Maria, com a idade de 16 anos. Ele não teve apenas 
uma formação musical muito sólida: seus estudos 
filosóficos e outros encontram-se sobejamente 
atestados. Em 1792, ordenou-se padre. Em 1808, com 
a chegada da corte de D. João VI, tornou-se mestre-de-
capela da Capela Real, por decreto régio. Sua 
produtividade, por força das circunstâncias, cresce 
desmesuradamente. Em 1816, vem ao Brasil, junto à 
Missão Artística Francesa, o compositor austríaco 
Sigismund Neukomm. José Maurício nunca saiu do Rio 
de Janeiro; seu renome, em vida, nunca ultrapassou os 
limites da Capital. Mas nem por isto, e muito menos 
pelas dificuldades decorrentes da presença de uma 
corte hostil, deixou-se desanimar, descumprindo a sua 
missão de artista criador. Ele compôs muito, embora 
nem sempre com a mesma intensidade. Sabe-se de 
cerca de 400 obras. Destas restaram algo mais que 
duzentas. Grande parte do material encontra-se no Rio 
de Janeiro, em numerosas outras cidades brasileiras e 
até no estrangeiro. A quase totalidade das suas 
composições são de caráter sacro. O número de obras 
profanas é reduzido. A sua última composição foi a 
Missa de Santa Cecília (1826). Faleceu no Rio de Janeiro 
no ano de 1830. 
(Adaptado de: KIEFER, B. História da música brasileira:  

dos primórdios ao início do século XX. 4.ed., Porto 
Alegre:  

Movimento, 1997. cap.II.) 
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a) Com base na produção musical do Pe. José 
Maurício Garcia, cite quatro gêneros musicais 
trabalhados pelo compositor em suas obras. 

b) O texto refere-se à chegada ao Brasil em 1816 da 
Missão Artística Francesa. 
Explicite três exemplos do impacto dessa Missão 
no contexto cultural da época e sua influência nas 
artes. 

 
131 - (UEM PR/2013)    

Acerca da arquitetura da antiguidade, assinale o que for 
correto. 

 
01. As colunas gregas seguiam duas ordens principais: 

a dórica, mais antiga e despojada de ornamentos, 
com os fustes apoiados diretamente no 
estilóbata; e a jônica, que possuía uma base 
ornamentada entre o fuste e o estilóbata. 

02. Importante legado dos etruscos, o uso do arco nas 
construções romanas permitiu ampliar o vão 
entre as colunas, antes limitado pela resistência 
da pedra usada como entablamento. 

04. Um célebre templo grego tem o problema de 
sustentação de um de seus pórticos resolvido com 
o uso de estátuas com formas femininas, 
conhecidas como cariátides. 

08. O espaço interno dos templos gregos era 
relativamente pequeno porque somente uma 
pequena parcela da população tinha acesso aos 
cultos, nunca permitido às mulheres e aos 
escravos. 

16. Entre os povos conquistados, os gregos estavam 
entre os mais admirados pelos romanos; por isso, 
estes procuravam reproduzir fielmente os 
belíssimos templos gregos, inclusive nos 
interiores. 

 
132 - (UEM PR/2013)    

Sobre a música popular, assinale o que for correto. 
 
01. A música popular urbana do início do século XX é 

caracterizada pela miscigenação da cultura 
europeia com a cultura afro-brasileira. 

02. Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth são dois 
dos principais expoentes da música popular, 
tendo exercido grande influência na corte 
brasileira do período de D. João VI. 

04. O Blues americano e, posteriormente, o Jazz são 
movimentos musicais que surgiram a partir da 
prática musical europeia, especialmente de 
influência inglesa. 

08. Grande parte dos estilos musicais populares tem 
forte ligação com a dança, como é o caso do 
Bolero, do Samba, do Forró e do Xote. 

16. Após a Segunda Grande Guerra, a tecnologia 
passou a influenciar a música, propiciando um 
movimento de “eletrificação” dos instrumentos 
musicais e a incorporação dos ruídos. 

 

133 - (UEM PR/2013)    
“(...) embora tivéssemos espetáculos teatrais com certa 
frequência desde o século XVIII, sobretudo no Rio de 
Janeiro, as companhias portuguesas e os dramaturgos 
estrangeiros dominavam a cena” (FEIST, H. Pequena 
viagem pelo mundo do teatro. São Paulo: Ed. Moderna, 
2005, p. 73). 

 
A respeito do teatro brasileiro, assinale o que for 
correto. 

 
01. Gil Vicente pode ser considerado como o mais 

importante dramaturgo do teatro brasileiro. 
02. A peça O noviço, de Luís Carlos Martins Pena, é 

uma das obras mais importantes do autor, 
considerado um dos pioneiros do teatro nacional. 

04. Durante o regime militar, o teatro brasileiro foi 
obrigado a produzir somente comédias 
desvencilhadas de caráter crítico social, voltando 
à normalidade somente em meados dos anos 
1980. 

08. Além da peça O vestido de Noiva, são obras 
importantes do teatro de Nelson Rodrigues as 
peças Os sete gatinhos e Toda nudez será 
castigada. 

16. O teatro Jesuíta, praticado no Brasil colonial, 
seguia a concepção funcionalista do teatro 
medieval, uma vez que foi utilizado para 
apresentar os valores cristãos ao povo indígena a 
ser catequizado. 

 
134 - (UEM PR/2013)    

Sobre o pensamento clássico que embasa a produção 
artística da Renascença, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. A construção de instrumentos ganha fôlego 

devido ao desenvolvimento técnico, e a prática 
musical se renova porque os instrumentos passam 
a não ser mais utilizados apenas para acompanhar 
a voz. 

02. Há na pintura uma forte tendência em retratar 
temas da natureza, calcados principalmente nas 
pinturas de paisagens que expressam o 
dinamismo equivalente às emoções humanas. 

04. O Homem Vitruviano, de Leonardo Da Vinci, 
demonstra as imprecisões proporcionais do corpo 
humano, de forma que os pintores renascentistas 
pudessem corrigir tais imperfeições em suas 
pinturas e atingir a representação perfeita e 
racional. 

08. Ao lado de Leonardo da Vinci, um dos pintores 
mais importantes do Renascimento, que também 
se baseou em temas humanistas, em especial na 
pintura de retratos, foi o holandês H. Rembrandt. 

16. Apesar de já se encontrar no final do período 
renascentista, o teatro de William Shakespeare 
demonstra como os ideais humanistas do período 
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se inseriram nas artes dramáticas, diferenciando-
se do teatro religioso da idade média. 

 
135 - (UEM PR/2013)    

No contexto da reconstrução urbana e das 
transformações econômico-sociais, ocorridas após a 
Segunda Guerra Mundial, surgiram, ou ao menos 
ganharam o reconhecimento do grande público, dois 
importantes movimentos artísticos antes insipientes. 
Acerca desses dois modos de expressão artística, 
assinale o que for correto. 

 
01. A plástica do movimento, própria da Op Art, 

possibilita um envolvimento verdadeiramente 
dinâmico entre o observador e a obra de arte, pois 
esta aparenta formar um novo conjunto pictórico, 
à medida que o observador se movimenta. 

02. Em suas obras, o pintor Roy Lichtenstein fazia uso 
do pontilhismo, apresentando telas com uma 
grande profusão de cores e com nuances de tons 
só tornados possíveis pelos novos pigmentos 
industrializados. 

04. A Pop Art utilizava recursos expressivos comuns 
aos meios de comunicação de massa e fazia 
referência frequente aos produtos 
industrializados, rompendo as barreiras entre a 
arte e a cena urbana diária. 

08. O cubismo, ao fragmentar as imagens, utilizar 
cores primárias e abordar temas violentos, surgiu 
como uma resposta aos horrores da guerra, 
buscando mantê-los vivos na memória coletiva. 

16. O realismo socialista, objetivando divulgar os 
ideais da revolução socialista na União Soviética, 
produziu uma grande quantidade de cartazes de 
propaganda que proclamavam as vantagens do 
socialismo sobre o capitalismo. 

 
136 - (UEM PR/2013)    

Quanto aos meios e às técnicas da produção artística, 
assinale o que for correto. 

 
01. A modelagem em argila, embora seja arte, não é 

considerada escultura, por exigir o cozimento do 
material e não a técnica do cinzelamento. 

02. Na técnica da litogravura, o artista cava o desenho 
na matriz e espalha a tinta, que não adere aos 
locais escavados, deixando aquela região em 
branco quando o papel é comprimido. 

04. A têmpera, feita com pigmentos finamente 
triturados e geralmente misturados em uma 
emulsão de gema de ovo, é um dos meios mais 
antigos de pintura, sendo empregada ainda hoje. 

08. Embora hoje em dia sejam apreciados como obras 
de arte, até bem pouco tempo os desenhos eram 
vistos como uma mera etapa do processo de 
produção da obra concretizada. 

16. A tinta para pintura a óleo é feita com a mistura 
dos pigmentos em um veículo, geralmente 
preparado a partir do óleo da semente de linho, 

que se oxida em contato com o ar, funcionando 
como um verniz selador. 

 
137 - (UEM PR/2013)    

Assinale o que for correto. 
 

01. No processo conhecido como pontilhismo, as 
pinceladas restringem-se a minúsculos pontos 
coloridos, e a combinação das cores ocorre 
através da percepção óptica do observador. 

02. Na mescla subtrativa de cor, por tratar-se de luz 
colorida, como a emitida pelos televisores ou 
monitores de computador, a resultante da 
mistura das cores vermelho, verde e azul será o 
branco. 

04. Entre os atributos da cor, está a saturação, que 
estabelece sua pureza, sendo que quanto maior 
for o grau de saturação, maior será sua pureza ou 
sua proximidade com a cor primária. 

08. A percepção da cor se dá em função da 
propriedade que os objetos têm de absorver 
determinados comprimentos de onda de luz e de 
refletir outras, sendo a cor distinguida a soma das 
ondas refletidas. 

16. A cor complementar de uma cor secundária é 
aquela que não está presente na combinação das 
cores primárias que a originaram. 

 
138 - (UEM PR/2013)    

Acerca da escultura, assinale o que for correto. 
 

01. Os primeiros exemplares de esculturas em bronze 
datam do início da Revolução Industrial, quando 
se desenvolveram as ligas de metal e as técnicas 
de fundição. 

02. Os escultores gregos, inicialmente influenciados 
pelos egípcios, logo passaram a abandonar a 
rigidez da postura e a simetria, alternando 
membros tensos e relaxados. 

04. A escultura romana Apolo de Belvedere chegou 
aos nossos dias sem o antebraço direito e a mão 
esquerda, expondo a inadequação do mármore 
para esculpir membros estendidos. 

08. As primeiras esculturas conhecidas datam de 
cerca de 2.500 a.C., como por exemplo o Escriba 
sentado, obra encontrada em um sepulcro do 
Antigo Império egípcio. 

16. A escultura, pelas características das ferramentas 
e técnicas utilizadas, além da solidez dos materiais 
empregados, é suporte para a arte 
essencialmente figurativa. 

 
139 - (UEM PR/2013)    

O ano 2012 foi particularmente positivo para os 
apreciadores das artes, com a vinda de importantes 
obras para o Brasil. Uma delas, a mostra Paris: 
Impressionismo e Modernidade, promovida pelo 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), ofereceu ao 
público um panorama detalhado do movimento 
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impressionista. Acerca do Impressionismo, assinale o 
que for correto. 

 
01. A observação direta do resultado visual da 

incidência da luz solar sobre as pessoas e os 
objetos levou os pintores impressionistas a 
trabalharem as sombras não mais como escuras 
ou pretas, mas luminosas e coloridas. 

02. O nome do movimento foi cunhado de forma 
pejorativa por um crítico, ao observar o quadro 
intitulado Impressão, nascer do Sol, pintado com 
pinceladas largas e sem contornos definidos. 

04. Paul Cézanne atuou por muito tempo dentro do 
movimento impressionista, porém, ao aprofundar 
suas pesquisas a respeito da perspectiva óptica, 
iniciou uma produção voltada para uma 
linguagem próxima à acadêmica. 

08. A tela intitulada Almoço na relva, de Manet, foi 
recusada pelo júri do Salão dos Artistas Franceses 
e, ao ser exibida em um salão paralelo, causou 
polêmica pelo contorno indefinido das formas, 
pelas cores esmaecidas e pelos poucos contrastes. 

16. Os artistas do movimento preferiam trabalhar ao 
ar livre, alguns tendo mesmo abandonado os 
ateliês, procurando pintar o mais rápido possível, 
buscando captar determinadas impressões 
visuais, antes que as condições da luz se 
alterassem. 

 
140 - (UEM PR/2013)    

A recente exposição Caravaggio e seus seguidores, no 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), trouxe ao Brasil, 
pela primeira vez, seis importantes obras do famoso 
pintor italiano. Acerca de Caravaggio, assinale o que for 
correto. 

 
01. Ao contrário de seus contemporâneos, Caravaggio 

não seguia os ideais de beleza clássica, preferindo 
conferir aos temas tratados em seus quadros a 
rudeza da realidade. 

02. Esse artista é considerado um dos grandes 
expoentesda pintura renascentista, rivalizando, 
em fama, com Sandro Botticelli. 

04. A pintura da corrente artística que ele 
representava fazia intenso uso do contraste 
proporcionado pelo chiaroscuro, o que acentuava 
a dramaticidade das cenas retratadas. 

08. Suas pinturas de temas religiosos chamavam a 
atenção e chegavam a escandalizar a igreja e o 
público, por retratar os santos como pessoas 
comuns de sua época. 

16. Ele empregava a luz de um modo revolucionário, 
não como um reflexo da luz solar, mas criada 
arbitrariamente de maneira a direcionar a 
atenção do observador para o foco da pintura.  

 
141 - (UEM PR/2013)    

O recente filme Meia noite em Paris, do diretor Woody 
Allen, aborda, além do momento presente, dois 

contextos históricos da arte recente: a Paris da virada 
do século XIX para o século XX e a Paris dos anos 1920. 
Considerando a arte e os artistas desses dois contextos, 
assinale o que for correto. 

 
01. Os últimos anos da Paris do século XIX, retratados 

no filme de Woody Allen, ficaram conhecidos 
como a belle époque. 

02. O cineasta Luis Buñuel, retratado no filme citado, 
realizou suas mais importantes obras, como O 
discreto charme da burguesia, durante o período 
conhecido como a belle époque francesa. 

04. O estilo de pintura de traços rápidos e econômicos 
de Henri de Toulouse-Lautrec foi importante no 
desenvolvimento dos cartazes publicitários da 
época. 

08. Salvador Dali e Pablo Picasso, também 
representados no filme, são geralmente 
associados aos movimentos Fauvistas e 
Expressionistas, respectivamente. 

16. O pintor Edgar Degas, também retratado no filme, 
é conhecido pelo uso da técnica de pontilhismo 
em meio à pintura Impressionista do período. 

 
142 - (UEM PR/2013)    

A respeito da arte moderna, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. A dança moderna ou contemporânea inovou-se 

ao buscar formas de realizar os movimentos de 
modo que o público não perceba o esforço 
corporal realizado pelos bailarinos. 

02. Ao lado das obras de Claude Debussy e Arnold 
Schoenberg, o balé Sagração da Primavera, de 
Igor Stravinsky, é considerado um proeminente 
marco da música moderna. 

04. No teatro moderno, destaca-se a obra do 
dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin, 
também conhecido como Molière. 

08. Jackson Pollock, devido à sua técnica de pintura, 
passou a ser considerado um dos pioneiros da 
pintura de ação (action paiting) ou 
Expressionismo Abstrato. 

16. Um dos pintores mais ativos e influentes durante 
o movimento modernista brasileiro foi Jean-
Baptiste Debret, como podemos verificar em seu 
livro de aquarelas e desenhos Viagem Pitoresca e 
Histórica ao Brasil. 

 
143 - (UEM PR/2013)    

O cinema nacional passa, atualmente, por uma fase 
positiva de sucessos de bilheteria e de títulos sendo 
premiados em várias competições nacionais e 
internacionais. A respeito do cinema nacional, assinale 
o que for correto. 

 
01. O movimento conhecido como Cinema Novo foi 

um importante movimento de crítica às 
produções do estúdio Vera Cruz, comumente 
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conhecidas como chanchadas, e propiciou a 
criação de um cinema de temas nacionais. 

02. A Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual contribuíram 
sensivelmente para a expansão da produção 
cinematográfica brasileira, dando início ao 
período de retomada do cinema nacional. 

04. Com a extinção da Embrafilme, em 1990, pelo 
presidente Fernando Collor de Mello, o cinema 
nacional passou por sua pior fase, quase 
extinguindo a produção do cinema nacional. 

08. O filme Tropa de Elite, de José Padilha, é 
geralmente considerado o marco histórico da 
retomada do cinema nacional. 

16. Os filmes Deus e o diabo na terra do sol, de 
Glauber Rocha, e Vidas Secas, de Nelson Pereira 
dos Santos, são considerados fortes 
representantes em meio ao período de retomada 
do cinema brasileiro atual. 

 
144 - (UEM PR/2013)    

Típica concepção estadunidense, o arranha-céu foi 
fruto, entre outros fatores, do alívio do peso da 
construção proporcionado pelas estruturas metálicas 
que permitiam erguer prédios de alturas sem 
precedentes e dispensavam as paredes de sustentação, 
abrindo espaço para grandes janelas envidraçadas e 
interiores amplos e claros (FEIST, H. Pequena viagem 
pelo mundo da arquitetura. São Paulo: Moderna, 2006, 
p. 63-66). Assim surgiram edifícios como o Chrysler e o 
Empire State, mas foi somente com o arquiteto Mies 
van der Rohe que o edifício em altura ganhou a forma 
como passou a ser reconhecido internacionalmente. 
Acerca de Mies van der Rohe e de sua obra, assinale o 
que for correto. 

 
01. Apesar de radicado em Chicago, desde o êxodo de 

arquitetos da Alemanha nazista, e lá ter realizado 
grande parte de seus arranha-céus, Mies tem uma 
de suas obras emblemáticas, o Seagram Building, 
na cidade de Nova York. 

02. Muito antes de construir um arranha-céu real, 
Mies já havia imaginado, ainda morando na 
Alemanha, uma sucessão de planos paralelos em 
um invólucro de vidro, mas foi somente nos 
Estados Unidos que ele concretizou sua ideia de 
um prisma puro e transparente. 

04. Embora o arranha-céu tenha sido o tema central 
de suas pesquisas, Mies também projetou 
edifícios de pouca altura e linhas horizontais, 
como o pavilhão alemão, na Exposição de 
Barcelona, e a Nova Galeria Nacional, em Berlim. 

08. Uma importante obra de Mies van der Rohe foi o 
Criystal Palace, projetado para a Great Exhibition 
de Londres, edifício amplo e de interior 
intensamente iluminado, graças à construção em 
estrutura metálica e ao uso do vidro. 

16. Mies criou a expressão “menos é mais”, 
facilmente perceptível em sua obra, que tende a 
uma essencialidade direcionada a um refinado 

equilíbrio formal e a um racionalismo 
arquitetônico baseado no controle total de cada 
elemento construtivo. 

 
145 - (UEM PR/2013)    

Uma das características determinantes da arquitetura, 
muito mais incisiva do que em outros campos da arte, 
refere-se à sua relação direta com a tecnologia da 
época e do local em que for produzida. A esse respeito, 
assinale o que for correto. 

 
01. A abóbada de arestas, uma das estruturas 

características da arquitetura do estilo gótico, 
possibilitou a verticalização das igrejas, e o 
arcobotante foi o recurso utilizado para equilibrar 
esteticamente o volume da construção. 

02. As primeiras igrejas barrocas mineiras foram 
construídas em taipa de pilão, técnica rústica que 
não permitia projetos muito mais complexos do 
que uma planta de paredes paralelas e lisas. 

04. O movimento Art Nouveau procurou associar o 
trabalho artístico às novas técnicas e aos materiais 
proporcionados pela Revolução Industrial, criando 
edifícios que imitavam as antigas formas, mas 
utilizando elementos como o ferro e o vidro. 

08. No início do século XX, a tecnologia industrial 
introduziu novos materiais e processos produtivos 
que começavam a permitir a padronização e a 
préfabricação e, com isso, o surgimento da 
arquitetura moderna livre dos ornamentos. 

16. Nas igrejas românicas, chamam a atenção as 
aberturas estreitas nas espessas e sólidas 
paredes, construídas para absorver as cargas das 
abóbadas que buscavam ampliar os vãos. 

 
146 - (UEM PR/2013)    

Sobre o Barroco brasileiro, é correto afirmar que 
 

01. os dois principais centros urbanos a apresentarem 
edifícios de características barrocas são as cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

02. foi um movimento ocorrido em época diferente 
do Barroco europeu, compreendido entre o 
século XVIII e o início do século XIX, 
aproximadamente. 

04. o estilo barroco estava fortemente associado à 
igreja católica e, portanto, no Brasil, é difícil 
encontrar o estilo Barroco arquitetônico em 
prédios de usos não religiosos. 

08. a arquitetura barroca, nas regiões mais pobres do 
país, apresentou feições mais modestas, como é o 
caso do Convento de São Francisco, na cidade de 
São Paulo. 

16. uma das inovações ao estilo, ocorridas no Brasil, 
foi o uso das naves poligonais em substituição às 
igrejas com nave central e duas naves laterais. 

 
147 - (UEM PR/2013)    



 

 
47 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

47 

“Ao negar a estética neoclássica, a pintura romântica 
aproxima-se das formas barrocas.” (SANTOS, Maria das 
Graças Vieira Proença dos. História da arte. São Paulo: 
Ática, 2009, p. 175) 
 
A respeito da arte do período, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Os temas da história nacional e da cultura 

contemporânea foram os preferidos dos pintores 
do romantismo. 

02. A arte escultórica romântica, inversamente à 
pintura, centrou-se em temas mitológicos de 
origem grecoromana, como é o caso da obra O 
Pensador, de Auguste Rodin. 

04. No Brasil, um ideal similar de superação do estilo 
neoclássico pode ser encontrado na produção da 
segunda metade do século XIX, especialmente na 
obra de Benedito Calixto. 

08. Um dos pintores mais importantes do período 
romântico é o espanhol Diego Velázquez, 
conhecido por sua obra As meninas. 

16. A obra Os fuzilamentos de 3 de Maio de 1808, de 
Goya, demonstra a preocupação com fatos 
históricos que os artistas românticos passaram a 
expressar em suas pinturas. 

 
148 - (UFG GO/2013)    

Leia o poema a seguir. 
 

A CANTIGA DO SERTANEJO 
 

[...] 
Pobre amor! o sertanejo 
Tem apenas seu desejo 
E as noites belas do val! 
Só – o ponche adamascado, 
O trabuco prateado 
E o ferro de seu punhal! 
[...] 
Se tu viesses, donzela, 
Verias que a vida é bela 
No deserto do sertão! 
Lá têm mais aroma as flores 
E mais amor os amores 
Que falam no coração! 

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra 
completa. Organização de 

Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 
131. 

 
Álvares de Azevedo é um importante representante do 
Romantismo brasileiro oitocentista. No trecho da obra 
citada, o autor constrói uma imagem do sertão, 
decorrente 

 
a) do compromisso dos artistas com o projeto de 

centralização do Império, que buscava integrar as 
províncias do interior ao Estado nacional. 

b) do contato com as artes europeias, que favorecia 
a avaliação dos elementos individualizadores da 
identidade nacional emergente com a 
Independência. 

c) da crítica aos problemas sociais das cidades 
litorâneas, que reforçava o saudosismo diante do 
declínio da economia cafeeira. 

d) da elaboração de personagens caricatos, que 
marcava a geração de poetas influenciados pelos 
trabalhos da missão francesa. 

e) da inspiração da literatura descritiva de jesuítas, 
que relatava o interior do Brasil, destacando o 
desenvolvimento da economia agropastoril. 

 
149 - (UFG GO/2013)    

Analise a imagem a seguir. 
 

 
WARHOL, Andy. Marylin Monroe, 1963. Serigrafia. 

Disponível em: 
<http://temnafotografia.wordpress.com/2011/11/17/

artista-da-vez-andywarhol/> 
Acesso em: 13 out. 2012. 

 
Andy Warhol foi um dos representantes da art pop, 
surgida na Inglaterra e nos Estados Unidos na década 
de 1950. A imagem apresentada traduz a concepção 
desse movimento artístico, quando 

 
a) escolhe uma personalidade feminina para tema, 

associando a arte à luta do movimento feminista. 
b) apresenta um único rosto em sequência, 

demonstrando a singularidade dos indivíduos 
celebrados. 

c) transforma imagens veiculadas na indústria 
cultural, ampliando as possibilidades de relação 
com a arte. 

d) fortalece o mito do american way of life, 
utilizando-se de personagens icônicas. 

e) critica o padrão de beleza feminina, expondo o 
elitismo das produções cinematográficas. 
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150 - (UFPR/2013)    

As imagens a seguir retratam a mesma passagem 
bíblica – a dúvida do apóstolo Tomé diante do Cristo 
ressurrecto. A primeira, acima, é uma ilustração 
medieval do saltério de Saint Albans, do século XII (“A 
dúvida de São Tomé”, artista desconhecido), e a 
segunda, abaixo, é a pintura de Caravaggio “A 
incredulidade de São Tomé”, de 1599. 

 

  

 
 

A partir da análise dessas ilustrações e dos 
conhecimentos sobre o papel das imagens no período 
medieval e no período moderno, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 
(  )  Enquanto as imagens produzidas no medievo 

tinham a função de evangelizar os fiéis dentro e 
fora dos templos, as pinturas produzidas no 
período de Caravaggio tinham a função de 
promover a fé católica por meio da arte barroca, 
em reação à Reforma Protestante.  

( ) Enquanto as ilustrações produzidas na Idade 
Média serviam para combater heresias, as 
pinturas barrocas tinham o objetivo de questionar 
a contrarreforma, para se alinhar aos ideais 
humanistas do século XVII.  

(  ) Ambas as ilustrações indicam a intenção da Igreja 
Católica em renunciar ao seu poder político, 
motivo pelo qual esses exemplos enfatizam 
passagens de dúvida e de angústia.  

(  ) Enquanto as produções de ilustrações medievais 
eram anônimas, imprimindo uma interpretação 
simbólica para passagens e personagens 
religiosos, as pinturas de Caravaggio e de outros 
artistas barrocos conferiam maior dramaticidade 
e realismo aos personagens bíblicos, com 
dinamismo e jogos de claro-escuro.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.  

 
a) V – F – F – V.  
b) F – V – F – V.  
c) V – V – F – V.  
d) V – F – V – F.  
e) F – V – V – F. 

 
151 - (UEPG PR/2013)    

O conceito de comunicação de massa se tornou 
conhecido no século XX e está ligado à expansão e 
popularização dos grandes veículos de comunicação 
como os jornais, as emissoras de rádio e de TV e o 
cinema. A respeito desse tema, assinale o que for 
correto. 

 
01. Líderes políticos vinculados a regimes 

autoritários, como Hitler e Mussolini, controlaram 
e utilizaram fartamente os meios de comunicação 
para estabelecer contato direto com as massas. 

02. Os meios de comunicação de massa se preocupam 
sempre com um segmento social: aquele que 
verdadeiramente detém maior poder aquisitivo. 
As camadas populares não são atingidas por esses 
veículos de comunicação. 

04. Comunicação de massa e indústria cultural são 
elementos que se complementam. Essa indústria 
se utiliza dos meios de comunicação de massa 
para difundir valores e estimular comportamentos 
coletivos. 

08. Uma das principais características dos meios de 
comunicação de massa, desde a sua origem, foi o 
estabelecimento de um diálogo entre emissores e 
receptores, o que chama-se atualmente de 
interatividade. 

16. A informação, a educação e o entretenimento são 
funções que podem ser exercidas pelos meios de 
comunicação de massa. 

 
152 - (UERJ/2013)    

Depois de aguardar por uma década, o Rio de Janeiro 
se tornou a primeira cidade do mundo a receber o título 
de Patrimônio Mundial como paisagem cultural 
concedido pela UNESCO. O conceito de paisagem 
cultural passou a ser utilizado a partir de 1992 e se 
aplica a locais onde a interação humana com o meio 
ambiente ocorre de forma harmônica. Até o momento, 
as regiões reconhecidas mundialmente nessa categoria 
relacionaram-se a áreas rurais, sistemas agrícolas 
tradicionais, jardins históricos e outros locais de cunho 
simbólico, religioso e afetivo. 

Adaptado de O Globo 02/07/2012. 
 

Os processos de patrimonialização acentuaram-se ao 
longo dos últimos trinta anos, incorporando inclusive 
novas categorias, como a de “paisagem cultural”. 
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Para o caso do Rio de Janeiro, a manutenção da 
harmonia entre ocupação humana e meio ambiente no 
espaço urbano deve ser garantida, principalmente, por 
meio de: 

 
a) flexibilização da legislação das regiões sujeitas a 

proteção ambiental 
b) desapropriação das áreas de encostas existentes 

na região metropolitana 
c) preservação dos conjuntos de logradouros 

dotados de atrativos naturais 
d) reordenamento das áreas litorâneas marcadas 

pela expansão imobiliária 
 
153 - (UFG GO/2013)    

Analise o fragmento a seguir. 
 

Algumas pessoas ficaram histéricas quando ouviram 
Alegria, Alegria com arranjos de guitarras elétricas. A 
estes, tenho a declarar que adoro guitarras elétricas. 
Outros insistem que devemos nos folclorizar. Nego-me 
a folclorizar meu subdesenvolvimento para compensar 
as dificuldades técnicas. Ora, sou baiano, mas a Bahia 
não é só folclore. E Salvador é uma cidade grande. Lá 
não tem apenas acarajé, mas também lanchonetes e 
hotdogs, como em todas as cidades grandes. 
VELOSO, Caetano. Apud COELHO, Cláudio. A Tropicália:  

cultura e política nos anos 60. In: Tempo Social, v. 1 
(2), 1989, p. 167. 

 
O Tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro 
formado no final da década de 1960, sob o regime 
militar. A apresentação da canção “Alegria, alegria” no 
festival de 1967 foi considerada um dos marcos 
fundadores desse movimento. Com base no fragmento 
apresentado, explique 

 
a) uma característica do Tropicalismo; 
b) a reação do público à apresentação de “Alegria, 

alegria”. 
 
154 - (UFRN/2013)    

A imagem abaixo reproduz um cartaz do Festival 
Woodstock de Música e Arte, ocorrido nos EUA, o qual 
se tornou símbolo da agitada década de 1960. O festival 
mobilizou cerca de 500 mil pessoas e vários expoentes 
da cultura pop. 

 

 
 

Esse episódio está inserido em um contexto de variados 
e distintos movimentos sociais e culturais, que, em 
conjunto, expressavam  

 
a) as reivindicações dos jovens por maior 

participação na política partidária.  
b) a contestação da juventude aos valores 

dominantes na sociedade de consumo de massa.  
c) a rebeldia da juventude contrária à participação 

dos EUA na Guerra da Coreia.  
d) as mobilizações estudantis de jovens defensores 

das práticas culturais do stalinismo. 
 
155 - (UNIFOR CE/2012)    

Stuart Hall, na obra “Da diáspora – identidades e 
mediações culturais”. Belo Horizonte, Editora da 
UFMG, 2003, identifica pelo menos seis concepções 
diferentes de multiculturalismo na atualidade:  

 
1. Multiculturalismo conservador: os dominantes 

buscam assimilar as minorias diferentes às 
tradições e costumes da maioria;  

2. Multiculturalismo liberal: os diferentes devem 
ser integrados como iguais na sociedade 
dominante. A cidadania deve ser universal e 
igualitária, mas no domínio privado os diferentes 
podem adotar suas práticas culturais específicas;  

3. Multiculturalismo pluralista: os diferentes grupos 
devem viver separadamente, dentro de uma 
ordem política federativa;  

4. Multiculturalismo comercial: a diferença entre os 
indivíduos e grupos deve ser resolvida nas 
relações de mercado e no consumo privado, sem 
que sejam questionadas as desigualdades de 
poder e riqueza;  

5. Multiculturalismo corporativo (público ou 
privado): a diferença deve ser administrada, de 
modo a que os interesses culturais e econômicos 
das minorias subalternas não incomodem os 
interesses dos dominantes;  
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6. Multiculturalismo crítico: questiona a origem das 
diferenças, criticando a exclusão social, a exclusão 
política, as formas de privilégio e de hierarquia 
existentes nas sociedades contemporâneas. Apoia 
os movimentos de resistência e de rebelião dos 
dominados.  

 
Marque a opção CORRETA quanto a multiculturalismo:  

 
a) identifica a heterogeneidade dos grupos 

humanos;  
b) demonstra a importância de se buscar, nos 

câmbios sociais, alternativas de civilização de 
grupos étnicos inferiores;  

c) cria ambiente homogêneo entre vários grupos, 
reconhecendo-os como iguais;  

d) depende do poder estatal para existir 
faticamente;  

e) o governo deve criar mecanismos para 
reconhecimento de igualdade material entre 
todos os grupos de um país. 

 
156 - (UNIFOR CE/2012)    

No início de maio, uma obra de arte foi comprada, em 
leilão realizado em Nova York, por valor de 119,9 
milhões dólares. Tal valor representa o maior valor de 
venda já alcançado por uma obra de arte num leilão. 
Assinale a alternativa que identifica a obra e seu autor 
corretamente.  

 
a) A escultura O Pensador de Auguste Rodin.  
b) O quadro Guernica de Pablo Picasso.  
c) O quadro O Grito de Edvard Munch.  
d) A escultura Davi de Michelangelo.  
e) O quadro A Dama com um Arminho de Leonardo 

da Vinci. 
 
157 - (ESPM/2012)    

O novo CD do compositor é conciso (dez músicas em 
31 minutos) e traz letras tristes e mulheres malvadas. O 
trabalho soa profundo na melancolia, à medida que 
traz para a canção a atmosfera entre sufocante e 
absurda dos romances que passou a lançar em 1991. O 
tom engajado das canções da década de 70 foi banido 
há quase 20 anos, mas Aurora, Teodora, Aurélia, 
Amélia estão, todas elas, escondidas, atocaiadas ali 
dentro. 

(Carta Capital – 20/07/2011) 
 

O compositor tratado no texto é:  
 

a) Chico Buarque de Hollanda; 
b) Ivan Lins; 
c) Toquinho; 
d) Gilberto Gil; 
e) Caetano Veloso. 

 
158 - (Fameca SP/2012)    

Leia fragmentos da canção Domingo no parque, de 
Gilberto Gil, apresentada em 1967. 

 
O rei da brincadeira - ê, José 
O rei da confusão - ê, João 
Um trabalhava na feira - ê, José 
Outro na construção - ê, João 
(...) 
 
O José como sempre no fim da semana 
Guardou a barraca e sumiu 
Foi fazer no domingo um passeio no parque 
Lá perto da Boca do Rio 
Foi no parque que ele avistou Juliana 
Foi que ele viu 
(...) 

 
(In www.gilbertogil.com.br) 

 
Essa canção se insere no movimento tropicalista, do 
final dos anos 1960. De maneira geral, podem ser 
apontadas corretamente, entre outras, como 
características das canções tropicalistas, 

 
a) o senso crítico através do humor negativista e a 

necessidade de um herói brasileiro para 
superação do individualismo social. 

b) a contraposição entre antigo-moderno e erudito-
popular e o discurso militante de esquerda e de 
defesa da luta armada. 

c) a linguagem simples e a contemplação tanto dos 
grandes problemas do país, quanto do cotidiano 
da vida urbana. 

d) o reconhecimento da superioridade da cultura 
engajada e o uso exclusivo de temáticas 
internacionais. 

e) a recusa da indústria cultural e a valorização dos 
instrumentos musicais nacionais, como o violão. 

 
159 - (UEG GO/2013)    

Observe a imagem e leia o fragmento de texto a seguir. 
 

 
CHAGALL, Marc. Eu e a vila, 1911. Disponível em: 

 <http://www.tanais.info/art/en/chagall2more.html>. 
Acesso em: 18 mar. 2013. 
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A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito 
de Baleia. Do outro peito para trás era tudo 
insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo 
se arrepiava, espinhos de mandacaru penetravam na 
carne meio comida pela doença.  
Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A 
pedra estava fria, certamente sinhá Vitória tinha 
deixado o fogo apagar-se muito cedo.  
Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio 
de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano 
enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam 
com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O 
mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes.  

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 
2001. p. 91. 

 
Comparando-se a imagem com o fragmento de 
Graciliano Ramos, observa-se que  

 
a) na tristeza manifestamos formas realistas de ver o 

mundo.  
b) no sofrimento buscamos uma realidade palpável.  
c) na incerteza procuramos realidades concretas.  
d) na agonia criamos realidades oníricas.  

 
160 - (UEG GO/2013)    

José Mendonça Teles (2003, p. 17) aponta na obra de 
Bernardo Élis “a dupla realidade que contraponteia 
toda sua ficção”. Considerando a citação de Teles, são 
características comuns entre a produção literária de Élis 
e as artes plásticas: 

 
a) a expressão do artista como um espírito torturado 

em comunhão com a natureza sublime.  
b) a serenidade presente na temática do cotidiano 

em sintonia com a natureza.  
c) a representação de abismos, medos, superstições, 

sonhos e loucuras em coexistência com a 
realidade.  

d) o conflito representado pela dicotomia própria da 
existência humana.  

 
161 - (UEG GO/2013)    

Leia o poema e observe a imagem a seguir. 
 

Sua Santidade Paulo VI  
Quando em torno de nós raiva o funesto  
Desvario, e na infernal perplexidade  
Erramos o caminho da verdade  
Nos Santos Evangelhos manifesto, 
 
Baixem as luzes do divino Texto  
Pela boca de Vossa Santidade  
Para reconduzir a cristandade  
Ao aprisco do Pai, ó Paulo VI! 

 
Nest´hora em que de cada continente  
Vêm mil gemidos, e incessantemente  
Em sangue humano o duro chão se empapa, 

 
Falai, falai, que ouvir a vossa isenta  
Palavra é ouvir em meio da tormenta  
A voz de Deus na voz de um grande Papa. 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993. p. 248. 

 

 
BOSCH, Hieronymus. Cristo no limbo, 1575. Disponível em: 

<http://www.imamuseum.org/collections/artwork/ch
rist-limbo-bosch-hieronymus>.  Acesso em: 18 mar. 

2013. 
 

Uma interpretação comparativa entre o poema e a 
pintura revela que há  

 
a) uma semelhança entre a representação do eu-

lírico com a pintura que significa a profundidade 
do ser humano.  

b) diferenças entre os autores porque as obras foram 
forjadas em tempos distintos.  

c) semelhança entre as posturas críticas dos autores 
nos respectivos momentos religiosos.  

d) uma diferença entre a linguagem visual e a lírica, 
principalmente no contraste entre a esperança e 
a fatalidade.  

 
162 - (UEG GO/2013)    

Observe a imagem e leia o fragmento de texto a seguir. 
 

 
DALI, Salvador. As três idades – velhice, adolescência e 

infância, 1940. Disponível em 
<http://thedali.org/exhibits/highlights/old_age_adole
scence_and_infancy.php>. Acesso em: 18 mar. 2013. 

 
Campos Sales tinha sido escravo da família Campos 
Sales – contava. Ganhou sua liberdade, sua alforria de 
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negro cativo, vestindo a farda de soldado brasileiro e 
pelejando, com valentia, nos esteros do Paraguai. 
Mostrava suas velhas cicatrizes. Pontaços de lanças 
inimigas. 

CORALINA, Cora. Estórias da casa velha da ponte. São 
Paulo: Global, 1985. p. 15. 

 
Comparando-se a imagem com o trecho do conto 
“Campo Sales”, verifica-se que na contística coraliniana 
destaca-se  

 
a) o lirismo  
b) o mistério  
c) a linearidade  
d) a ambiguidade  

 
163 - (UEG GO/2013)    

Observe a imagem a seguir. 
 

 
METSYS, Quentin. O banqueiro e sua esposa.1514. 

Disponível em:  
<www.historiae-conomiapolitica.blogspot.com.br/ 

2011/05/o- 
banqueiro-e-sua-esposa.html>.  Acesso em: 11 mar. 

2013. 
 

A pintura citada é um documento das transformações 
econômicas e estéticas da Europa do século XVI. Nesse 
sentido, ela é um indício de um  

 
a) retraimento da atividade comercial como 

consequência da rigorosa ruralização que se 
abateu sobre o continente após a Peste Negra.  

b) aumento do uso do dinheiro na vida cotidiana, 
principalmente em nações protestantes, pioneiras 
na utilização de práticas capitalistas.  

c) enriquecimento dos judeus que, em troca de 
empréstimos concedidos aos reis, conseguiram 
títulos de nobreza na corte absolutista.  

d) domínio do barroco nos modelos de 
representação estética, uma vez que a pintura é 
uma crítica católica à prática da usura.  

 
164 - (UEG GO/2013)    

Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses 
e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do 

idioma tupiniquim, deram não se sabe por que em 
chamá-lo – Ubirajara.  
BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. São 

Paulo: Penguim, 2011. p. 86. 
 

Em função de seu extremo patriotismo, o major 
Quaresma decidiu aprender o tupi-guarani, para ele a 
língua dos únicos brasileiros puros, os índios. O apelido 
de Ubirajara, dado pelos colegas de trabalho, refere-se 
ao 

 
a) caso de um índio tupiniquim que aprendeu 

português com os jesuítas e foi mandado para a 
corte, onde chegou a se tornar um mestre-escola.  

b) nome de um guerreiro indígena que lutou contra 
as tentativas de escravização de sua tribo por 
parte dos portugueses, no século XVI.  

c) processo de aculturação dos nativos, no qual era 
comum os brancos adotarem nomes indígenas, 
para melhor dominá-los.  

d) título de um romance de José de Alencar, no qual 
o protagonista é um índio não corrompido frente 
aos valores europeus.  

 
165 - (UEG GO/2013)    

Eu era Tarzan, você era Jane, e pronto. Não 
precisávamos saber ou dizer mais nada. Sabíamos 
quem éramos e o que éramos, para sempre. Eu homem 
macaco, você minha fêmea. Eu rei da Jângal, você e os 
negros meus adoradores. 

VERISSIMO, Luis Fernando. O melhor das comédias da vida  
privada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 285. 

 
Na crônica “Eu, Tarzan?”, Luis Fernando Veríssimo 
reapresenta de modo irônico o célebre personagem 
criado pelo escritor norte-americano Edgar Rice 
Burroughs, publicado em livro em 1912, mostrando-o 
em crise de identidade porque descobriu ser 

 
a) um herói de quadrinhos, livros e cinema e não 

uma figura real, num exercício de metaficção por 
parte do autor da crônica.  

b) um lorde inglês imperialista e que Jane é uma 
missionária cristã, perdendo a autoridade sobre 
os africanos e a amizade dos animais.  

c) uma personalidade desconhecida fora das 
fronteiras de seu reino, não conseguindo salvar a 
floresta do desmatamento promovido pelos 
ingleses.  

d) uma figura decorativa no contexto do 
imperialismo inglês da África, não possuindo 
autoridade real nem mesmo na floresta em que 
julgava reinar.  

 
166 - (UEM PR/2013)    

A industrialização e o desenvolvimento da tecnologia 
foram fatores decisivos na transformação da arte do 
século XX. Considerando esse contexto, assinale o que 
for correto. 
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01. A Pop Art recebe esse nome por ser um 

movimento artístico que se distancia da discussão 
da Indústria cultural do período e passa a assumir, 
de forma mais otimista e alienada, os valores da 
cultura popular. 

02. O desenvolvimento dos meios de cópia e de 
reprodução gerou uma divisão que passou a 
considerar as obras tradicionais feitas a mão como 
a verdadeira arte; as produzidas por máquinas, 
por sua vez, não recebiam tal título. 

04. A videoarte foi o nome dado às primeiras 
produções artísticas feitas em película no período 
inicial do cinema, quando a estética do filme 
cinematográfico ainda não estava estabelecida. 

08. A fotografia e o cinema são as duas formas de arte 
mais representativas do relacionamento entre 
arte e desenvolvimento tecnológico, no início do 
século XX. 

16. A Op Art ou optical art, por ser um tipo de arte que 
utiliza figuras geométricas marcantes, destaca-se 
pelo efeito de estaticidade que se contrapunha ao 
conceito de arte do movimento nascido no 
período do cinema. 

 
167 - (UEM PR/2013)    

Sobre a arquitetura do Mundo Antigo, assinale o que 
for correto. 

 
01. Os templos gregos, como o templo de Hefaísto, 

com suas altas colunas entalhadas em um único 
bloco maciço de mármore, eram construídos para 
abrigar os textos sagrados do período helenístico. 

02. O frontão dos templos gregos – peça triangular 
ricamente ornamentada com esculturas, 
assentada sobre a cornija, sobre o pórtico frontal 
e o dos fundos – resultava da inclinação do 
telhado em duas águas nos sentidos das laterais. 

04. Os tijolos de barro eram os principais materiais de 
construção da região mesopotâmica. Com eles, 
foram executados os zigurates, altas torres 
utilizadas como templo e para observar os astros. 

08. No antigo Egito, a estabilidade econômica 
proporcionada pela atividade agrícola possibilitou 
o desenvolvimento de uma arquitetura notável, 
na qual se destacam os templos suntuosos, os 
obeliscos e as construções mortuárias. 

16. Considerada pelos romanos como arte 
fundamentalmente prática, sua arquitetura 
expressouse, entre outras construções, por meio 
das termas, dos anfiteatros, dos arcos e das 
colunas triunfais, usando a técnica do arco pleno. 

 
168 - (UEM PR/2013)    

A respeito da arte da Antiguidade, assinale o que for 
correto. 

 
01. A primeira fase da escultura grega, conhecida por 

kouros, ainda tinha forte semelhança com a 

postura de rigidez e de frontalidade da arte 
egípcia. 

02. A pintura cretense apresenta forte semelhança 
com a egípcia, principalmente no que se refere à 
sensação de rigidez e de estaticidade. 

04. A escultura do período helenístico grego retorna 
às concepções mais rígidas e formais em oposição 
à leveza e à liberdade do período clássico grego. 

08. Uma das formas de pintura grega mais conhecida 
é a pintura em cerâmica, dividida em duas fases: a 
das figuras negras e a das figuras vermelhas. 

16. A arte grega, em especial a pintura e a escultura, 
apareceu principalmente como elemento de 
decoração, tanto de edifícios quanto de utensílios. 

 
169 - (UEM PR/2013)    

Sobre a arte greco-romana, assinale o que for correto. 
 
01. O teatro grego, em especial as tragédias, é 

conhecido principalmente por ter sido realizado 
na forma de apresentações improvisadas em 
praças ou em mercados públicos em meio à vida 
cotidiana. 

02. Os principais tragediógrafos gregos são Ésquilo e 
Sófocles, sendo o primeiro considerado o “pai da 
tragédia”, por ter estabelecido, entre outras 
coisas, a ideia de encenação a partir de um texto. 

04. A ópera, nascida no período Barroco, foi resultado 
do esforço de estudiosos e de artistas de Florença 
em resgatar as formas de encenação das tragédias 
gregas. 

08. A escultórica romana desenvolveu-se de forma 
fortemente independente da sua antecessora 
grega, o que permite afirmar que há poucos 
resquícios da estética grega na escultura romana. 

16. Autor teatral, cuja obra é geralmente comparada 
às tragédias gregas, Shakespeare utilizava, quase 
que exclusivamente, figuras mitológicas em suas 
tragédias, visando a construir enredos com alto 
grau de simbolismo. 

 
170 - (UEM PR/2013)    

Sobre a relação da arte com o contexto histórico, 
sociocultural e político, assinale o que for correto. 

 
01. Ao chegar ao Brasil, fugindo de Napoleão, Dom 

João VI contrata Rugendas, artista que compunha 
a Missão Artística Francesa, para criar a Academia 
Real de Belas-Artes, tornando o país compatível 
com os anseios da família real. 

02. Na Idade Média, os pintores eram submetidos às 
mesmas regras rígidas que os artesãos, com 
relação à produção e ao mercado, devendo ser 
aceitos como membros das guildas para poder 
exercer o seu trabalho. 

04. A classe burguesa, que surgiu dos extratos mais 
baixos da sociedade, fez fortuna com o comércio, 
trouxe a visão de homem capaz de grandes 
conquistas e diminuiu a identificação desse com 
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os santos, o que, mais tarde, contribuiu para a 
visão humanista de mundo do Renascimento. 

08. A figura do mecenas – representada não apenas 
pelos nobres e pelos altos membros da Igreja, mas 
também pelos burgueses ricos que haviam 
conquistado poder político e que procuravam 
projeção social – foi de fundamental importância 
para o desenvolvimento da arte no Renascimento. 

16. Durante o período do Iluminismo, a arte foi um 
meio importante para a divulgação dos valores 
daquele movimento intelectual, expressando as 
ideias da contrarreforma e dando origem ao 
movimento Barroco. 

 
171 - (UEM PR/2013)    

Apesar de compreender diferentes movimentos 
artísticos,  algumas características do Modernismo são 
comuns a  grande parte de sua produção artística. A 
esse respeito,  assinale o que for correto.  

 
01. Houve, nas artes plásticas, uma reação à busca de 

universalidade e de racionalidade, propondo-se 
uma retomada histórica por meio do uso de 
materiais, de formas e de valores simbólicos 
ligados à cultura local.  

02. O surgimento da fotografia permitiu aos artistas 
modernistas reproduzirem, com fidelidade 
extrema, a aparência real dos objetos em suas três 
dimensões, objetivo perseguido há muito tempo.  

04. O formalismo teve consequências significativas 
para os limites da apreciação artística, como no 
caso da música, em que o objeto da atenção passa 
a ser a estrutura musical, mais do que as emoções 
suscitadas.  

08. Com a dissolução da atitude naturalista, sobreveio 
a valorização do próprio fazer a obra de arte que, 
frequentemente, prevalecia sobre o assunto ou o 
tema das obras.  

16. As vanguardas, ao empreenderem 
experimentações e transgressões dos códigos 
consagrados, na busca de sua linguagem 
específica, provocaram sucessivos conflitos e 
escândalos, sem serem assimiladas pelo público e 
pela crítica do século XX. 

 
172 - (UEM PR/2013)    

A consideração da arte como resultado da dinâmica de 
grupos sociais costuma ser o conceito que permeia a 
área de estudos da Sociologia da Arte. Considerando 
esse tipo de relacionamento, é correto afirmar que 

 
01. a música, por ser uma arte de conteúdo muito 

mais abstrato, é mais resistente a sofrer 
influências ou a conseguir expressar-se em 
concordância com as transformações sociais, 
recebendo fortes críticas dos estudiosos da área 
da Sociologia da Arte. 

02. a arquitetura da renascença, que buscou uma 
ordem lógica e racional, decorre do 

estabelecimento de um novo tipo de poder 
político, mais humanista, que superava a antiga 
oposição entre campo e cidade. 

04. o expressionismo do início do século XX é exemplo 
de um movimento artístico que ocorreu 
independentemente da influência da dinâmica 
social de seu tempo, ao optar por expressar a 
subjetividade do artista, que é usualmente isolada 
do mundo. 

08. as igrejas góticas representam eficientemente, 
por meio de sua estrutura arquitetônica baseada 
em arcos estruturais e grandes espaços para os 
vitrais, os ideais políticos e filosóficos do 
Iluminismo. 

16. a representação pictórica da figura feminina 
modifica-se ao longo da história, por representar 
tipos diferentes de sociedade, como decorre da 
figura da mulher divina ou régia e até da mulher 
urbana, romantizada e sensual do período de 
industrialização. 

 
173 - (UEM PR/2013)    

Na segunda metade do século XX, principalmente após 
a Segunda Grande Guerra, assistimos a diversas 
modificações na forma de pensar e de fazer arte. A esse 
respeito, assinale o que for correto. 

 
01. A primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, em 1951, propiciou aos artistas 
brasileiros o acesso às obras das Vanguardas, 
acarretando, no Brasil, uma corrente artística 
fortemente calcada nas poéticas do início do 
século XX. 

02. A música do período centrou-se principalmente 
na retomada de uma expressividade subjetiva 
calcada nos ideais do Romantismo, opondo-se ao 
formalismo da primeira metade do século. 

04. Um dos artistas mais proeminentes nesse 
período, no Brasil, foi Pedro Américo, 
principalmente por ele se dedicar a temas mais 
cotidianos e citadinos. 

08. A relação entre a arte e o espaço, em especial na 
escultura, fez emergir um novo tipo de 
manifestação artística conhecida como 
Instalação. 

16. A escultura do período se transforma 
principalmente quando passa a considerar a 
diversidade de materiais disponíveis para sua 
confecção e a relação entre ela e o espaço que 
ocupa. 

 
174 - (UEM PR/2013)    

Sobre as diferentes concepções estéticas que buscaram 
definir as relações entre a arte e a realidade ao longo 
da história, assinale o que for correto. 

 
01. O filósofo Jacques Derrida considerava que a obra 

de arte possuía propriedades formais intrínsecas 
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que permitiriam a interpretação verdadeira da 
arte por meio das faculdades naturais. 

02. Na Idade Média, as obras de arte, ao assumirem a 
condição de símbolos, passaram a ser estilizadas 
com a simplificação dos traços, a esquematização 
das figuras e o abandono dos detalhes 
individualizantes. 

04. Para Hegel, a arte seria mais do que apenas 
fruição, tendo, também, a função de mostrar, de 
modo sensível, a evolução espiritual dos homens 
ao longo de sua história. 

08. Para Tomás de Aquino, por se tratar de uma 
criação de Deus, o mundo trazia marcas de sua 
origem, encarnando simbolicamente o logos 
divino, podendo, assim, ser objeto de atenção e 
de interpretação. 

16. O naturalismo surgiu no Renascimento com os 
estudos acerca da perspectiva, os quais 
possibilitaram a criação da ilusão de profundidade 
sobre uma superfície plana. 

 
175 - (UEM PR/2013)    

Sobre a cultura e os movimentos estéticos no Brasil, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Em razão dos mecanismos de controle do 

Governo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1950 
e 1964, a produção cultural no Brasil foi marcada 
por um profundo distanciamento das questões 
políticas. 

02. Na década de 1960, o tropicalismo reafirmou o 
caráter nacionalista da cultura brasileira e se opôs 
à influência cultural norte-americana, quebrando 
guitarras nos palcos para que esses instrumentos 
não deturpassem a música brasileira de raiz. 

04. Na década de 1930, surgiram, no Brasil, escritores 
como Graciliano Ramos e José Lins do Rego, entre 
outros, preocupados com as questões regionais, 
com a vida das populações sertanejas e com a 
seca. 

08. O Movimento Antropofágico, surgido no contexto 
do Modernismo, na década de 1920, aceitava as 
influências da cultura europeia, desde que ela 
fosse reelaborada internamente, a ponto de 
transformar-se em um produto nacional. 

16. Em meados do século XIX, poetas e escritores 
ligados ao Romantismo colocaram no centro de 
suas obras a população escrava e a indígena. 

 
176 - (UEPA/2012)    

LXII 
Torno a ver-vos, ó montes; o destino 
Aqui me torna a pôr nestes oiteiros; 
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 
Pelo traje da Corte rico e fino. 
 
Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 
Os meus fiéis, meus doces companheiros, 
Vendo correr os míseros vaqueiros 

Atrás de seu cansado desatino. 
 
Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia, 
Que da cidade o lisonjeiro encanto; 
 
Aqui descanse a louca fantasia; 
E o que 'té agora se tornava em pranto, 
Se converta em afetos de alegria. 

 
O campo como locus amoenus, livre de mazelas sociais 
e morais, foi o grande tema literário à época 
neoclássica, quando a literatura também expressou 
uma resistência à Cidade, considerada então violento 
símbolo do poder monárquico e da corrupção moral. 
Interprete as opções abaixo e assinale aquela em que 
se sintetiza o modo de resistência expresso nos versos 
de Cláudio Manuel da Costa acima transcritos. 

 
a) apego à metrificação tradicional 
b) bucolismo e paralelismo 
c) aurea mediocritas 
d) inutilia truncat 
e) fugere urbem 

 
177 - (UEPA/2012)    

As diferenças etárias são muitas vezes causa de 
violência simbólica. Considerando isso, assinale os 
versos em que as frases expressam, de forma explícita, 
o tema básico de O Velho da Horta, fundamentado 
neste tipo de violência. 

 
a) Branca Gil – Todos os santos marteirados 

Socorrei ao marteirado 
Que morre de namorado. 

b) Moça- E essa tosse? 
Amores de sobreposse 
Serão os de vossa idade: 
O tempo vos tirou a posse. 

c) Branca Gil – Eu folgo ora de ver 
Vossa mercê namorado; 
Que o homem bem criado 
Té na morte o há de ser. 

d) Velho - Porém, amiga, 
Se nesta minha fadiga 
Vós não sois medianeira, 
Não sei que maneira siga, 
Nem que faça, nem que diga, 
Nem que queira. 

e) Parvo - Dono, dizia minha dona, 
Que fazeis vós cá te a noite? 

 
178 - (UEPA/2012)    

Há muitas formas de violência simbólica. Algumas se 
fundamentam no desrespeito aos caracteres externos 
(fenótipo) da variedade da espécie humana e, no caso 
específico, são, também, herança do nosso modelo 
socioeconômico de colonização. Interprete os versos 
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abaixo de O Velho da Horta e reconheça a opção em 
que está sugerida essa forma de violência. 

 
a) Branca Gil – Ó Santo Martim Afonso 

Ide Melo tão namorado 
dá remédio a este coitado. 

b) Branca Gil – D’antemão 
faço uma esconjuração 
c’um dente de negra morta. 

c) Branca Gil – Eu já, senhor meu, não posso 
vencer uma moça tal 
sem gastardes bem do vosso. 

d) Moça- Não vedes que já sois morto, 
e andais contra natura? 

e) Mulher - Agora, com as ervas novas 
vos tornastes garanhão. 

 
179 - (UFG GO/2013)    

O Barroco foi um estilo artístico predominante na 
Europa entre os séculos XVII e XVIII, alcançando a 
América Portuguesa. Esse estilo é representativo do 
trânsito cultural entre os continentes, pois 

 
a) incorporou à arquitetura religiosa os vitrais 

góticos, auxiliando a Igreja reformista na 
conversão das populações nativas ao 
protestantismo. 

b) implicou em uma adaptação das técnicas às 
condições da Colônia, utilizando como material a 
pedrasabão em lugar do mármore. 

c) consolidou a pintura como modalidade artística 
na Colônia, disseminando escolas para o ensino 
dessa técnica nas cidades. 

d) privilegiou a proporcionalidade, a racionalidade e 
o equilíbrio, associando-se às características da 
empresa colonial. 

e) ampliou o horizonte temático dos artistas 
coloniais, enfatizando cenas do cotidiano que 
substituíram as cenas bíblicas renascentistas. 

 
180 - (FUVEST SP/2014)    

 

 
As duas imagens acima foram divulgadas durante a 
Segunda Guerra Mundial, respectivamente, na União 
Soviética e na Alemanha. 
 
a) Indique semelhanças e diferenças de maior 

relevância entre elas, no tocante à relação forma 
conteúdo. 

b) Qual era a situação político-militar vivida por 
esses países, no momento em que os cartazes 
foram produzidos? 

 
181 - (UEA AM/2014)    
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(Masaccio [1401–1428?]. A Trindade, 1427. Igreja Santa 

Maria Novella, Florença, Itália.) 
 

O afresco de Masaccio é considerado uma das 
primeiras pinturas do renascimento italiano. Um novo 
espaço plástico foi apresentado nesta pintura mural, 
como 

 
a) os diversos níveis de representação, por meio da 

diminuição gradual do tamanho dos elementos 
arquitetônicos, como colunas, arcos e 
quadriláteros da abóbada. 

b) os desenhos das figuras sagradas e profanas, 
contrariando a mentalidade cristã, que estava em 
franco declínio nas cidades italianas do início da 
Idade Moderna. 

c) a atribuição de uma importância maior às cores do 
que ao que estava sendo mostrado, o sacrifício de 
Cristo. 

d) a cena em que é pintada, pela primeira vez na 
história, a entrega pelo Deus Pai de Seu Filho em 
sacrifício pela redenção da humanidade. 

e) as linhas predominantemente verticais, que 
desviam os olhares dos observadores do universo 
terrestre para o céu e o mundo celestial. 

 
182 - (UEG GO/2014)    

 
CAMARGO, Iberê. Fantasmagoria (1987).  

Disponível em: 
<http://i1.wp.com/www.sul21.com.br/jornal/wp-

content/uploads/2012/11/ibere-camargo-
fantasmagorias-4-1987.jpg>.  

Acesso em: 30 out. 2013. 
 

A pintura apresentada e o enredo da segunda parte do 
romance Incidente em Antares, de Erico Verissimo, se 
aproximam  

 
a) pela precisão e delicadeza dos traços e das 

palavras.  
b) pelo retrato mórbido das imagens e dos fatos 

apresentados.  
c) pela referência velada a cenas e acontecimentos 

alegres.  
d) pelo caráter suave e sutil dos elementos 

representados.  
 
183 - (UFPE/2014)    

O século XX pode ser considerado sinônimo de 
renovação cultural, expressa em novas concepções 
estéticas que procuravam romper com a Arte 
institucionalizada. No campo da música, da literatura e 
das artes plásticas, entre os diversos movimentos de 
vanguarda dessa época, pode-se destacar o 
movimento:  

 
00. Dadaísta e o Futurista.  
01. Surrealista e o Cubista.  
02. Construtivista e o Bauhaus.  
03. Realista e o Neoclassicista.  
04. Fauvista e o Classicista. 

 
184 - (UNICAMP SP/2014)    

 
(Em 

http://www.mosesschwartz.com/images/che_original.
jpg.) 

 
A imagem acima, obra de Andy Warhol, pertence a uma 
série que faz referência a outros ícones do século XX. 
Sobre o artista e a obra é correto afirmar que: 
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a) Che Guevara, Pelé e Marilyn Monroe são 
referências em suas áreas de atuação e foram 
retratados por Warhol porque o artista queria que 
os jovens os imitassem. 

b) O artista denunciava as ações do regime cubano, 
por meio da imagem de Che Guevara, ao mesmo 
tempo em que criticava o predomínio cultural 
americano, ao fazer trabalho semelhante com 
Marilyn Monroe. 

c) A Pop Art, na qual se insere Andy Warhol, é um 
movimento de valorização da cultura midiática, 
daí sua predileção por representantes de 
esquerda e de minorias, como mulheres e negros. 

d) A proliferação de imagens produzidas pela 
publicidade, cinema, TV e jornais estimulou uma 
pintura que trouxe para a tela, com a Pop Art, 
referências conhecidas. 

 
185 - (UNIFOR CE/2014)    

Em 2013, o Prêmio Nobel de Literatura foi dado a uma 
mulher. Assinale a alternativa que traz o nome da 
escritora premiada.  

 
a) Gertrude Stein;  
b) E. L. James;  
c) Alice Munro;  
d) Clarice Lispector.  
e) Emily Dickinson. 

 
186 - (ESPM/2014)    

Morto em 2 de fevereiro, assassinado pelo próprio filho, 
o cineasta Eduardo Coutinho, autor do clássico ‘Cabra 
marcado para morrer’, perseverou em seus trabalhos 
na convicção de que os filmes não deviam perseguir o 
belo e o grandioso, mas a vida, em suas imperfeições, e 
que toda e qualquer história vale por si e, portanto, 
merece ser contada.  

(Folha de São Paulo; 23/02/2014) 
 

O cineasta em questão tornou-se uma referência 
nacional como:  

 
a) diretor de filmes do chamado Cinema Novo;  
b) diretor de filmes de pornochanchada;  
c) diretor de filmes de cangaço;  
d) documentarista e autor de trabalhos como 

“Edifício Master” (2002);  
e) produtor de filmes nacionais realizados em 

parceria com a Globo. 
 
187 - (ESPM/2014)    

O filme brasileiro Praia do Futuro, do cineasta Karin 
Ainouz, traz Wagner Moura no papel de um ex-salva-
vidas que após uma frustração muda-se para Berlim. O 
filme foi indicado a uma importante premiação inter-
nacional. A indicação foi para o(a): 

 

 
 

a) Festival de San Sebastian, na Espanha.  
b) Urso de Ouro, do Festival de cinema de Berlim.  
c) Oscar, da academia cinematográfica de 

Hollywood.  
d) Palma de Ouro, do Festival de cinema de Cannes.  
e) Leão de Ouro, do Festival de Veneza, na Itália. 

 
188 - (ESPM/2014)    

No primeiro semestre de 2014 o Brasil perdeu um de 
seus principais atores contemporâneos: José Wilker. 
Sobre o artista é correto afirmar:  

 
a) Foi o primeiro ator brasileiro a contracenar com 

Sônia Braga num filme estrangeiro, O Beijo da 
Mulher Aranha, de Hector Babenco. 

b) Dirigiu Bye, Bye, Brasil e atuou nele, filme que 
aborda o período da ditadura militar brasileira, 
período em que o futebol foi utilizado para desviar 
atenção dos crimes do regime.  

c) Foi o personagem principal em O crime do Padre 
Amaro, do livro homônimo de Eça de Queirós, em 
que interpreta um padre que se envolve com a 
bela Amélia.  

d) Atuou no papel de Vadinho no filme Dona Flor e 
seus dois maridos, obra adaptada do romance 
homônimo de Jorge Amado.  

e) Foi um ótimo ator, mas atuou exclusivamente em 
dramaturgia de telenovelas, relegando filmes e 
teatro a um segundo plano. 

 
189 - (UEA AM/2013)    

O pitoresco e o sublime são categorias estéticas 
presentes e atuantes no século XVIII europeu. Muitos 
objetos artísticos exprimiram, desde então, as noções 
de pitoresco ou de sublime. Segundo o historiador da 
arte G. C. Argan, os teóricos do sublime concebiam “a 
natureza não [...] apenas [como] fonte de sentimento; 
[a natureza] induz também a pensar, especialmente na 
insignificante pequenez do ser humano frente à 
imensidão [do mundo natural] e suas forças.” (Arte 
moderna, 1996.) 

 
De acordo com a argumentação de G. C. Argan, o 
sentimento do sublime 

 
a) manifesta-se nas pinturas de paisagem que 

desenham jardins aprazíveis. 
b) é veiculado pela pintura de pequenos espaços 

domésticos e elegantes. 
c) tem um conteúdo alienante porque impede que o 

ser humano se conheça. 
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d) esclarece o conhecimento do ser humano por 
meio de contraposições. 

e) provém da descrença do ser humano em um 
poder superior ao seu. 

 
190 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte, assinale o que for correto. 
 
01. Na chamada arte realista, seja pintura ou 

escultura, há uma coincidência ideal entre a 
realidade e a sua representação. 

02. O termo Estética passou a significar a ciência 
filosófica da arte e do belo a partir do século XVIII, 
com a publicação de um livro do filósofo alemão 
Baumgarten. 

04. Apesar de muitos objetos de arte terem surgido 
para servir em cultos religiosos, nunca houve uma 
relação direta entre arte e religião, posto que esta 
última é transcendência e imaterialidade. 

08. Na civilização da Grécia Antiga, a arte e a técnica 
podem ser compreendidas desde o mesmo 
registro, uma vez que significam uma prática com 
procedimentos, regras e instrumentos próprios. 

16. No Romantismo, vários artistas consideraram que 
a arte é o resultado da exteriorização de uma 
coletividade, expressando, assim, os sentimentos 
de uma nação ou de um povo. 

 
191 - (UEM PR/2014)    

Assinale o que for correto. 
 

01. Na Antiguidade e na Idade Média, o conceito de 
arte esteve geralmente associado ao fazer 
artesanal, de modo que os artistas eram 
considerados artesãos e suas obras eram, 
geralmente, anônimas. 

02. O naturalismo em arte, conceito que postula a 
arte como imitação da realidade, é contestado em 
diversos momentos da história, mas é com o 
surgimento da fotografia que a crise do 
naturalismo na pintura se acentua. 

04. A arte produzida pelas correntes formalistas 
apresenta características nas quais a 
subjetividade e os modos de expressão das 
emoções e dos sentimentos são centrais. 

08. A arte popular consiste em um tipo de expressão 
desenvolvida com intuito comercial, visando à 
manutenção econômica dos grupos de baixa 
renda. 

16. O impulso de Abstração, tendência artística que 
dá origem à geometrização e à representação 
simbólica, surge na arte do século XX, 
principalmente em decorrência da exploração da 
perspectiva realista na pintura. 

 
192 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte brasileira, assinale o que for correto. 
 

01. Um dos aspectos mais importantes da obra de 
Hélio Oiticica é a superação do paradigma de arte 
como aquilo que se encontra exclusivamente em 
tela de pintura, como se pode ver em suas obras 
tridimensionais. 

02. O grupo Teatro de Arena, fundado na década de 
1950, ficou conhecido por encenar tanto textos 
clássicos quanto obras de dramaturgos brasileiros 
contemporâneos, porém sempre adaptados para 
abordar aspectos políticos e sociológicos. 

04. A música do período modernista caracterizou-se, 
em grande parte, pelo afastamento dos valores 
nacionais estabelecidos no Romantismo. Buscava-
se, no Modernismo, uma produção que remetesse 
à música europeia dominante. 

08. A arte da segunda metade do século XX, de forma 
similar à produção internacional, estimula o 
fruidor a travar um contato mais ativo com a obra, 
muitas vezes solicitando que o espectador interaja 
com ela. 

16. O Teatro Municipal de São Paulo, palco da Semana 
de Arte Moderna, foi escolhido pelos artistas por 
sua arquitetura estar em profunda consonância 
com os ideais modernistas. 

 
193 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte gótica, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. As encenações religiosas, muitas vezes chamadas 

de dramas litúrgicos, foram desenvolvidas para 
serem encenadas nos grandes teatros romanos, 
visando adaptar aquele espaço profano a uma 
nova prática religiosa. 

02. A música polifônica, aquela na qual se ouvem 
melodias diferentes em simultâneo, tem sua 
origem no mesmo período em que se estabelece 
a arquitetura gótica. 

04. Giotto, um dos artistas centrais do período gótico, 
ao desenvolver uma representação pictórica e um 
novo tratamento para a perspectiva, acaba por 
estabelecer a pintura como arte superior à 
escultura. 

08. As catedrais de Chartres e Reims podem ser 
consideradas, ao lado da Notre Dame, em Paris, 
como importantes representantes da arquitetura 
do período. 

16. O estilo de desenvolvimento das personagens e a 
forma de narrativa shakespeareana foram de 
grande importância para o desenvolvimento do 
teatro gótico. 

 
194 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arquitetura e as cidades europeias do período 
do Renascimento e do Barroco, assinale o que for 
correto. 
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01. A chamada cidade ideal, uma invenção 
renascentista baseada na perfeição estética e 
política, jamais foi construída. 

02. Entre os séculos XV e XVI, ocorreram mudanças 
em algumas cidades europeias, com o 
alargamento de ruas e aberturas de novas praças. 

04. O Tempieto, obra do arquiteto italiano Bramante, 
é uma cópia quase fiel do tholus grego. 

08. Michelangelo foi o artista responsável por 
introduzir a chamada “ordem colossal” na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano. 

16. Roma tornou-se a principal fonte do Barroco, 
devido ao patrocínio dos papas a artistas oriundos 
de diversas partes da Itália. 

 
195 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte na contemporaneidade, é correto afirmar 
que 

 
01. as montagens teatrais do diretor Ziembinski são 

reconhecidas por efetuarem o resgate histórico 
do teatro grego de Sófocles e os clássicos de 
Shakespeare, ampliando o acesso de tais obras ao 
público brasileiro. 

02. a música de massa baseia-se em procedimentos 
repetitivos, demarca o pulso rítmico regular, 
acarretando uma escuta linear e de pouca 
complexidade estrutural. 

04. o recente desenvolvimento tecnológico 
fortaleceu a distinção entre a caracterização do 
que são os objetos artísticos e o que são os 
objetos utilitários e cotidianos. 

08. a Bauhaus, famosa escola de design, propunha 
que os objetos utilitários deveriam ser projetados 
considerando apenas suas características 
funcionais, eliminando qualquer influência 
estética. 

16. a Europa, após a Segunda Grande Guerra, deixa de 
ser o centro mais influente de produção artística 
moderna. Nova York passa a ser o centro de 
irradiação dessa produção, ao mesmo tempo em 
que regiões periféricas, como o Japão e a América 
Latina, começam a despontar como produtoras de 
arte moderna. 

 
196 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte francesa do século XIX, assinale o que for 
correto. 

 
01. Alguns artistas, como Géricault, autor da famosa 

pintura A jangada do “Medusa”, foram 
influenciados pela arte italiana. 

02. O pintor Ingres, grande expoente da pintura 
romântica francesa, foi um seguidor da tradição 
artística davidiana. 

04. O chamado Neogótico surgiu na Inglaterra e não 
teve, na França, repercussões estéticas 
importantes. 

08. A chamada “escola de Barbizon” foi responsável 
por renovar a pintura da paisagem, abandonando 
regras e convenções usualmente praticadas. 

16. O pintor Delacroix foi admirador do estilo dos 
pintores Poussin e Rafael, sobretudo pela questão 
da primazia do desenho. 

 
197 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte brasileira, assinale o que for correto. 
 

01. O trabalho dos artistas do Clube da Gravura de 
Porto Alegre estava fortemente relacionado com 
a Pop Art, fazendo referências às personagens 
abstratas dos quadrinhos brasileiros para 
propiciar uma ilusão de movimento. 

02. A litogravura consiste em um processo similar à 
gravura em metal na qual se sulca a superfície com 
um buril, criando-se o desenho, porém a matriz é 
construída em uma prancha de madeira. 

04. Alfredo Volpi, devido ao seu interesse pela cultura 
popular, teve uma forte influência no 
desenvolvimento da gravura brasileira, 
especialmente nas xilogravuras utilizadas na 
literatura de cordel. 

08. O gaúcho Carlos Scliar desempenhou papel 
importante no desenvolvimento da gravura no 
país. 

16. A água-forte é uma técnica de gravura realizada 
sobre uma superfície metálica a qual é recoberta 
por uma camada de verniz. Nessa superfície, o 
artista desenhará, utilizando uma ponta metálica. 
Posteriormente, utiliza-se ácido para corroer a 
área não protegida pelo verniz e tem-se, assim, a 
matriz de impressão. 

 
198 - (UEM PR/2014)    

Sobre a pintura no século XX, assinale o que for correto. 
 

01. Quando os Nazistas chegaram ao poder, 
patrocinaram o movimento expressionista, uma 
vez que essa manifestação artística lutava contra 
a estética tradicional, então considerada 
reacionária e decadente. 

02. De uma maneira geral, pode-se considerar que a 
arte de Paul Klee sofreu influência apenas da 
pintura abstrata, principalmente do 
expressionismo não figurativo. 

04. Em muitas das suas pinturas, Matisse transformou 
a cena em um padrão decorativo, com uma 
simplificação de formas e de contornos. 

08. O cubismo não pretendia abolir a representação 
do mundo sensível, mas intentava transformá-la a 
partir de um novo método. 

16. Os membros do futurismo, na condição de 
integrantes de um movimento artístico de 
vanguarda, recusaram qualquer participação na 
vida política italiana. 

 
199 - (UEM PR/2014)    
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Diversos músicos e grupos brasileiros foram marcantes 
em determinadas épocas de nossa história. A respeito 
da música popular brasileira, assinale o que for correto. 

 
01. O álbum Chega de Saudade, gravado por João 

Gilberto no final dos anos de 1950, foi de grande 
importância para o estabelecimento do 
movimento da Bossa-Nova. 

02. A música Sonífera Ilha foi um dos primeiros 
sucessos responsáveis por impulsionar a carreira 
da banda Legião Urbana, no início dos anos de 
1980. 

04. O grupo Titãs foi uma das bandas que mais se 
destacou no rock nacional dos anos de 1980, 
tendo iniciado sua carreira em festivais estudantis 
realizados em colégios paulistas. 

08. A obra de Noel Rosa geralmente é considerada 
como um interessante retrato da vida cotidiana 
do Rio de Janeiro dos anos de 1930. 

16. O movimento artístico musical conhecido como 
Tropicalismo caracterizou-se pela busca de uma 
linguagem internacional, calcada na música pop 
americana dos anos de 1980. 

 
200 - (UEM PR/2014)    

Sobre a cidade e a arquitetura do Movimento 
Moderno, assinale o que for correto. 

 
01. Nos anos 1920, na cidade alemã de Frankfurt, foi 

realizada uma experiência urbana que ganhou 
grande projeção internacional devido à 
padronização dos tipos de edificação. 

02. Durante a primeira década do século passado, o 
arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright 
projetou quase exclusivamente arranha-céus, 
uma vez que o seu país estava atravessando um 
período de grande desenvolvimento. 

04. O arquiteto franco-suíço Le Corbusier foi o 
responsável pelo projeto da cidade de 
Chandigarh, nova capital de Punjab, na Índia. 

08. O chamado “pano de vidro”, isto é, uma superfície 
contínua de vidro, que substituiu, em algumas 
construções modernistas, as janelas tradicionais, 
foi uma criação dos arquitetos norte-americanos, 
ainda no século XIX. 

16. Perseguidos pelo nazismo, alguns arquitetos 
modernistas alemães buscaram exílio nos Estados 
Unidos da América, onde contribuíram com o 
desenvolvimento da arquitetura. 

 
201 - (UEM PR/2014)    

Algumas obras artísticas são importantes referências 
que podem representar o estilo de uma época ou 
período. Considerando tal relação, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. O Requiem para coro e orquestra, de Wolfgang 

Amadeus Mozart, é a obra que inaugura a música 
da Renascença na Áustria. 

02. A tela A dança, de Henri Matisse, é um dos mais 
importantes exemplos da pintura fauvista do 
início do século XX. 

04. A série de pinturas da Catedral de Rouen, de 
Claude Monet, devido à sua forte variação de 
cores resultantes da iluminação variada ao longo 
do dia, pode ser considerada precursora do 
movimento Surrealista. 

08. O pontilhismo é a técnica de pintura desenvolvida 
no final do século XIX. Georges Seurat pode ser 
considerado um dos artistas mais conhecidos a 
utilizar a técnica. 

16. O Auto de Inês Pereira, de Gil Vicente, teve 
importância capital para o desenvolvimento na 
época do real teatro imperial brasileiro, no século 
XIX. 

 
202 - (UEM PR/2014)    

Sobre as novas linguagens da arte, é correto afirmar 
que 

 
01. a chamada história em quadrinhos ganhou, ao 

longo do século XX, um novo estatuto social e 
estético, tornando-se objeto de arte e fazendo 
parte do acervo permanente de museus. 

02. a fotografia somente influenciou as artes visuais 
um século depois de sua invenção, uma vez que a 
pintura possuía um grande apelo junto às classes 
dominantes. 

04. não há uma relação direta entre os projetos em 
grande escala de Smithson e a fotografia, posto 
que os primeiros, condenados à efemeridade, não 
são registrados mecanicamente. 

08. a chamada videoarte, dependendo 
exclusivamente de recursos técnicos, representa 
uma ruptura em relação às artes plásticas mais 
tradicionais. 

16. uma das grandes características do cinema 
contemporâneo é a constante modificação e 
atualização dos seus recursos técnicos e da sua 
linguagem. 

 
203 - (UEM PR/2014)    

A respeito da arte na contemporaneidade, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Os precursores da videoarte utilizaram, em suas 

obras, elementos originários de diversas outras 
mídias, como a História em Quadrinhos, a 
publicidade, a televisão e o cinema. 

02. Além da sua importância como exemplo central 
do Cinema Novo, o filme Deus e o Diabo na Terra 
do Sol, de Glauber Rocha, faz parte de um 
conjunto de filmes que recebeu o nome de Ciclo 
do Cangaço. 

04. Práticas artísticas contemporâneas como o 
Happening estão fortemente ligadas à crítica do 
próprio conceito de arte e de objeto artístico. 
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08. Por ser uma prática que se assemelha aos 
modelos industriais, a estética contemporânea 
não acredita que a produção cinematográfica 
possa ser considerada uma arte. 

16. A obra escultórica de Vítor Brecheret pode ser 
considerada um interessante exemplo da 
produção brasileira do período posterior ao fim do 
Regime Militar. 

 
204 - (UEM PR/2014)    

Leia o fragmento a seguir e assinale o que for correto 
sobre os movimentos artísticos e culturais que se 
desenvolveram no século XX. 
“Nas primeiras décadas do século XX ocorrem também 
profundas conturbações políticas: a Primeira Guerra 
Mundial, a Revolução Russa, o surgimento do fascismo 
e do nazismo na Alemanha. Não demorou muito para 
que a situação política criada pela Itália e Alemanha 
levasse os países europeus e americanos a se envolver 
em um novo conflito mundial. [...] É nesse contexto 
complexo e muitas vezes angustiante que se 
desenvolve a arte da primeira metade do século XX” 
(PROENÇA, Graça. Século XX: primeira metade (I). In: 
História da Arte. São Paulo, Editora Ática, 2009, p. 250-
251). 

 
01. O movimento expressionista objetivava transmitir 

os sentimentos e as angústias dos homens diante 
das adversidades provocadas pelos conflitos 
bélicos e pelas conturbações políticas da época. 

02. O futurismo, movimento artístico da primeira 
metade do século XX, que valorizava a tecnologia 
e o otimismo da modernidade, sofreu grande 
impacto dos acontecimentos da Primeira Grande 
Guerra. 

04. Os pintores do impressionismo, ao se recusarem a 
representar a “alegria de viver” das elites 
francesas, procuraram apreender a realidade das 
guerras e das revoluções como elas se 
apresentavam. 

08. Devido às grandes catástrofes provocadas pelas 
guerras e aos conflitos diplomáticos que se 
seguiram, surgiu, nos Estados Unidos, um 
movimento artísticocultural denominado “Pré-
rafaelitas”, que retratava o nacionalismo e a vida 
bucólica. 

16. O movimento surrealista, influenciado pelos 
infortúnios da Primeira Guerra Mundial, negava o 
racionalismo da civilização ocidental e produziu 
uma arte que explorava o inconsciente humano e 
as angústias da sociedade. 

 
205 - (UERN/2012)    

Ao longo dos séculos XV e XVI, muitas sociedades da 
Europa Ocidental passaram por um processo de 
renovação da cultura, que ficou conhecido como 
Renascimento. Foram tempos de inquietação 
intelectual, agitados por múltiplos questionamentos. A 
principal forma de manifestação do Renascimento foi a 

arte. Identifique a seguir uma obra do movimento 
artístico renascentista. 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  
 
206 - (UEM PR/2014)    

Sobre o recurso às formas geométricas planas e 
espaciais na arte, assinale o que for correto. 

 
01. As formas geométricas organizadas em estruturas 

rigidamente simétricas conferiam equilíbrio às 
telas do pintor holandês Piet Mondrian. 

02. De Chirico propôs uma arte metafísica, colocando 
figuras compostas com esferas, com cones e com 
cilindros em um espaço vazio e inabitável. 

04. No Suprematismo, o russo Kasimir Malevitch 
propunha a “abstração total”, reduzindo todo o 
espaço a um símbolo geométrico. 

08. Fernand Léger, com seus quadros de desenho 
geometrizado, procurava transmitir uma visão 
otimista do mundo industrializado. 

16. Alfredo Volpi estruturou seu painel Guerra e Paz 
para a sede da ONU com uma rígida composição 
geométrica de cores primárias. 
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207 - (UEM PR/2014)    
Considerando os elementos formais das diversas 
manifestações artísticas, assinale o que for correto. 

 
01. Em música, a principal unidade de medida 

utilizada para a discriminação da altura definida é 
o Hertz. 

02. Quando se misturam todas as cores-luz primárias, 
a resultante será a cor preta. 

04. A cor com a menor frequência é o vermelho, e a 
com maior é o violeta. 

08. Quando há variação de decibéis no som, pode-se 
dizer que houve uma variação de intensidade. 

16. Os retábulos são pinturas realizadas por meio da 
aplicação de pigmentos diluídos em água sobre 
um revestimento de argamassa ainda fresco. 

 
208 - (UEM PR/2014)    

O contato dos artistas ocidentais com sociedades não 
industriais ajudou-os a romper com os cânones 
estabelecidos na arte, determinando importantes 
experimentações plásticas. A esse respeito, assinale o 
que for correto. 

 
01. O contato do mundo ocidental com a arte africana 

se deu no período em que esta passava pelo 
movimento abstracionista. 

02. Na tela Les Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso 
pintou o rosto das mulheres como se fossem 
máscaras africanas. 

04. Matisse estudou os esquemas de cores dos 
tapetes orientais e desenvolveu um estilo que 
influenciou o design moderno. 

08. As telas mais conhecidas de Paul Gauguin são do 
período em que ele passou a viver em uma 
sociedade não ocidental. 

16. A Art Nouveau, uma expressão típica da sociedade 
industrial, teve como uma de suas fontes de 
inspiração os ornamentos japoneses. 

 
209 - (UEM PR/2014)    

Considerando a pintura moderna, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Um dos aspectos mais importantes na obra de 

Jackson Pollock foi a preocupação com o 
manuseio da tinta, independentemente de 
qualquer tema ou motivo a ser representado. 

02. O escultor Alexander Calder ficou conhecido por 
tentar materializar o conceito de equilíbrio formal 
para além da tela de pintura, com seus móbiles 
suspensos. 

04. René Magritte é conhecido por suas tentativas em 
representar a angústia e a perplexidade perante o 
mundo, sendo considerado um dos principais 
representantes do expressionismo. 

08. A pintura de Cézanne se caracteriza pelo uso de 
um desenho muito bem definido, de contornos 

muito precisos, como era comum a todos os 
impressionistas. 

16. Os famosos desenhos de bailarinas de Edgard 
Degas caracterizam-se pela representação de 
intrincados escorços e de muitas figuras 
parcialmente representadas. 

 
210 - (UEM PR/2014)    

Sobre a arte no século XIX, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Um dos aspectos mais importantes do trabalho de 

Auguste Renoir é o cuidado com a representação 
exata das formas e com a clara definição dos 
contornos das imagens representadas. 

02. Gustave Coubert procurou representar temas 
mais cotidianos e realistas em detrimento das 
imagens de heróis acadêmicos. 

04. Visando a compreender como representar as 
cores e as luminosidades mais reais, Claude 
Monet propôs que os artistas abandonassem seus 
ateliês e que fossem pintar sempre diante do 
“motivo” do quadro. 

08. As representações das ideias mais livres com certo 
caráter de improviso propostas por Dominique 
Ingres são de extrema importância para o 
desenvolvimento da pintura impressionista. 

16. Eugène Delacroix é geralmente considerado 
representante de um ideal mais conservador e 
acadêmico em meio aos pintores do início do 
século. 

 
211 - (UEM PR/2014)    

A respeito da arte do período românico, é correto 
afirmar que 

 
01. a abóbada de aresta consistia na intersecção de 

duas abóbadas em ângulo reto, apoiadas sobre 
pilastras, resultando na constituição de um 
espaço mais leve e de maior iluminação interna. 

02. as iluminuras presentes nos textos sagrados 
buscavam representar os fatos com forte realismo 
e com naturalidade. 

04. a arquitetura românica da península italiana 
apresenta poucas diferenças em relação ao estilo 
normando praticado na região da França. 

08. a nave central das igrejas românicas refletia a 
estrutura básica da abóbada de aresta, ao ser 
dividida em quatro setores dispostos em forma de 
cruz. 

16. uma das principais características das igrejas do 
período era a forma de construção dos telhados, 
que consistia em entablamentos retos apoiados 
sobre colunas. 

 
212 - (UEM PR/2014)    

Assinale o que for correto. 
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01. As formas musicais utilizadas por Haydn e por 
Mozart, especialmente a forma Sonata, 
expressam os ideais da música do período 
Barroco. 

02. O Tempietto, de Donato Bramante, em Roma, é 
um dos importantes exemplos de arquitetura 
Clássica do século XVI. 

04. A superação da divisão entre palco e plateia 
permeou grande parte da produção teatral do 
período elisabetano. 

08. Os desenhos Dürer demonstram a preocupação 
do artista com a representação, o mais fiel 
possível, da realidade, tanto na técnica quanto na 
temática. 

16. A pintura barroca utiliza-se da representação da 
luz como importante ferramenta para criar 
volume e movimento na cena. 

 
213 - (UEM PR/2014)    

Considerando o período Neoclássico, que na música é 
denominado simplesmente Classicismo, assinale o que 
for correto. 

 
01. O compêndio de Andrea Palladio sobre as leis 

implícitas da arquitetura clássica exerceu forte 
influência na forma de construir na Inglaterra 
setecentista. 

02. A pintura neoclássica se inspira principalmente na 
escultura clássica grega e na pintura de Rafael, 
como podemos perceber nas obras de Jacques-
Louis David. 

04. O compositor austríaco Joseph Haydn tem papel 
crucial no estabelecimento dos ideais do 
classicismo em meio à música do período. 

08. O período passou a ser conhecido também por 
Academicismo, pois seus ideais passaram a ser os 
princípios básicos do ensino nas academias de 
artes europeias. 

16. A obra pictórica de William Blake demonstra seu 
apreço pelo academicismo do período, como se 
pode perceber em seu quadro O Ancião dos Dias, 
de 1794. 

 
214 - (UEM PR/2014)    

Considerando a produção artística do final do século 
XIX até a Segunda Grande Guerra, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. O compositor Frèdèric F. Chopin pode ser 

considerado um dos principais expoentes da 
música do período das vanguardas artísticas do 
início do século XX. 

02. A ponte JK, projetada pelo arquiteto Alexandre 
Chan para a cidade de Brasília, é conhecida por 
sua estrutura em arcos que cruzam o tabuleiro 
diagonalmente. 

04. Anita Malfatti, ao lado de Lasar Segall, é 
considerada uma das precursoras do Movimento 
Modernista no Brasil, em 1922. 

08. O Fauvismo caracterizou-se, principalmente, 
como representação de todos os pontos de vista 
de um objeto em um mesmo plano. 

16. O pintor espanhol Pablo Picasso pode ser 
considerado um dos mais importantes 
representantes da pintura Expressionista no início 
do século XX. 

 
215 - (UEM PR/2014)    

A respeito da música dos séculos XX e XXI, assinale o 
que for correto. 

 
01. O dodecafonismo do início do século XX 

caracterizou-se por um uso fortemente estrutural 
dos parâmetros sonoros. 

02. O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos é 
reconhecido por sua produção musical 
fortemente calcada em ideais universalistas. 

04. A música eletrônica, que nasce na Alemanha dos 
anos 1950, assenta-se, em grande parte, nos 
mesmos princípios estruturais da música serial 
das gerações anteriores. 

08. Diversas vertentes musicais propuseram meios 
para superar o forte estruturalismo da música 
serial, como é o caso do Minimalismo de Philip 
Glass. 

16. A música de dança foi essencial para o 
estabelecimento da Música Eletrônica Alemã dos 
anos de 1950, principalmente por fornecer toda a 
tecnologia em equipamentos utilizada pelos 
compositores do período. 

 
216 - (UEM PR/2014)    

Considerando as técnicas de pintura, é correto afirmar 
que 

 
01. um dos principais problemas do uso da têmpera 

era que a tinta era extremamente líquida, 
escorrendo sobre a superfície de pintura e 
dificultando o trabalho dos artistas. 

02. a pintura com têmpera é um dos meios mais 
antigos de pintura e consiste na utilização de uma 
tinta elaborada com pigmentos secos e com gema 
de ovo. 

04. a pintura a óleo foi o procedimento predominante 
de pintura até o surgimento das tintas acrílicas no 
século XX. 

08. o principal tipo de suporte utilizado na técnica de 
têmpera foi a tela de tecido preparada com fundo 
branco. 

16. o aperfeiçoamento da pintura a óleo é geralmente 
atribuído aos irmãos Van Eyck e foi importante 
para o desenvolvimento do Renascimento 
pictórico. 

 
217 - (UEM PR/2014)    

Acerca do teatro como forma de expressão artística, 
assinale o que for correto. 
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01. Apesar do propósito racionalista da Bauhaus, a 
arte teatral fazia parte do programa de ensino, 
pois a escola sempre deu grande importância a 
atividades estimuladoras da imaginação. 

02. No início da Idade Média, as manifestações 
teatrais eram consideradas pela Igreja como atos 
de sacrilégio, sendo vetado aos cristãos participar 
de encenações. 

04. Virgílio foi um dos tragediógrafos responsáveis 
por introduzir as trilogias no teatro grego, criando 
peças célebres ainda hoje, como Eneida. 

08. Os Autos foram um gênero teatral que costumava 
personificar conceitos e seres abstratos, como 
Força, Fé, Virtude e Morte, e que carregava uma 
intenção moralizante. 

16. Em oposição à Forma Dramática, Bertolt Brecht 
desenvolveu uma forma teatral didática 
denominada Teatro Épico, que incorporava a 
temática social nas peças. 

 
218 - (UEM PR/2014)    

Sobre o Neoplasticismo, assinale o que for correto. 
 

01. A tipologia construtiva adotada pelo movimento 
neoplástico e pela arquitetura funcionalista 
holandesa foi fundamental para o 
desenvolvimento da arquitetura. 

02. A Casa Shröder, de Thomas Gerrit Rietveld, com 
seus planos contrapostos, é um exemplar 
característico da poética neoplástica. 

04. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do 
Neoplasticismo, movimento que determinou o 
formalismo de sua produção pós-Brasília. 

08. O Neoplasticismo também ficou conhecido como 
movimento De Stjil, nome da revista criada por 
Mondrian e por Van Doesburg. 

16. A cadeira Barcelona, com sua estrutura simples e 
seus elementos em preto, em vermelho e em azul, 
é um exemplo do design neoplástico. 

 
219 - (UEM PR/2014)    

“ ‘A cidade favorece a arte, é a própria arte’, disse Lewis 
Mumford. Portanto ela não é apenas [...] um invólucro 
ou uma concentração de produtos artísticos, mas um 
produto artístico ela mesma” (ARGAN, G. C. História da 
arte como história da cidade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 73). 

 
Acerca da organização espacial urbana, assinale o que 
estiver correto. 

 
01. Na cidade grega da Antiguidade, a Ágora, 

localizada na parte mais elevada do sítio, era uma 
área fortificada, onde eram construídos os 
templos e em torno da qual se desenvolvia o 
núcleo urbano. 

02. Lúcio Costa planejou a cidade de Brasília durante 
a ditadura militar, o que se reflete na disposição 
dos edifícios, que interrompem a circulação pelas 

praças, tornando-se simbolicamente inacessíveis 
ao povo. 

04. Em meados do século XIX, Paris, afetada pelo 
crescimento desordenado provocado pelo 
desenvolvimento industrial, passou por uma 
ampla reforma, com abertura de avenidas e 
parques e demolição de bairros inteiros. 

08. No período da Primeira República, foi promovida 
uma série de reformas urbanas, visando a 
aproximar as principais cidades brasileiras dos 
padrões funcionais e estéticos europeus. 

16. Na Baixa Idade Média, com o início de uma 
economia fundamentada no comércio, surgiram, 
ao longo das rotas comerciais, os burgos, 
aglomerados urbanos cercados de muralhas 
defensivas. 

 
220 - (UFJF MG)    

Observe a versão da Monalisa do pintor dadaísta, 
Marcel Duchamp, e em seguida responda ao que se 
pede. 

 

 
Mona Lisa – Marcel Duchamp 

http://museuhoje.com/app/v1/br/arte/55 Acesso em: 27, 
setembro, 2013. 

 
A expressão Vanguarda foi adotada por grupos de 
intelectuais, artistas e escritores, em fins do século XIX 
e princípios do XX, na Europa, ao proporem rupturas 
com a estética de períodos anteriores. Esses 
movimentos se tornaram mais conhecidos após a 
guerra de 1914-1918, em que se destacaram o 
Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo e 
Dadaísmo. Escolha dois movimentos artísticos desse 
período, analise suas principais propostas estéticas e 
faça a relação dessas propostas com o contexto 
histórico em que surgiram. 

 
I. 
II. 

 
221 - (ENEM/2014)    

Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 
 

O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas 
Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) como 

http://museuhoje.com/app/v1/br/arte/55
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patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho 
Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em 
reunião do conselho realizada no Museu de Artes e 
Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e do 
conselho ressaltou que a técnica de fabricação 
artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é 
ser mineiro”. 

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008. 
 

Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o 
que pertence à mesma categoria citada no texto está 
representado em: 

 

a)

  
Mosteiro de São Bento (RJ) 

 

b)

  
Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro 
Américo 

 

c)

  
Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES) 

 

d)

  
Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de 
Ouro Preto (MG) 

 

e)

  
Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do 
Campeche (SC) 

 
222 - (Fac. Direito de Franca SP/2015)    
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Candido Portinari. Retirantes. 

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=
438 

 
Pode-se afirmar que o quadro Retirantes (1944), de 
Cândido Portinari, 

 
a) revela padrões estéticos do modernismo, 

defendendo a valorização da arte pela arte e 
rejeitando qualquer traço realista. 

b) rejeita toda influência estrangeira, definindo sua 
temática e forma de representação a partir da 
tradição pictórica nacional. 

c) explora a plena integração do homem ao meio 
natural e a serenidade do brasileiro frente aos 
problemas que enfrenta. 

d) privilegia o abstracionismo e afirma a decadência 
da preocupação figurativa, que marcava a pintura 
surrealista. 

e) manifesta preocupação social, expressa na 
representação de figuras populares e da 
desesperança dos trabalhadores. 

 
223 - (UCS RS/2015)    

Cândido Portinari (1903-1962), um dos maiores 
pintores brasileiros, nasceu em Brodowski, no interior 
de São Paulo, em 1903. A partir de 1935, sua obra 
passou a ser conhecida internacionalmente. Pintou os 
painéis “Guerra e Paz” da sede da ONU em Nova York e 
o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Sua 
obra é profundamente marcada por questões sociais 
do Brasil e do mundo, como a tela “Retirantes”. Morreu 
em 6 de fevereiro de 1962, vítima de intoxicação por 
chumbo presente nas tintas que utilizava. 

Disponível em: <http://www.e-
biografias.net/candido_portinari/>.  
Acesso em: 28 set. 14. (Adaptado.) 

 
Tendo como referência as informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) O chumbo, por causa das suas características 

físico-químicas, é classificado como um ametal e 
encontra-se no Grupo 15 da Tabela Periódica. 

b) O mecanismo de absorção do chumbo pela derme 
se dá pela migração dessa substância dentro dos 
vasos sanguíneos no tecido epitelial. 

c) As obras de Portinari refletem influências do 
surrealismo, cubismo e da arte dos muralistas 
mexicanos, sendo, por isso mesmo, 
representativa do movimento impressionista 
brasileiro. 

d) O quadro “Retirantes”, assim como a peça teatral 
“O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna – 
que foi levada às telas do cinema –, retratam 
problemas sociais característicos do Nordeste 
brasileiro. 

e) Portinari foi um artista plástico que, junto com 
Oscar Niemeyer, projetou a cidade de Brasília, 
inaugurada como uma das principais metas 
desenvolvimentistas do governo de João Goulart. 

 
224 - (UEL PR/2015)    

A peça Vestido de Noiva, escrita por Nelson Rodrigues 
e dirigida pelo polonês Ziembinski, foi encenada pela 
primeira vez em 1943, sendo um marco na história da 
dramaturgia nacional. É por meio da representação 
dessa tragédia carioca que se inicia o processo de 
modernização do teatro brasileiro. 

 

 
(Lina Grey, Stella Perry e Luiza Barreto Leite em Vestido de 

Noiva 
 – montagem de 1943. Disponível em: 

<http://vejasp.abril.com.br/blogs/ dirceu-alves-
jr/2013/12/26/ 

vestido-de-noiva-de-nelson-rodrigues-faz-70-anos-e-
insiste-na-juventude>. Acesso em: 18 jul. 2014.) 

 
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o 
teatro e a produção de Nelson Rodrigues, 

 
a) caracterize o gênero tragédia na dramaturgia; 
b) cite e descreva três características da peça Vestido 

de Noiva que são responsáveis pelo início da 
modernização do teatro no Brasil. 

 
225 - (UEL PR/2015)    

Leia a letra de canção a seguir. 
 

Vai, minha tristeza, e diz a ela 
Que sem ela não pode ser 

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=438
http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=438
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Diz-lhe numa prece que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer 
 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela não há paz 
Não há beleza, é só tristeza 
E a melancolia que não sai de mim 
Não sai de mim, não sai 

 
Mas se ela voltar, se ela voltar 
Que coisa linda, que coisa louca! 
Pois há menos peixinhos a nadar no mar 
Do que os beijinhos que eu darei na sua boca 

 
Dentro dos meus braços 
Os abraços hão de ser milhões de abraços 
Apertados assim, colados assim, calados assim, 
Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim 
Que é pra acabar com esse negócio 
De você viver longe de mim 
Não quero mais esse negócio 
De você viver assim 
Vamos deixar desse negócio 
De você viver sem mim 

(Vinicius de Moraes / Tom Jobim. João Voz e Violão. 
Universal Music, CD, 1999.) 

 
A canção Chega de Saudade foi composta por Vinicius 
de Moraes (letra) e por Tom Jobim (melodia). Foi 
gravada pela primeira vez em 1958 na voz de Eliseth 
Cardoso, acompanhada pelo violão de João Gilberto. 
Alguns anos depois, essa gravação ficou conhecida 
como um dos primeiros registros fonográficos da Bossa 
Nova. Chega de Saudade traz elementos novos para a 
música popular brasileira, que constituirão a Bossa 
Nova. 
Cite cinco dessas novidades quanto aos elementos 
melódicos e à temática da letra. 

 
226 - (UEL PR/2015)    

Leia o texto e analise as imagens a seguir. 
 

A Coca-Cola é lançada em 1886 em Atlanta na máquina 
de refrigerantes da Jacob’s Pharmacy. Como muitas 
pessoas que mudaram a história, John Pemberton, um 
farmacêutico de Atlanta, foi inspirado pela simples 
curiosidade: em uma tarde, ele agitou um líquido 
cheiroso com cor de caramelo e, quando parou, levou 
a mistura até a vizinha Jacob’s Pharmacy. Lá, a mistura 
foi combinada com água com gás e provada pelos 
clientes, que foram unânimes: essa nova bebida era, de 
alguma forma, especial. Então, ela passou a ser vendida 
na Jacob’s Pharmacy a cinco centavos o copo. Um 
século depois a The Coca-Cola Company produzia mais 
de 38 bilhões de litros de xarope fazendo com que o 
produto alcançasse, nos dias de hoje, extrema 
popularidade em vários países do mundo. 

(Adaptado de: História Coca-Cola Global. Disponível em: 
<https:// 

cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-
marca/>. Acesso em: 1 ago. 2104.) 

 

 
(Andy Warhol. Cinco Garrafas de Coca-Cola, 1962. Tinta 

polimerizada  
sintética e tinta de serigrafia sobre tela. 40,6 _ 50,8 

cm.) 

 
(Cildo Meireles. Inserção em Circuitos Ideológicos: projeto 

Coca-Cola,  
1970. Texto transferido sobre garrafas de Coca- -Cola.) 

 
Como elemento introjetado na cultura moderna e 
contemporânea, a Coca-Cola foi um elemento utilizado 
e/ou apropriado por diversos artistas, como na pintura 
Cinco Garrafas de Coca-Cola, do artista americano Andy 
Warhol, e na intervenção Inserção em Circuitos 
Ideológicos: projeto Coca-Cola, do artista brasileiro 
Cildo Meireles. 
Com base no texto, nas imagens e nos conhecimentos 
sobre a produção dos referidos artistas, 

 
a) descreva as principais características da produção 

de Andy Warhol relacionando-as com a utilização 
da Coca-Cola como elemento figurativo e 
simbólico; 

b) aborde o trabalho Inserção em Circuitos 
Ideológicos: projeto Coca-Cola, de Cildo Meireles, 
salientando o teor crítico/político desta 
proposição artística. 

 
227 - (UEL PR/2015)    

O documentário O Ateliê de Luzia – Arte Rupestre no 
Brasil, dirigido por Marcos Jorge, apresenta as 
descobertas atuais da arqueologia através dos vestígios 
visuais do homem brasileiro. No decorrer do filme, o 
diretor mostra diferentes sítios arqueológicos, como 
eles foram descobertos e vestígios que datam dos 
períodos paleolítico e neolítico. Segundo a antropóloga 
Maria Beltrão, uma das entrevistadas, 

 
A pintura rupestre pode se revestir de intenções no 
decorrer dos tempos pré-históricos. Ela pode ser 
apenas uma manifestação artística em algum tempo, 
ela pode estar escondendo alguma prescrição 
ecológica, ela pode demonstrar um autoconhecimento 
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astronômico, pode estar ligada ao mundo mágico-
religioso etc. 

 
Ao final do documentário, o antropólogo Andrei 
Isnardis faz um paralelo entre as inscrições realizadas 
pelo homem pré-histórico e as pichações e grafites nas 
grandes cidades. 
Com base nos conhecimentos sobre pré-história e 
manifestações culturais urbanas na 
contemporaneidade, cite seis similaridades entre os 
grafismos rupestres pré-históricos e os 
grafites/pichações realizados na atualidade. 

 
228 - (UEL PR/2015)    

Leia o texto a seguir. 
 
A arte pré-histórica é uma arte de linhas e croquis; é 
uma etapa além da percepção, um artifício que ajuda a 
reter a imagem na mente. Na arte pré-histórica, 
encontramos figuras humanas, geralmente armadas, 
em ação, seja perseguindo animais, lutando ou 
dançando. Os animais são representados de forma 
naturalista, ou seja, reproduções de imagens 
perceptíveis. As figuras humanas, pelo contrário, estão 
muito estilizadas; se estão em movimento, os braços e 
as pernas são alargados. O objetivo do artista foi 
indicar o movimento; as formas são ditadas por 
sensações internas mais que observação externa. Os 
dois principais estilos pré-históricos são vitalistas e se 
acham determinados pela imagem captada 
exteriormente e pela sensação internamente sentida. A 
arte pode haver estado associada com ritos, com a 
intenção de exercer os poderes mágicos através de um 
retrato fiel que apresenta naturalismo nas 
representações animais. Já o símbolo estilizado e 
dinâmico da forma humana é determinado por um 
sentimento interno. 

(Adaptado de: READ, H. Imagen e Idea. La función del 
arte en el  

desarollo de la conciencia humana. México: FCE, 2003. 
p.23-31.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as imagens da arte pré-histórica que 
representam o estilo animal naturalista (reprodução de 
imagens perceptíveis) e os símbolos estilizados e 
dinâmicos da forma humana determinados mais pela 
sensação que pela observação e que buscam indicar o 
movimento. 

 

a)

   

b)

   

c)

   

d)

   

e)

   
 
229 - (UEL PR/2015)    

Observe a imagem e leia o texto a seguir. 
 

 
Para Picasso: “A pintura não é feita para decorar 
apartamentos. É um instrumento de guerra para 
ataque e defesa contra o inimigo.” O inimigo é o 
homem que explora seus semelhantes por egoísmo e 
lucro. Guernica foi pintada com paixão e convicção. O 
artista usa símbolos arquetípicos (o touro, o cavalo, a 
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figura sustentando ao alto uma luz) criando uma obra 
alegórica. 

(Adaptado de: WARNCKE, C. P. W. Ingo Pablo Picasso.  
China Taschen, 2007. p.387-401.) 

 
Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos 
sobre a obra Guernica de Pablo Picasso, considere as 
afirmativas a seguir. 

 
I. A origem de Guernica restringe-se aos estudos 

que Picasso realizou das obras de Goya e 
Velásquez, não tendo qualquer relação direta com 
a destruição da cidade basca pelos bombardeios 
alemães. 

II. A experiência da guerra foi interpretada por 
Picasso por um meio de expressão imagético, em 
que, pela linguagem da pintura, o artista aborda o 
sofrimento humano. O acontecimento conduziu à 
criação de uma obra que se manteve presente na 
consciência coletiva do século XX. 

III. Picasso usou elementos da expressividade, 
através de sua própria linguagem formal, com 
motivos e esquemas pictóricos universais, 
difundidos por uma tradição. A composição em 
três partes baseia-se no tríptico, forma clássica do 
retábulo cristão. 

IV. Guernica dialoga com outra obra de Picasso, a 
série de águas-fortes intitulada Sonhos e Mentiras 
de Franco, em que são introduzidas figuras saídas 
do repertório de Guernica, que representam os 
sofrimentos das vítimas da guerra civil. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
230 - (UEL PR/2015)    

As origens da Arte Moderna estão relacionadas com o 
trabalho inovador de vários artistas que atuaram até o 
século XIX. Podem-se relacionar alguns precursores 
com os movimentos da Arte Moderna: Manet e o 
Impressionismo, Van Gogh e o Expressionismo, 
Cézanne e o Cubismo, Gauguin e o Fovismo e Bosch e o 
Surrealismo. 
Com base nos conhecimentos sobre os antecedentes 
da Arte Moderna, relacione as obras dos artistas 
mencionados com as dos respectivos movimentos. 

 

(I)                      a)

  

(II)               b)
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(III)             c)

  

(IV)     d)

  

(V)                e)

  
 

Assinale a alternativa que contém a associação correta. 
 

a) I-A, II-C, III-E, IV-B, V-D. 
b) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E. 
c) I-C, II-B, III-A, IV-E, V-D. 
d) I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B. 
e) I-D, II-C, III-A, IV-B, V-E. 

 
231 - (UEL PR/2015)    

Leia o texto a seguir. 
 

O Concretismo teve sua origem no Brasil a partir da I 
Bienal de São Paulo, em 1951, quando foram premiados 
artistas brasileiros e estrangeiros que desenvolviam 
pesquisas orientadas na direção da Arte Concreta. Max 
Bill recebeu o 1º prêmio de escultura com a famosa 
Unidade Tripartida, uma escultura em aço inoxidável 
estruturada no espaço através de uma forma orgânica 
e dinâmica. Lygia Clark e Hélio Oiticica assumiram 
radicalmente a ruptura com as linguagens tradicionais, 
integrando a participação do corpo na constituição da 
obra, desencadeando o movimento neoconcreto. Lygia 
Clark explorou a experiência tátil e Oiticica explorou 
formas e cores no espaço e criou os 
Ambientes e Parangolés. (Adaptado de: RIBEIRO, M. A. 

Neovanguardas:  
Belo Horizonte anos 60. Belo Horizonte: Cia das Artes, 

1997. p.58-61.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as obras de Max Bill, Lygia Clark e 
Hélio Oiticica. 
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232 - (UEL PR/2015)    

Leia o texto a seguir. 
As neovanguardas artísticas na década de 1960 foram 
marcadas por uma efervescência cultural e uma 
posição crítica frente à hegemonia política, social e 
cultural. Os jovens questionaram os discursos 
totalitários e a repressão política e comportamental. No 
campo das artes plásticas, manifestou-se uma nova 
figuração, centrada na representação cotidiana do 
homem urbano, além da emergência de propostas 
conceituais e processuais através dos happenings, 
ambientes e performances. 

(Adaptado de: RIBEIRO, M. A. Neovanguardas: Belo 
Horizonte anos 60.  

Belo Horizonte: Cia das Artes, 1997. p.35- 84.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Arte na 
década de 1960, relacione os conceitos e as suas 
características correspondentes. 

 
(I) Tropicalismo. 
(II) Nova Objetividade Brasileira. 
(III) Arte Ambiental. 
(IV) Arte Guerrilha. 
(V) Land Art. 
 
(A) Suas propostas artísticas interferem no espaço 

circundante e instauram uma nova realidade em 
uma determinada situação espacial, envolvendo a 
atividade sensorial do público. São usados objetos 
e materiais que visam à exploração sensorial – 
tátil, auditiva, olfativa e visual – das pessoas, que 
se tornam co-autoras da proposta do artista e 
participantes da exploração ambiental. 

(B) Propõe uma nova maneira de focalizar a relação 
entre arte e política e pauta-se pela autonomia da 
linguagem artística. Tem origem em 1967, com os 
poemas musicais alegóricos de Gilberto Gil e 
Caetano Veloso, conjugados com os arranjos 
experimentais da música concreta e aleatória de 
Rogério Duprat e de Júlio Medaglia, usando a 
alegoria e a ironia como questionamento social. 

(C) Inaugura-se uma nova forma de atuação por 
ações efêmeras de protesto político e 
comportamental, voltadas para experiências 
radicais com o corpo e as sensações, a inteligência 
e os conceitos. Destacam-se os trabalhos de Cildo 
Meirelles, Artur Barrio e Antônio Manoel. Refere- 
-se à libertação dos instintos vitais, em que a 
energia do corpo humano se revolta contra a 
repressão da sociedade. 

(D) Denomina a geração de artistas brasileiros que 
atuou no eixo Rio-São Paulo no final dos anos 
1960. Refere-se à exposição desses artistas 
realizada no MAM-RJ, em 1967, organizada por 
Hélio Oiticica e Rubens Guerchman. Enfatizava a 
vontade construtiva, a superação das categorias 
tradicionais, a tendência para o objeto e as 
manifestações coletivas abertas à participação do 
público. 

(E) Veio reafirmar a ruptura com espaços 
consagrados, como as galerias e os museus, 
marcada pela volta do artista à natureza. Suas 
obras são realizadas nas montanhas, no mar, no 
deserto, no campo e nos parques da cidade. 
Retomava sua relação com o público por meio de 
fotografias, filmes e vídeos apresentados em 
galerias, museus e bienais. Destacam-se os 
trabalhos de Christo e Smithson. 

 
Assinale a alternativa que contém a associação correta. 
 
a) I-A, II-B, III-D, IV-E, V-C. 
b) I-B, II-D, III-A, IV-C, V-E. 
c) I-B, II-E, III-C, IV-A, V-D. 
d) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-E. 
e) I-D, II-E, III-A, IV-B, V-C. 
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233 - (UEL PR/2015)    
Leia o texto a seguir. 
 
As origens do surrealismo nas artes visuais estão no 
movimento Dadá e nas obras de De Chirico e Marc 
Chagall. Esses artistas já realizavam um arranjo 
irracional de objetos, em uma ausência de lógica que 
caracteriza as imagens oníricas, abrindo caminho para 
os domínios do inconsciente. Com a colaboração dos 
dadaístas, Hans Arp e Max Ernst, Breton propôs, com 
base na psicanálise, um método de criação poética 
espontâneo, denominado “automatismo psíquico”. Tal 
método pretendia acessar diretamente as imagens 
simbólicas do inconsciente, independente de qualquer 
preocupação estética ou moral, sem o “filtro” da razão 
e da lógica. Além de Ernst e Arp, se destaca o trabalho 
de Joan Miró, com poéticas mais intuitivas que 
racionais. Alguns artistas, como Buñuel, Dali, Magritte, 
Giacometti, tiveram relação com o movimento 
surrealista. Artistas brasileiras, como a escultora Maria 
Martins e a pintora Tarsila do Amaral (na sua fase 
antropofágica), tiveram influência marcante desse 
movimento. 

(Adaptado de: HERBERT, R. História da Pintura Moderna.  
São Paulo: Círculo do Livro S.A., s/d. p.23-143.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, as imagens das obras de um 
precursor do surrealismo, de um surrealista europeu e 
de um artista brasileiro surrealista. 

 

 

 

 

 

 
 
234 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arte brasileira no século XIX é correto afirmar: 
 

01. Thomas Ender, importante pintor da Missão 
Artística Francesa, ficou conhecido pelas suas 
aquarelas. 

02. Menos desenvolvido que outros países da 
América Latina, o Brasil teve uma academia de 
arte apenas nos últimos 25 anos do século XIX. 

04. Na arquitetura, a Missão Artística Francesa 
praticou o estilo neoclássico, e não o Barroco. 

08. A Guerra do Paraguai, apesar de ter causado um 
grande desgaste econômico, não contribuiu para 
o declínio das artes. 

16. Acostumados com o luxo da corte imperial, os 
artistas brasileiros não desenvolveram uma arte 
de tema regionalista, posto que este era 
considerado inferior. 

 
235 - (UEM PR/2015)    
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Sobre a arte brasileira nos séculos XX e XXI é correto 
afirmar: 
 
01. A obra do artista plástico Hélio Oiticica foi 

importante porque explorou novas possibilidades 
estéticas, como os Parangolés. 

02. A despeito de uma grande produção, a pintura 
realizada em muros e paredes das cidades do País 
não é considerada arte pela maioria dos críticos. 

04. Os artistas nacionais não são versáteis, pois se 
restringem a uma única técnica, como é o caso da 
obra pictórica de Iole de Freitas. 

08. A Bienal de São Paulo, mostra responsável pela 
divulgação da arte nacional, foi criada segundo o 
modelo da Bienal de Veneza. 

16. Com exceção da pintura, a arte nacional buscou 
novos rumos, com a incorporação de novas 
linguagens. 

 
236 - (UEM PR/2015)    

Sobre o teatro brasileiro é correto afirmar que: 
 

01. A hegemonia do autor no teatro brasileiro só veio 
a acontecer ao final da década de 1950, quando o 
Teatro de Arena encenou “Eles Não Usam Black- 
Tie”. 

02. O golpe militar de 1964 obrigava os autores do 
teatro brasileiro a utilizarem metáforas em suas 
produções. Tal dificuldade, imposta pela censura 
da época, limitou a produção teatral às peças 
cômicas, fazendo com que o “teatro sério” ficasse 
adormecido até o término do regime militar, ao 
final da década de 1970. 

04. A obra de Martins Pena, inserida na Comédia de 
Costume, foi tida pela crítica, já há mais de 50 
anos, como painel histórico da vida do país na 
primeira metade do século XIX. Para alguns 
críticos, esse juízo vale até os dias atuais. 

08. O Teatro do Oprimido foi criado com o objetivo de 
apoiar, por meio do teatro, as lutas dos oprimidos. 
Desde a sua criação, ele vem sendo utilizado nas 
lutas políticas e sociais, no trato com problemas 
pontuais, e em áreas como a pedagogia e a 
psicoterapia. 

16. O Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), criado sob 
a influência dos programas humorísticos da 
televisão brasileira nos anos 1980, levou aos 
palcos uma série de artistas que mais tarde se 
consagraram como grandes humoristas, de 
reconhecimento internacional. 

 
237 - (UEM PR/2015)    

Sobre o Teatro Brasileiro de Revista é correto afirmar 
que: 

 
01. O Teatro de Revista é considerado um gênero 

teatral em forma de espetáculo cômico-musical, 
no qual se mesclam as sátiras política e social de 
forma caricata e paródica. 

02. O Teatro de Revista nasceu no Brasil, no início do 
século XIX, com a fundação da casa de espetáculos 
“Alcazar lírico”, na qual se apresentavam vedetes 
europeias. Depois ele foi exportado, passando a 
ser apresentado, também, em países como França 
e Portugal. 

04. A Opereta Forrobodó foi um dos grandes sucessos 
que internacionalizou o Teatro de Revista, 
chegando, na década de 1930, à Europa e aos 
Estados Unidos. No Brasil, ela não obteve sucesso, 
devido ao texto, que retratava o cotidiano da 
comunidade negra carioca. 

08. Um dos principais revistólogos a se destacar no 
cenário brasileiro foi Artur Azevedo. A ele é 
atribuído o surgimento da figura do “malandro” 
no Teatro de Revista. 

16. O Teatro de Revista, inicialmente, também foi 
chamado de revista do ano. Isso porque, devido à 
diversidade de áreas envolvidas, era necessário 
um longo período para produção e ensaios. Assim, 
as peças eram apresentadas uma vez por ano, 
durante o período do carnaval. 

 
238 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arte do século XVII na Europa Ocidental é 
correto afirmar: 

 
01. A Villa Rotonda, obra do arquiteto italiano Andrea 

Palladio, é um dos marcos iniciais da arte desse 
período. 

02. De maneira geral, o termo “Barroco” significa 
absurdo ou grostesco, tendo, assim, inicialmente, 
uma conotação pejorativa. 

04. O pintor francês Nicolas Poussin foi um dos 
representantes significativos da arte desse 
período. 

08. Nos Países Baixos, muitos artistas abandonaram a 
prática da pintura por encomenda. Esses artistas, 
somente após o término de suas obras, saíam em 
busca de compradores para as mesmas. 

16. Os arquitetos italianos, nesse período, combatiam 
o uso de ornamentos e formas renascentistas, 
pois as consideravam ultrapassadas. 

 
239 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arte dos séculos XVIII e XIX na Europa Ocidental 
é correto afirmar: 

 
01. A arte neoclássica é uma tentativa de retorno aos 

valores culturais do Império Romano, e os seus 
artistas renegavam a arte de períodos anteriores. 

02. Os pintores realistas, por convicções pessoais, 
representavam apenas retratos e cenas históricas. 

04. Jacques-Louis David foi pintor ativo durante, 
sucessivamente, a Revolução Francesa e o Império 
Napoleônico. 

08. Muitos pintores alemães redescobriram a pintura 
nacional medieval, sobretudo no que se refere ao 
tema e à técnica. 
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16. O pintor inglês John Constable tornou-se famoso 
por representar cenas mitológicas, que eram 
baseadas nos seus estudos sobre a Antiguidade 
Clássica. 

 
240 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arquitetura Historicista e a arquitetura 
Neoclássica é correto afirmar: 

 
01. O movimento chamado paladiano surgiu na 

Inglaterra no século XVIII. 
02. O Panteão, obra do arquiteto francês Soufflot 

localizada na cidade francesa de Paris, é uma 
cópia fidedigna do templo de mesmo nome, 
situado na cidade italiana de Roma. 

04. As escavações realizadas em Pompeia e Herculano 
contribuíram para popularizar esses movimentos 
arquitetônicos. 

08. Devido ao seu caráter intrinsecamente 
monumental, a arquitetura neogótica não foi 
apropriada pelos arquitetos em projetos 
residenciais. 

16. De aspecto austero e frio, a Ópera de Paris, em 
estilo neorenascentista, não agradou aos estetas 
da capital francesa. 

 
241 - (UEM PR/2015)    

Sobre o Impressionismo é correto afirmar: 
 

01. O termo tem a sua origem em Manet, que 
desejava enfatizar o caráter menos natural da sua 
arte. 

02. Pela sua escolha temática, Degas era considerado 
um impressionista típico. 

04. Cenas representadas ao ar livre e cenas do mundo 
do espetáculo foram alguns dos temas de 
predileção dos pintores desse movimento. 

08. Na última fase da sua carreira, Claude Monet 
renegou o Impressionismo e retornou a um 
realismo de caráter quase fotográfico. 

16. A revolução impressionista não significou um 
rompimento com todas as convenções estéticas e 
pictóricas herdadas da tradição, como a 
perspectiva. 

 
242 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arquitetura do Movimento Moderno é correto 
afirmar: 

 
01. A igreja de São Francisco, obra de Oscar Niemeyer, 

foi decorada pelo artista plástico Cândido 
Portinari. 

02. A arquitetura do mexicano Louis Barragán, 
mesmo sendo modernista e afinada com a 
arquitetura interancional, preserva traços da 
cultura tradicional de seu país de origem. 

04. A execução da referida arquitetura (a do 
Movimento Moderno) somente foi possível no 

século XX, quando novos materiais de construção 
foram produzidos em escala industrial. 

08. O Seagran Building, obra emblemática do alemão 
Mies van der Rohe, jamais foi copiada ou igualada, 
devido a sua grande originalidade. 

16. O norte-americano Frank Lloyd Wright nunca 
logrou se desvencilhar da influência do seu 
principal mentor, o igualmente norte-americano 
Louis Sullivan. 

 
243 - (UEM PR/2015)    

Sobre a relação entre arte, técnica e indústria é correto 
afirmar: 

 
01. A chamada morte da arte, como entendida por 

alguns, não apresenta uma relação direta com a 
técnica, significando apenas uma recusa do 
mercado em aceitar certos procedimentos 
artísticos. 

02. O norte-americano Lichtenstein não teve como 
influência os cartuns, uma vez que os considerava 
ligados demais à sociedade de consumo e à 
produção de imagens em larga escala. 

04. A invenção da fotografia teve grande influência 
sobre o desenvolvimento e o direcionamento de 
certas correntes artísticas. 

08. A arte povera (arte pobre) era um movimento de 
contestação de artistas que clamavam pela 
aceitação da sociedade de consumo em massa. 

16. A fotografia não pode ser considerada uma 
reprodução fiel do real, uma vez que o fotógrafo 
tem preferências estéticas. 

 
244 - (UNICAMP SP/2015)    

Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi 
o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo 
depois da Independência. (…) O Romantismo apareceu 
aos poucos como caminho favorável à expressão 
própria da nação recém-fundada, pois fornecia 
concepções e modelos que permitiam afirmar o 
particularismo, e portanto a identidade, em oposição à 
Metrópole (…). 
(Antonio Candido, O Romantismo no Brasil. São Paulo: 

Humanitas, 2004, p. 19.) 
 

Tendo em vista o movimento literário mencionado no 
trecho acima, e seu alcance na história do período, é 
correto afirmar que 

 
a) o nacionalismo foi impulsionado na literatura com 

a vinda da família real, em 1808, quando houve a 
introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os 
primeiros livros circularam no país. 

b) o indianismo ocupou um lugar de destaque na 
afirmação das identidades locais, expressando um 
viés decadentista e cético quanto à civilização nos 
trópicos. 

c) os autores românticos foram importantes no 
período por produzirem uma literatura que 
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expressava aspectos da natureza, da história e das 
sociedades locais. 

d) a população nativa foi considerada a mais original 
dentro do Romantismo e, graças à atuação dos 
literatos, os indígenas passaram a ter direitos 
políticos que eram vetados aos negros. 

 
245 - (UFSC/2015)    

Sobre as artes na antiguidade, é CORRETO afirmar que: 
 
01. os povos que se estabeleceram na região dos rios 

Tigre e Eufrates precisavam defender e expandir 
seu território constantemente, o que os impediu 
de realizar obras artísticas. 

02. as diferentes formas de expressão artística 
desenvolvidas por diversas sociedades nos 
permitem conhecer melhor seu passado e podem 
ser consideradas fontes históricas. 

04. a mitologia foi fonte inspiradora de diferentes 
manifestações artísticas no Egito antigo. Algumas 
pinturas funerárias, por exemplo, representavam 
cenas envolvendo ações divinas. 

08. entre os poetas mais conhecidos da Roma antiga, 
figura Virgílio, autor da “Ilíada”, poema que 
descreve o desenvolvimento do Senado romano. 

16. na Grécia antiga, a tragédia foi um gênero literário 
muito presente nas artes cênicas; várias peças 
teatrais deste gênero ficaram famosas e foram 
encenadas em outros períodos da história. 

32. os romanos desenvolveram um estilo artístico que 
permaneceu independente da influência de 
outros povos, mesmo após a constituição do 
Império. 

 
246 - (ESPM/2015)    

Viva O Povo Brasileiro é um romance histórico que, 
apesar de baseado em fatos reais da história brasileira, 
é uma narrativa com personagens fictícios, cujas vidas 
se entrelaçam com episódios da trajetória do Brasil. O 
livro apresenta uma visão crítico- -satírica com 
passagens de comicidade e escracho. 

Auto da Compadecida é uma peça teatral em forma 
de auto. É um drama do nordeste do Brasil e insere 
elementos da tradição da literatura de cordel e do 
gênero comédia, apresentando traços do barroco 
católico brasileiro, misturando cultura popular e 
tradição religiosa. Apresenta na escrita traços de 
linguagem oral por demonstrar na fala do personagem 
sua classe social. 

 
As obras mencionadas são de autoria de dois expoentes 
da cultura brasileira, falecidos em 2014. Assinale a 
alternativa que os apresente respectivamente: 

 
a) Rubem Alves – João Ubaldo Ribeiro; 
b) Rubem Alves – Ariano Suassuna; 
c) João Ubaldo Ribeiro – Ariano Suassuna; 
d) João Ubaldo Ribeiro – Ivan Junqueira; 
e) Ivan Junqueira – Ariano Suassuna. 

 
247 - (UEPG PR/2015)    

No ano de 2013, foi comemorado o centenário de 
nascimento de Vinicius de Moraes, com a produção de 
reportagens, documentários e matérias jornalísticas 
alusivas ao fato. Diplomata, músico, poeta, escritor, 
Vinicius se fez presente na cena intelectual brasileira no 
século XX e sua obra singular marcou a história da MPB 
–Música Popular Brasileira. A respeito desse tema, 
assinale o que for correto.  

 
01. Várias canções escritas por Vinicius de Moraes se 

caracterizaram pela influência da música e da 
religião negra.  

02. Conhecidas pelo romantismo, as músicas de 
Vinicius de Moraes evitavam conotações ou 
posiciona-mentos políticos, o que fez com que ele 
fosse apontado como alienado por outros músicos 
durante a ditadura militar no Brasil.  

04. Garota de Ipanema, composta por Vinicius em 
parceria com Tom Jobim, tornou-se 
internacionalmente conhecida e foi gravada por 
Frank Sinatra.  

08. Chega de Saudade, Canto de Ossanha e Tarde em 
Itapoã são algumas das músicas mais conhecidas 
compostas por Vinicius.  

16. Vinicius de Moraes foi um dos mais duros críticos 
da Bossa Nova, estilo presente na origem da 
chamada MPB, por entender que se tratava de 
uma manifestação erudita da classe média 
carioca. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 248, 249 
  
 

Leia o Texto e analise as Figuras 4 e 5. 
 

A conservação de alimentos é a arte de mantê-los o mais 
estáveis possível em suas características físicas, 
químicas e biológicas. Existem vários métodos para isso, 
entre eles, a conservação pelo frio, a irradiação e o uso 
de conservantes químicos. 

 

  
 
248 - (UEL PR/2009)    
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Considerando as Figuras 4 e 5 e o universo da Arte Pop, 
é correto afirmar. 

 
a) No Brasil, Antonio Dias e Wesley Duke Lee 

produziam obras cujos temas eram mais ingênuos 
e, devido ao atraso tecnológico, não utilizavam as 
mesmas técnicas que os americanos. 

b) A temática da Arte Pop era inspirada em imagens 
futuristas européias, pois eram utilizadas as cores 
primárias chapadas e o traço era duro e 
simplificado. 

c) Os estereótipos da pintura contemporânea, além 
de constituírem o universo pop, atestam a 
influência da visualidade oriental com seus tons 
saturados e temática política. 

d) Apresentam um tipo de figuração própria dos meios 
de comunicação de massa, que, repetida inúmeras 
vezes, pode ser reconhecida sem ser observada. 

e) No repertório plástico dos artistas vinculados à Arte 
Pop, observa-se forte carga subjetiva, traduzida 
pelo gesto lírico-dramático cuja influência vem do 
expressionismo abstrato. 

 
249 - (UEL PR/2009)    

Com base na Figura 4 e nos conhecimentos sobre Andy 
Warhol, considere as afirmativas. 

 
I. Contrariando os meios de comunicação de massa, 

Andy Warhol adotava a pintura a óleo para 
representar as personalidades, pois assim 
reforçaria a idéia de imortalidade e durabilidade 
dos mitos. 

II. Seus trabalhos para embalagens de produtos de 
consumo, bem como a utilização do silkscreen para 
a reprodução, apontam para sua formação artística 
advinda da Bauhaus. 

III. A Arte Pop se coloca na cena artística como um dos 
movimentos que recusa a separação arte/vida, pela 
incorporação das histórias em quadrinhos e da 
publicidade. 

IV. O artista acreditava que a multiplicação das 
imagens pelo silkscreen enfatizava a idéia de 
anonimato e afastava qualquer vestígio de seus 
gestos. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 250 
  
 

 
 

Os veículos de comunicação, como livros, jornais, 
televisão e outros, desempenham papéis de 
importância fundamental na criação de imagens e da 
sua difusão, nas sociedades. 

 
250 - (UESC BA/2009)    

A figura de Tarzan, personagem de um livro do escritor 
Edgar Rice Bourroughs, de 1912, mundialmente 
conhecido, representa um europeu criado na selva 
africana e carrega um forte conteúdo ideológico, ao 

 
01. procurar demonstrar a superioridade da raça ariana 

em relação aos judeus. 
02. representar a dominação do homem medieval 

sobre todas as espécies animais. 
03. apresentar uma visão romântica da África, em 

oposição à barbárie da sociedade inglesa do início 
do século XX. 

04. imaginar uma sociedade africana, nos tempos do 
imperialismo, habitada apenas por homens-
macacos. 

05. conceber o “rei das florestas da África” como um 
europeu e não um africano. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 251 
  
   

Texto IV 
 
É impossível não partilhar a sensação de excitação, 
autoconfiança e orgulho que empolgava os que viveram 
a época quando a estrada de ferro ligou pela primeira 
vez o Passo de Calais ao Mediterrâneo e quando os 
trilhos percorreram o caminho do Oeste norte-
americano, o subcontinente indiano na década de 1860 
e o interior da América Latina na década de 1870. Como 
podemos negar a admiração por estas tropas de choque 
da industrialização que construíram tudo isso e que 
deixaram seus ossos ao longo de cada milha de trilhos? 

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric J. A era do capital. 
2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 74.) 

 
Texto V 
 
Essa Maria Fumaça é devagar quase parada 
Ô seu foguista, bota fogo na fogueira 
Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira 
Na estação de Pedro Osório, sim senhor 
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Se esse trem não chega a tempo 
vou perder meu casamento 
Atraca, atraca-lhe carvão nessa lareira 
Esse fogão é que acelera essa banheira... 

(KLEITON e KLEDIR. Maria Fumaça. Disponível em: 
<http://letras.terra.com.br>. Acesso em: 15 set. 2009.) 

 

 
Figura 2: MONET. Le train dans la neige. 1875. 

(Disponível em: 
http://www.railart.co.uk/images/monet.jpg. Acesso: 

22 maio 2009.) 
 
251 - (UEL PR/2010)    

Com base na figura 2 e nos conhecimentos sobre o 
Impressionismo, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. Monet foi um artista que, embora utilizando a 

fotografia, pouco proveito tirou da representação 
naturalista. 

II. Na pintura impressionista o tema deve ser coerente 
e completo sob o ponto de vista da unidade 
compositiva. 

III. Para Monet, pintar as ferrovias significava 
representar a atmosfera luminosa que as 
caracterizava. 

IV. Enquanto a arte acadêmica valorizava os grandes 
temas históricos e mitológicos, os pintores 
impressionistas adotavam fatos da vida cotidiana. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
TEXTO: 4 - Comum às questões: 252, 253 
  
   

 Sob a perspectiva histórica, o que faz Cláudio 
Manuel da Costa um homem de seu tempo é a nítida 
identificação com a terra natal (...). Revela-se nele o 
dilaceramento interior do intelectual que vê com olhos 
críticos a paisagem natal, como nestes versos de um 
soneto seu: 
 Destes penhascos fez a natureza 

 O berço, em que nasci: oh quem cuidara 
 Que entre penhas tão duras se criara 
 Uma alma terna, um peito sem dureza. 

 
(Sonia Salomão Khéde. “Apresentação” a Cláudio 

Manuel da 
Costa. Rio de Janeiro: Agir, Nossos Clássicos, 1983. p. 

15) 
 
252 - (PUCCamp SP/2009)    

Salienta-se, no trecho acima, 
 

a) o interesse em exaltar a natureza nativa, vista 
como símbolo da pujança da cultura nacional. 

b) o sentimento nacionalista, que caracterizou as 
primeiras produções do nosso romantismo. 

c) o sentimento nativista, que se propagou entre 
escritores brasileiros do período neo-clássico. 

d) o ressentimento dos intelectuais brasileiros, por 
conta de seu desprestígio na ordem cultural do 
Primeiro Reinado. 

e) a melancolia dos nossos pré-românticos, 
influenciados pela derrota dos movimentos 
libertários na Europa do século XVIII. 

 
253 - (PUCCamp SP/2009)    

Nos versos citados no trecho acima, o poeta Cláudio 
Manuel da Costa expressa a 

 
a) solidez que sua linguagem poética empresta à 

paisagem evanescente. 
b) ternura que lhe inspiram as características de seu 

berço natal. 
c) influência que sua poesia exerce sobre seus 

compatriotas. 
d) oposição entre seu temperamento e a natureza 

local. 
e) homologia entre a natureza local e seus 

sentimentos. 
 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 254 
  
   

Na década de 50 do século passado, quando a 
necessidade de reconstrução de parte do mundo 
obrigava a pensar em novos projetos, ou quase mesmo 
em uma nova civilização, o Brasil viveu com alguma 
euforia seus compromissos com uma ampla 
modernização. Não por acaso, as artes também deram 
voz a esse desejo de modernidade, o que se refletiu, por 
exemplo, em “planospilotos” de uma nova poesia. 
Imbuídos da supremacia de um senso técnico da 
linguagem, os poetas do Concretismo se apresentaram 
como porta-vozes de novas necessidades, entendendo 
que para atendê-las era preciso superar de vez não 
apenas os traços líricos da poesia tradicional, mas a 
existência mesma do verso como unidade definidora de 
um poema. Propunham-se, por assim dizer, a investir 
numa espécie de infraestrutura revolucionária da 
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poesia brasileira, uma espécie de indústria siderúrgica 
básica que enterraria de vez o passadismo de um Brasil 
bucólico e sentimental. 

 
(Aderbal Tourinho Veiga, inédito) 

 
254 - (PUCCamp SP/2010)    

A julgar o que diz o autor desse trecho crítico, 
considerandose a relação nele desenvolvida, 

 
a) movimentos artísticos de vanguarda ocorrem, por 

definição, com inteira independência das 
circunstâncias históricas em que surgem. 

b) desenvolvimento tecnológico e recursos de 
criação artística podem ocorrer de modo 
associado, como foi o caso da poesia do 
Concretismo. 

c) o Concretismo foi um movimento poético que 
surgiu como forma de reação contra o período de 
estagnação econômica no Brasil do pós-guerra. 

d) os “planos-pilotos” da nova poesia dos anos 50 
tinham como principal meta a restauração do 
verso livre, tal como o propuseram os 
modernistas. 

e) a década de 50 do século passado, apesar de ter 
sido realizadora quanto ao aspecto econômico, 
não logrou superar limites de uma arte 
passadista. 

 
TEXTO: 6 - Comum às questões: 255, 256 
  
   

Leia o fragmento e as imagens abaixo. 
 

Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade, 
É verdade, Senhor, que hei delinquido, 
Delinquido vos tenho, e ofendido 
Ofendido vos tem minha maldade. 

MATOS, Gregório de. Ofendi-vos, meu Deus, é bem 
verdade. In: Poemas escolhidos.  

Seleção, introdução e notas de José Miguel Wisnik. São 
Paulo: Cultrix, s.d. p. 299. 

  
 

 
Anjo barroco. LISBOA, Antônio Francisco. (Aleijadinho). 

Ouro Preto. s.d.  
Foto: ROSA, João Marcos. Disponível em: 

http:viajeaqui.abril.com. 
br/vt/materias/vt_materia_424898.shtml>. Acesso em: 18 

ago. 2011. 
 
 

 
VAREJÃO, Adriana. Luta de guerreiros nus II, 2002. 

Disponível em: <http:// 
transitos.zip.net/arch2008-04-13_2008-04-19.html>. 

Acesso em: 18 ago. 2011. 
 
255 - (UEG GO/2012)    

A profusão dos elementos que compõem as imagens 
corresponde, nos versos de Gregório de Matos, a uma 
linguagem 

 
a) neologista. 
b) racionalista. 
c) rebuscada. 
d) sarcástica. 

 
256 - (UEG GO/2012)    

Ambas as imagens são realizadas em períodos distintos 
da história e apresentam em síntese semelhanças em 
relação 

 
a) à complexidade e ao contraste. 
b) à espontaneidade e à distorção. 
c) à planura e ao geometrismo. 
d) à suavidade e à organicidade. 

 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 257 
  
   

Analise a figura 23 a seguir. 
 

 
Figura 23: Robert Smithson. Molhe Espiral, 1970. Rocha 

negra,  
cristais de sal, terra, água vermelha (algas). 457,2 m de 

comprimento e  
aproximadamente 4,57 m de largura. Grande Lago Salgado, 

Utah (EUA). 
 
257 - (UEL PR/2012)    

Leia o texto a seguir. 
 

Há algumas décadas, certos artistas vêm migrando dos 
espaços convencionais da arte – como ateliês, galerias 
e museus – para se afrontarem com a imensidão dos 
espaços e tempos infinitos do território natural. Vários 
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exemplos podem ser encontrados nos artistas ligados à 
“Land Art”, tendência na qual o meio ambiente se torna 
o próprio campo de experimentação artística, como os 
trabalhos desenvolvidos pelo norte-americano Robert 
Smithson. 

(Adaptado de: SOARES, Ana Cecília. Artes em campo 
expandido.  

Jornal Diário do Nordeste. 19 ago. 2010. Disponível em: 
<www.diariodo 

nordeste.globo.com/materia.asp?codigo=834563>. Acesso 
em: 9 ago. 2011.) 

 
Com base no texto e na figura 23, assinale a alternativa 
que apresenta, correta e respectivamente, a linguagem 
e a tendência artística do trabalho Molhe Espiral. 

 
a) Performance e naturalista. 
b) Escultura e naturalista. 
c) Intervenção e contemporânea. 
d) Performance e contemporânea. 
e) Escultura e expressionista. 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 258 
  
   

Gregório de Matos tanto exprimiu os sentimentos e a 
ideologia da Contrarreforma, em poemas contritos e 
moralistas, vazados no estilo barroco, como denunciou 
a sociedade seiscentista da “cidade da Bahia”, 
dominada pelas negociatas e falcatruas no comércio do 
açúcar. Sua perspectiva crítica, a um tempo rancorosa, 
enérgica e desbocada, deu vazão à série de poemas 
satíricos, cujos alvos eram os clérigos viciosos, os 
“mulatos desavergonhados”, os conselheiros corruptos, 
os falsos “fidalgos caramurus”. Mas há quem veja em 
sua atitude muito mais o despeito de um aristocrata 
deslocado do que a indignação de fundo social. O que 
ninguém contesta é seu talento de poeta. 

(GOMES, Raimundo Piva. Inédito) 
 
258 - (PUCCamp SP/2014)    

O estilo e o tema dos poemas barrocos religiosos 
contritos e moralistas de Gregório de Matos estão 
presentes nos versos: 

 
a) Quando o enterro passou 

Os homens que se achavam no café 
Tiraram o chapéu maquinalmente. 

b) Jaime Ovalle, poeta, homem triste, 
Faz treze anos que tu partiste 
Para Londres imensa e triste. 

c) Minha terra tem palmares 
Onde não canta o mar. 

d) Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória. 

e) Mostra o patife da nobreza o mapa; 
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
81 

www.historiaemfoco.com.br 

História da Arte 

81 

GABARITO:  

 
1) Gab: B 
 
2) Gab: D 
 
3) Gab: D 
 
4) Gab: E 
 
5) Gab: E 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: A 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: VVVVF 
 
14) Gab: VVVFVV. 
 
15) Gab: VVVFFF. 
 
16) Gab:  

Não fornecido pela UFG 
 
17) Gab: FVVVFV 
 
18) Gab: VVVVVV 
 
19) Gab:  
      não fornecido pela UFG 
 
20) Gab: FVFVV 
 
21) Gab: VFFF 
 
22) Gab:  

A partir de qualquer uma das personalidades citadas, o 
candidato deveria referir-se ao modernismo, ou seja, á 
cultura da Idade Contemporânea e às suas 
características construtivas, formais e experimentais. 
Por exemplo, a partir de Chaplin, poderia desenvolver a 
temática do cinema como a arte contemporânea por 
excelência (por juntar progresso técnico e percepção 
moderna; ou, a partir de Freud, a descoberta da ciência 
do inconsciente, ou seja, o estudo das inclinações ou 
instintos a que estão submetidos os comportamentos 
humanos, etc. 

 

23) Gab: A 
 
24) Gab: D 
 
25) Gab: B 
 
26) Gab:  

a) Grosso modo, um museu é uma instituição cuja 
função é guardar e preservar um acervo, que, além 
de ser exibido, deve servir como objeto de reflexão 
e produção de conhecimento. 

b) O referido confisco pode ser considerado 
revolucionário por ter sido feito em prejuízo “da 
Igreja, da Coroa e dos aristocratas exilados”, ou 
seja, das forças que sustentavam o Antigo Regime 
derrubado pela Revolução Francesa. 

c) A compilação de um acervo preservado por um 
museu reveste-se de um caráter oficial, resultando 
no estabelecimento de um discurso considerado 
“verdadeiro”, fundamental para a definição (ou 
imposição) de uma certa idéia de identidade 
nacional. 
Observamos que essa proposta vale tanto para 
museus históricos, quanto para museus de arte. 

 
27) Gab: E 
 
28) Gab: D 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab: A 
 
31) Gab: B 
 
32) Gab: B 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: 

B.a) Na xilogravura de Durer, o declínio da Idade Média 
traduz-se na imagem do cavaleiro associada à 
morte, num plano geral sombrio, repleto de 
crânios. Instituição medieval basilar, a cavalaria 
encarnava os valores da nobreza – espírito 
guerreiro, papel protetor, mentalidade senhorial 
aristocrática. Elite dirigente e proprietária, a 
nobreza viu seu poder reduzir-se e romper-se com 
a desagregação do feudalismo, processo em 
andamento ao final da Idade Média. Na pintura de 
Holbein, o  alvorecer da modernidade liga-se à 
figura do mercador, cercado por instrumentos de 
sua atividade. Protótipo do burguês, o mercador 
simboliza a ascensão dos valores desse grupo – 
espírito citadino, associativo no plano dos negócios, 
mas crescentemente individualista quanto aos 
hábitos e crenças, mentalidade materialista voltada 
ao lucro e ao investimento. Responsáveis pelo 
dinamismo que mobilizou riquezas e recursos ao 
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final da Idade Média, os burgueses prosperaram 
associados às novas forças políticas com a expansão 
comercial e marítima dos séculos XV e XVI. 

B.b) A partir do Renascimento, o homem passou a ter, 
além da dimensão religiosa, novos horizontes, 
preocupando-se em estudar o mundo à sua volta 
em busca das explicações naturais para os 
fenômenos, bem como preocupando-se com sua 
individualidade (alimentação, vestuário, saúde, 
saber, etc.), e na busca do prazer, o que levou a uma 
valorização dos bens materiais. Nesse contexto, o 
corpo humano passou a ser valorizado, expresso na 
busca do seu conhecimento e no ideal da perfeição, 
explicitada nas Artes Plásticas. A intensa vida 
urbana no início dos tempos modernos formou uma 
mentalidade mais dinâmica, exigindo um espírito 
mais prático, fora da mentalidade medieval. Uma 
nova classe de gente poderosa associada ao 
comércio vê o lucro e a usura como inerentes à sua 
atividade. Num contexto mais geral, todas essas 
mudanças relacionam-se ao Humanismo, à 
retomada dos valores greco-romanos. 

B.c) As cidades do Norte da Itália foram o berço do 
Renascimento, entre outros aspectos, devido ao 
fato de enriquecerem como intermediárias no 
comércio entre o Ocidente e o Oriente pela via do 
Mediterrâneo. Uma classe de gente poderosa, 
nobre ou não, controlava o poder e as finanças e 
tinha condições de patrocinar e valorizar o trabalho 
de artistas e pensadores. Pode-se também destacar 
as constantes lutas pela hegemonia entre os vários 
estados que formavam a Itália, inclusive os Estados 
Pontifícios. Na Itália, o papa era um senhor entre 
senhores, com os mesmos problemas dos 
governantes de outras cidades. A reverência e a fé 
mística na autoridade papal eram menos marcantes 
na Itália. Com o avanço da Reforma, iniciada na 
Alemanha em outubro de 1517 por Martinho 
Lutero, a Igreja Católica iniciou uma postura de 
combate ao avanço das igrejas protestantes. A 
Reforma Protestante que, até então, propagara-se 
sem muita resistência da Igreja Católica, passou a 
ser fortemente combatida. A Reforma católica 
(Contra-Reforma) foi atuante principalmente na 
Itália, Portugal, Espanha e Sul da Alemanha (Sacro 
Império). A atuação dos tribunais do Santo Ofício e 
do Index (censura) fizeram recuar os avanços do 
Renascimento da Itália; muitas vezes os artistas e 
pensadores eram confundidos com os hereges e 
perseguidos. Com a expansão marítima, o eixo 
econômico foi deslocado do Mediterrâneo para o 
Atlântico e Índico, fazendo declinar o 
desenvolvimento econômico das cidades italianas. 
Assim, o Renascimento entrou em declínio na Itália. 

 
35) Gab: A 
 
36) Gab: B 
 

37) Gab: C 
 
38) Gab: B 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab: C 
 
41) Gab: E 
 
42) Gab: B 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab: E 
 
45) Gab: C 
 
46) Gab: E 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab:  

O aluno poderá indicar objetos que são 
tecnologicamente datados: presença do rádio, 
televisão, as roupas das pessoas e os móveis podem 
indicar a classe social dos sujeitos fotografados e o 
ambiente interno indica tratar-se de uma família 
grande, porém residente na cidade. A convivência da 
televisão ao lado de imagens sagradas, bem no centro 
da casa, revela o lugar em que a televisão cada vez mais 
ocupa nos lares das famílias brasileiras. As roupas são 
simples, e a família está em “pose" para a câmera, ou 
seja, mostraram a "arrumação" que supõe-se 
condizente com uma casa limpa, organizada (os objetos 
estão cuidadosamente dispostos). Pelo tamanho da 
cortina que fica atrás da estante e corta a sala de ponta 
a ponta, percebe-se que está ali como divisória de 
ambientes. A presença da mesa de jantar, estante com 
aparelho de som, televisão e a "ponta" de um sofá, nos 
remete a uma casa pequena, destinada a abrigar uma 
família de 7 pessoas. Todas estas informações são 
preciosas para percebermos a condição social desta 
família, que pareceu migrar em busca de melhores 
condições. Outros elementos, tais como o relógio e o 
calendário, fixados na parede, mostram "obrigações e 
deveres" com a organização do orçamento e com 
comemorações de datas especiais. Em termos críticos, a 
foto destaca a convivência do religioso e do profano na 
vida dos trabalhadores pobres brasileiros. 

 
50) Gab: 02-04-08-16 
 
51) Gab: 04 
 
52) Gab: 01-04-16 
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53) Gab:  
Duas das características: 
• desenvolvimento urbano 
• desenvolvimento industrial 
• modernidade tecnológica 
O desenvolvimento dos centros urbanos e a 
industrialização eram vistos como símbolos de 
modernidade pelos integrantes da Semana de Arte 
Moderna que, assim, opunham-se ao modelo agrário-
exportador vigente e ao domínio das tradicionais 
oligarquias agrárias que controlavam o cenário político 
do país, por meio de currais eleitorais e do voto de 
cabresto. Assim, colocava-se em xeque a vocação 
agrária da sociedade brasileira, pressuposto de políticas 
econômicas, financeiras e tributárias empreendidas por 
governos republicanos. 

 
54) Gab: D 
 
55) Gab: 19 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab:  

a) A partir da análise do fragmento do Manifesto e da 
frase do artista, é possível extrair as seguintes 
características: 
· a comparação entre o trabalho do artista e o 

trabalho dos engenheiros e matemáticos indica 
a necessidade de uma arte racional e eficaz, 
que atenda aos apelos do novo mundo urbano 
e industrial; 

· a mesma comparação apontada acima sugere a 
associação entre arte e técnica – técnica 
entendida não apenas como um modo de fazer, 
mas como a apropriação de elementos 
advindos das ciências modernas, considerando 
que, no interior delas, as ciências exatas 
forneciam subsídios para a aproximação entre 
arte e modernização (ou industrialização); 

· a arte proposta deveria interferir no cotidiano 
e não apenas decorar o mundo, daí o nome do 
Manifesto e a alusão aos objetos essenciais (a 
cadeira, o livro, o homem, dentre outros); 

· a proposta do Manifesto visa criticar uma arte 
voltada à mera contemplação, pois a arte não 
podia estar separada da vida. 

b) Nas duas primeiras décadas do século XX, com o 
inchaço das cidades e a presença mais efetiva de 
um operariado industrial, a Rússia passou por duas 
revoluções e participou da Primeira Guerra 
Mundial. A revolução de 1905 e a de 1917 
reforçavam a necessidade de industrialização. 
Nesse contexto, mais particularmente após a 
Revolução Russa de 1917, a vanguarda artística 
entendia que uma nova arte devia se impor, 
respondendo às transformações do campo político. 
As vanguardas tentavam realizar o ideal 
revolucionário de um mundo melhor, aproximando 

a arte de uma realidade considerada concreta e 
cotidiana. Para a organização desse mundo melhor, 
era fundamental adaptar as ferramentas da 
modernização e do mundo industrial ao campo 
cultural, assim como o Manifesto Realista e a frase 
de El Lissitzky anunciam. 

 
58) Gab: A 
 
59) Gab: E 
 
60) Gab: D 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: B 
 
63) Gab:  

a) Destacam-se como características da religião dos 
hebreus na Antiguidade: 1) o monoteísmo; 2) a 
visão religiosa salvífica e messiânica (a espera pelo 
retorno do Messias); 3) a idéia de que os israelistas 
eram o povo eleito por Deus.  

b) O quadro alude à destruição do Templo de 
Jerusalém, acontecimento que levou à Diáspora, 
ocorrida no ano de 70 d. C. Esse acontecimento 
marca a história religiosa judaica, vinculando- a à 
Jerusalém, cidade sitiada e destruída pelos 
romanos em virtude da revolta dos judeus contra o 
saque do templo. Partindo da Diáspora, os judeus 
contam sua história como a história de um povo 
sem território, um povo que teve de fugir de seu 
lugar por conta da opressão. A Palestina, região de 
onde saíram os judeus e lugar onde se encontra a 
cidade de Jerusalém, é considerada a "Terra 
Prometida". 

 
64) Gab: A tela de Víctor Meirelles procura construir o 

“instante de nascimento” do Brasil. Para tanto, 
representa uma natureza exuberante que serve de 
templo para o branco português e o índio, transmitindo 
a idéia de um encontro que aglutina culturas diferentes 
sob a égide do cristianismo, tal como o símbolo da cruz 
explicita. Essa representação relaciona-se ao 
romantismo do século XIX e quer demarcar a ideia de 
uma nação cristã, abençoada pela natureza e 
incorporadora do indígena como espectador a ser 
civilizado. 
No caso da tela de Cândido Portinari, há menção ao 
mesmo ritual fundador, entretanto, o índio e a natureza 
são retirados da cena pictórica. O colonizador português 
é representado de forma superdimensionada, numa 
demonstração de conquista que também é cultural, 
mantendo o cristianismo como elemento partícipe 
dessa conquista, mesmo que em território pagão. O 
Modernismo, movimento no qual essa obra se insere, 
reavalia o encontro de culturas e a presença do 
cristianismo no território brasileiro. A ideia de nação 
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expressa em Portinari é a da nação que se origina do ato 
da conquista e da expansão do cristianismo. 

 
65) Gab:  02 
 
66) Gab: A 
 
67) Gab: D 
 
68) Gab: C 
 
69) Gab: A 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab: A 
 
72) Gab: B 
 
73) Gab: C 
 
74) Gab: A 
 
75) Gab: C 
 
76) Gab: E 
 
77) Gab: A 
 
78) Gab: B 
 
79) Gab: B 
 
80) Gab:  

A estrutura social da sociedade antiga privilegiava a 
riqueza e o ócio, duas características vistas como 
virtudes. A vida e a dignidade do homem não são 
medidas pelo seu trabalho, mas por sua habilidade em 
viver de renda. A vida ociosa permite o tempo 
necessário de se dedicar a tarefas reservadas para 
aqueles moralmente dignos, que enaltecem a existência 
humana, tais como a filosofia e o serviço público. A 
hierarquia social da sociedade antiga foi baseada na 
divisão entre aqueles com meios de garantir seu 
sustento sem ter que trabalhar e os demais, que 
desenvolviam tarefas braçais ou serviços considerados 
menos dignos. Assim, o trabalho é visto como obrigação 
relegada àqueles que, por causa de sua condição social, 
são incapazes de contribuir para o desenvolvimento 
humano, uma condição perniciosa à sociedade antiga. O 
poder político na sociedade antiga estava altamente 
limitado e reservado para aqueles que viviam de renda 
e dedicavam a vida à ociosidade 

 
81) Gab: B 
 
82) Gab: A 
 
83) Gab: FVVVV 

 
84) Gab: A 
 
85) Gab: B 
 
86) Gab: D 
 
87) Gab: E 
 
88) Gab: D 
 
89) Gab: B 
 
90) Gab: A 
 
91) Gab: 

Na pintura de Albert Eckhout, a mulher tapuia é 
representada como uma selvagem, o canibalismo está 
explícito nas imagens do pé na cesta e da mão 
decepada que a índia segura. A nudez corrobora com a 
ideia do afastamento da civilização. Cabe notar que, no 
século XVII, os elementos que compõem a pintura 
explicitam uma visão europeia sobre o mundo 
americano. Já, na pintura romântica de Amoedo, 
retrata-se um índio ferido, amparado pelo religioso, o 
que indica a aproximação do índio com o mundo do 
branco; no lugar da selvageria, a civilização. Assim, 
comparando as pinturas, a principal mudança alude a 
um índio que, por meio da religião, é incorporado à 
nação, construção fundamental patrocinada pelo 
Império, após 1840. Desde então, a representação 
romântica se aproxima de um ideal nacional, sendo 
mais do que a expressão do olhar europeu sobre o 
nativo; nesse contexto, embora a Europa ainda seja o 
modelo, tratava-se de incorporar o índio a uma nação 
independente. 

 
92) Gab: A 
 
93) Gab: C 
 
94) Gab: E 
 
95) Gab:  

Durante a década de 1920, presenciamos a 
continuidade do processo de urbanização e a expansão 
dos setores terciário e industrial. A essas 
transformações estruturais — ou seja, à transição do 
país rural, de base agroexportadora, para uma 
sociedade urbano-industrial — vincularam-se o 
surgimento do rádio no Brasil, em 1921, o florescimento 
da indústria fonográfica e o adensamento das 
manifestações nacionalistas no campo político e 
cultural. 
Nesse contexto surgiu uma nova geração de artistas 
que, ancorados nas vanguardas europeias, pretendiam 
renovar a cultura nacional. 
O marco simbólico dessa renovação foi a Semana de 
Arte Moderna, em 1922, quando literatos, músicos e 
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artistas plásticos expuseram uma proposta estética que 
procurava eliminar o mofo, a retórica e o mimetismo de 
nossa cultura. 

 
96) Gab: C 
 
97) Gab: C 
 
98) Gab: A 
 
99) Gab: B 
 
100) Gab: B 
 
101) Gab: E 
 
102) Gab: C 
 
103) Gab: A 
 
104) Gab: VFVFF 
 
105) Gab: D 
 
106) Gab: A 
 
107) Gab: D 
 
108) Gab: B 
 
109) Gab: 

A arte impressionista, diferentemente da pintura 
realista, não pretendia ser um retrato da realidade, e 
sim fazer da pintura uma obra em si mesma. Claude 
Monet buscava, através de pinceladas soltas, atrair os 
olhares para o movimento, a luz e suas variações de 
intensidade. Na pintura, o barco e o rio aparecem sem 
contornos nítidos, a ênfase está nas cores que 
adquirem ao refletir a luz do Sol. 

 
110) Gab: A 
 
111) Gab: E 
 
112) Gab: E 
 
113) Gab: A 
 
114) Gab: D 
 
115) Gab: A 
 
116) Gab: D 
 
117) Gab: B 
 
118) Gab: B 
 
119) Gab: FFVVF 

 
120) Gab: 30 
 
121) Gab: E 
 
122) Gab: 

a) Na década de 1960, com grande influência das  
ideias socialistas e divulgação do pensamento 
político de Marx, ocorreu efervescência cultural 
no mundo e no Brasil. Jânio Quadros, em nosso 
país, estabelecera relações diplomáticas com a 
URSS. João Goulart, presidente após a renúncia 
daquele, lançara um plano de reformas sociais, 
incluindo a tributária e a agrária. Com o advento 
da Ditadura Militar, os estudantes se organizaram 
em movimentos de contestação de inspiração 
esquer dis ta. Assistiu-se também a uma 
organização polí tica dos trabalhadores e das Ligas 
Camponesas. Esse engajamento exemplifica o 
texto de Marx e Engels. O cinema brasileiro, 
seguindo uma ten dên cia mundial, refletiu esse 
momento histórico, adotando uma postura de 
arte politicamente engajada, propondo uma 
estética inovadora de crítica e contestação da 
ordem social em seus valores burgueses e 
capitalistas. O filme Cabra Marcado para Morrer, 
dirigido por Eduardo Coutinho, de 1984, é um 
documentário brasileiro que retrata a vida de João 
Pedro Tei xei - ra, um líder camponês da Paraíba 
que foi assas - sina do em 1962. As filmagens 
foram interrompidas com o advento da Ditadura 
Militar em 1964; a equipe de filmagem foi presa, 
sob a alegação de influência comunista, levando 
17 anos para que as filmagens fossem retomadas. 
Tal filme tornou-se um exemplo de produção de 
sétima arte engajada, refletindo um momento 
histórico de tensão de reflexos da Guerra Fria no 
Brasil. 

b) A obra A Metamorfose de Fanz Kafka, de 1912, 
retrata a vida de Gregor Samsa, um 
caixeiroviajante que perdera autonomia, 
anulando-se enquanto pessoa ao se tornar 
responsável pelas despesas de casa e de sua 
família. Numa manhã, Gregor se vê transformado, 
em sua cama, num grande inseto e inicia uma 
longa reflexão sobre sua condição de existência, 
na verdade, feita por Kafta para o leitor. Seu pai e 
sua irmã começam a trabalhar e sublocam 
cômodos da casa. Gregor é isolado e trancado em 
seu quarto, sendo visitado apenas pela irmã. Sua 
transformação é um alerta contra a condição 
alienante da vida humana, sobretudo nas relações 
sociais e de trabalho que estabelecemos. Trata-se 
de uma obra sob a influência de um período de 
crítica e de um autor que revelara um aguçado 
senso crítico, especial - mente no que diz respeito 
à reflexão sobre o desespero humano diante do 
absurdo da existência. 
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O texto II de Immanuel Kant, do século XVIII, já 
advertia contra a condição de menoridade dos 
homens, sob o jugo da ignorância, e acreditava 
que pelo desenvolvimento e uso da razão seria 
possível chegar à maioridade. Sobre o homem 
moderno, pensando um pouco sobre a citação e a 
novela de Kafka, há vários grilhões que o 
conduzem a uma existência alienada não 
reflexiva, como as relações capitalistas de 
trabalho, em que o sujeito não se reconhece como 
produtor e não é senhor do fruto do seu trabalho; 
a cultura do consumismo, em que o sentido da 
vida parece se esgotar no prazer e necessidade de 
produzir, comprar e consumir; e nas relações 
humanas, como pode ocorrer em família, quando 
o indivíduo está sempre preocupado e absorvido 
pelas obri - gações de rotina, de sustento e de 
cumprimento de papéis sociais, e perde 
autonomia, anulando-se enquanto sujeito 
destinado a conduzir autenticamente sua própria 
existência, como diria o filósofo alemão Martin 
Heidegger. 

 
123) Gab: 

a) Uma tragédia de triângulo amoroso em espaço 
público (um parque) em que José, ciumento, em 
uma luta de capoeira e usando uma faca, mata sua 
namo rada Juliana e o amigo João. 

b) A canção dialoga com a capoeira, elemento que 
marca a miscigenação da cultura popular nacional 
e que guarda uma fusão de manifes tações 
artísticas, como a dança, a luta, o gingado. A 
canção apresenta riqueza literária ao usar de 
metonímia, pela repetição obsessiva sonora das 
palavras (“Juliana girando / Oi girando / Oi na roda 
gigante / Oi girando / Oi na roda gigante / Oi 
girando / O amigo João / João”), além do ritmo, 
sugerindo um embate crescente. O que é mais 
interessante na letra é que, ao invés de usar uma 
linguagem descritiva do fato, o autor usa uma 
sequência de imagens visuaisa rosa e o sorvete 
vermelho  como metáforas da violência. Os 
tropicalistas inovaram justamente ao introduzir 
imagens alegóricas e efeitos concretistas de 
literatura e musicalidade. Buscava-se sobretudo 
identificar, por meio de imagens populares e nacio 
nais, panoramas de um novo Brasil, marcado pela 
industrialização, pela concentração de renda e  
pela violenta e problemática urbanização. 

 
124) Gab: D 
 
125) Gab: D 
 
126) Gab: A 
 
127) Gab: C 
 
128) Gab: D 

 
129) Gab: 

Conteúdo: A Arte da Pré-História à 
Contemporaneidade; Arte Abstrata. 
 
a) Em sua acepção mais ampla, o termo abstrato 

pode ser aplicado a qualquer arte que não 
represente objetos reconhecíveis. Termo usado 
para designar formas de arte que despontaram no 
século XX e que abandonaram a tradicional 
concepção europeia de arte como imitação da 
natureza. Assim, na arte abstrata, o artista se vale 
puramente dos elementos plásticos-formais (cor, 
linha, textura, forma, volume, espaço etc.) para 
construir a sua obra e estabelecer uma 
comunicação com o espectador. Uma parte 
significativa de artistas chegam ao abstracionismo 
por meio da redução das aparências naturais a 
formas radicalmente simplificadas; e por meio da 
construção com formas básicas (geométricas ou 
orgânicas) não figurativas. 

 
b) Nesse item, espera-se que o candidato cite um 

artista (significativo para a história da arte) que 
trabalha com a arte abstrata e discorra sobre 
aspectos de sua produção. Nesse sentido, há uma 
grande quantidade de artistas que podem ser 
citados, e a comissão de correção avaliará a 
pertinência. Segue a abordagem de três 
exemplos: 
 
Exemplo 1. 
O pintor russo Wassily Kandinsky foi o primeiro a 
abandonar toda e qualquer referência à realidade 
reconhecível em sua obra e chegou a essa 
descoberta revolucionária por acaso. 
“Em 1910, quando estava em seu estúdio, 
deparou-se com seu próprio quadro virado de 
lado no cavalete. O quadro não tinha tema, não 
representava qualquer objeto identificável, era 
totalmente composto de manchas coloridas. Mas, 
mesmo descartando todo realismo, para 
Kandinsky, as formas coloridas pareciam 
despertar emoção independente do conteúdo”. 

(GOMBRICH, 1993, p.143.) 
 
Exemplo 2. 
Jackson Pollock. Pollock tirou a tela da parede ou 
do cavalete, colocando-a no chão, caminhando 
sobre ela ou ao seu redor enquanto pintava. O 
artista espremia a sua bisnaga de tintas sob a tela 
sem qualquer intenção figurativa, ou mesmo 
geométrica. Essa forma de pintar é conhecida 
como pintura de ação ou expressionismo 
abstrato. Nesse tipo de pintura, destacam-se a 
energia, a ação, o movimento do artista. A arte, 
nesse caso, não é só o produto da criação artística, 
mas também de um processo ativo da criação, no 
qual o artista faz parte da obra. 
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Exemplo 3. 
Piet Mondrian, pintor holandês que empregava a 
simplificação dos meios de expressão a suas 
formas mais essenciais. Pintura geométrica com a 
utilização das cores primárias, mais o branco, o 
cinza e o preto. Limitava-se a formas retangulares 
com a exploração dos eixos horizontais e verticais. 

 
130) Gab: 

Conteúdo: A Arte Brasileira: do período colonial à 
contemporaneidade; Arte brasileira da primeira 
metade do século XIX. 

 
a) O candidato deverá citar quatro dentre as 

possíveis alternativas: missa; responsório; te 
deum; salmo; gradual; novena; ofertório; moteto; 
ave Regina; réquiem; matina; credo; antífona; 
hino; véspera; magnificat; ladainha; ópera; 
abertura orquestral; sinfonia; divertimento; 
fantasia; lições; modinha. 

 
b) O candidato deverá citar três entre os seguintes 

exemplos: 
 
• Vinda de artistas para a cidade do Rio de Janeiro 

e, consequentemente, aprimoramento cultural da 
cidade. 

• Inserção de tendências da arte francesa 
(neoclassicismo) na pintura e na escultura, com 
enrijecimento da arte brasileira, que passou por 
um processo de afrancesamento e pouca 
percepção em relação às peculiaridades culturais 
do Brasil. 

• Melhoria na infraestrutura cultural da cidade do 
Rio de Janeiro, que investiu na construção de 
teatros, saneamento urbano, urbanização das 
principais avenidas etc. 

• Aprofundamento do classicismo musical. 
 
131) Gab: 07 
 
132) Gab: 25 
 
133) Gab: 26 
 
134) Gab: 17 
 
135) Gab: 05 
 
136) Gab: 28 
 
137) Gab: 29 
 
138) Gab: 06 
 
139) Gab: 19 
 
140) Gab: 29 

 
141) Gab: 05 
 
142) Gab: 10 
 
143) Gab: 06 
 
144) Gab: 23 
 
145) Gab: 26 
 
146) Gab: 26  
 
147) Gab: 21 
 
148) Gab: B 
 
149) Gab: C 
 
150) Gab: A 
 
151) Gab: 21 
 
152) Gab: C 
 
153) Gab: 

a) O tropicalismo foi caracterizado pela superação 
de diferentes dicotomias. Duas características 
deste movimento aparecem no fragmento 
apresentado (o candidato deve explicar apenas 
uma característica). São elas: 
• a superação da dicotomia 

nacional/estrangeiro: o tropicalismo 
expressou uma retomada do manifesto 
antropofágico da década de 1920 ao propor 
a incorporação e a deglutição das influências 
estrangeiras para a elaboração da cultura 
nacional. Nesse sentido, o uso de guitarras 
elétricas e a afirmação da existência de 
hotdogs na Bahia indicam a necessidade de 
apropriação do estrangeiro pelo nacional; 

• a superação da dicotomia 
tradicional/moderno: a Tropicália expressou 
a simbiose entre o moderno e o tradicional, 
produzindo uma arte metropolitana. No 
fragmento apresentado, a guitarra elétrica, 
as lanchonetes e os hotdogs são metáforas 
da cultura estrangeira e da ideia de 
moderno, ao passo que o folclore e o acarajé 
são expressões do tradicional. 

b) A reação do público à apresentação de Alegria, 
Alegria foi de rejeição, expressando uma 
concepção de cultura brasileira subserviente a 
uma identidade nacional que se nutre apenas do 
que é endógeno. Quando Caetano menciona 
“insistem que devemos nos folclorizar”, dirige a 
crítica a uma concepção de cultura que, no 
período, valorizava o folclore e a tradição musical 
brasileira (bossa nova, samba). Por isso, o uso de 
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guitarras elétricas manifestava a influência do 
imperialismo estadunidense, que, por ser 
exógeno à cultura brasileira, devia ser rejeitado. 

 
154) Gab: B 
 
155) Gab: A 
 
156) Gab: C 
 
157) Gab: A 
 
158) Gab: C 
 
159) Gab: D 
 
160) Gab: C 
 
161) Gab: C 
 
162) Gab: D 
 
163) Gab: B 
 
164) Gab: D 
 
165) Gab: B 
 
166) Gab: 10 
 
167) Gab: 30 
 
168) Gab: 25 
 
169) Gab: 06 
 
170) Gab: 14 
 
171) Gab: 12 
 
172) Gab: 18 
 
173) Gab: 24  
 
174) Gab: 14 
 
175) Gab: 28 
 
176) Gab: E 
 
177) Gab: B 
 
178) Gab: B 
 
179) Gab: B 
 
180) Gab: 

a) Semelhanças: utilização das artes gráficas na 
propaganda, objetivando mobilizar populações 

com finalidades político-militares, no contexto da 
Segunda Guerra Mundial (1939-45). 
Diferenças na relação forma-conteúdo: o poster 
soviético, de estilo realista, constitui um apelo ao 
nacionalismo dos bielo-russos (e não dos 
soviéticos como um todo) contra os invasores 
alemães. Já o poster alemão apresenta uma 
composição surreal de elementos destinados a 
inspirar medo, horror e repulsa em relação aos 
norte-americanos., 

b) Em 1943, o Exército Vermelho (Exército Soviético) 
havia iniciado a contra-ofenciva para retomar os 
territórios ocupados pelos alemães, entre os quais 
a Bielorússia. Em 1944, a Alemanha encontrava-se 
totalmente na defensiva, comprimida pelo avanço 
soviético a leste e pela progressão anglo-norte-
americana a oeste, prenunciando o iminente 
colapso do Terceiro Reich. 
Obs. Embora o segundo poster conte como sendo 
de autoria anônima, trata-se de um trabalho 
produzido por Harald Damleth ( 1906-71), 
norueguês que colaborou com os nazistas durante 
a Segunda Guerra Mundial. 

 
181) Gab: A 
 
182) Gab: B 
 
183) Gab: VVVFF 
 
184) Gab: D 
 
185) Gab: C 
 
186) Gab: D 
 
187) Gab: B 
 
188) Gab: D  
 
189) Gab: D 
 
190) Gab: 10 
 
191) Gab: 03 
 
192) Gab: 11 
 
193) Gab: 14 
 
194) Gab: 26 
 
195) Gab: 18 
 
196) Gab: 09 
 
197) Gab: 24 
 
198) Gab: 12 
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199) Gab: 13 
 
200) Gab: 21 
 
201) Gab: 10 
 
202) Gab: 17 
 
203) Gab: 07 
 
204) Gab: 19 
 
205) Gab: D 
 
206) Gab: 14 
 
207) Gab: 13 
 
208) Gab: 30 
 
209) Gab: 19 
 
210) Gab: 06 
 
211) Gab: 09 
 
212) Gab: 26 
 
213) Gab: 15 
 
214) Gab: 06 
 
215) Gab: 13 
 
216) Gab: 22 
 
217) Gab: 27 
 
218) Gab: 11 
 
219) Gab: 28 
 
220) Gab: 

I. Expressionismo – Valorização da subjetividade e 
exaltação dos sentimentos ; uso de novas 
temáticas como prostituição, deformidades físicas 
e psíquicas; alguns artistas foram influenciados 
pelos estudos da Psicanálise de Freud; a Alemanha 
foi um foco irradiador do Expressionismo; o 
Expressionismo mostra o desalento com a 
sociedade criada pelo Liberalismo; na América 
Latina os muralistas mexicanos e Portinari foram 
influenciados pelo Expressionismo; 
Contexto: inquietações da sociedade alemã com 
os acontecimentos que antecederam à eclosão do 
conflito de 1914-1918; crise econômica alemã 
pós-conflito de 1914-1918; expansão das ideias 
socialistas; propostas de construção de novas 

sociedades após o conflito de 1914-1918; as 
propostas expressionistas foram rejeitadas pelo 
Nazismo; difusão dos princípios da Psicanálise; 

II. Cubismo – redução dos objetos às suas formas 
geométricas; foi influenciado pela arte africana e 
pelas propostas do impressionista Cézane; Picasso 
e Braque são os artistas mais conhecidos; rompe 
com a Mimesis – concepção de que a arte seria a 
imitação da natureza; divide-se em Cubismo 
Analítico que propõe a decomposição da imagem 
e Sintético – busca a recomposição do objeto e 
agrega colagens; as propostas cubistas 
influenciaram artistas do Modernismo brasileiro a 
exemplo de Tarsila do Amaral; a tela Demoiselles 
d´Avignon de autoria de Picasso, exposta em 
1907, mostra as propostas cubistas. 
Contexto: Bélle Époque – período de grandes 
avanços tecnológicos; expansão do capitalismo; 
movimento pós-impressionista; contemporâneo 
ao surgimento do cinema; movimentos artísticos 
foram influenciados pelo encantamento com o 
avanço das Ciências, no período. 

III. Futurismo: 1909- lançamento do Manifesto 
futurista pelo italiano Marinetti; nos poemas 
usam onamatopéias na busca de demonstração 
dos ruídos do universo; os primeiros futuristas 
exaltaram a guerra e a violência; na pintura 
exaltaram as máquinas e a velocidade; Oswald de 
Andrade e Anita Malfati, modernistas brasileiros, 
foram influenciados pelo Futurismo. 
Contexto: avanços tecnológicos do período; 
industrialização; inquietações com o 
expansionismo de potências europeias; 
urbanização; movimento pós-impressionista que 
rompe com o Naturalismo nas artes plásticas; os 
movimentos pós-impressionismo são chamados 
de Vanguarda em alusão a táticas militares de 
ataque – Avant Garde significa, em linguagem 
ıilitary, linha de frente. 

IV. Surrealismo: surgimento na década de 1920, entre 
as duas guerras; realidades do inconsciente e das 
fantasias; popularização das teses da Psicanálise 
de autoria de Freud; desprezo à racionalidade; 
questionamento de crenças e valores 
estabelecidos; 
Contexto: descrença com o mundo organizado 
pelos princípios da Razão; crises econômicas no 
Entreguerras; discussões sobre as funções do 
Estado; propostas de construção de novas 
sociedades; ideias dominantes do período: 
Socialismo, Nazismo e Facismo; 

V. Dadaismo: surge em Zurique na Suiça; ligações 
com o Surrealismo na rejeição do conhecimento 
racional; rompe com o conceito de arte ocidental; 
desprezo aos suportes tradicionais como as telas, 
livros, bronze, mármore; anti-arte; valorizam o 
caos, a desordem, a destruição, o transitório, o 
banal e objetos do cotidiano. 
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Contexto: Zurique – foco de refugiados no conflito 
de 1914-1918; após o conflito as propostas do 
Dadaismo se estenderam por diversas capitais 
europeias e Nova Iorque; clima de desencanto 
com o conflito de 1914- 1918; descrença dos 
valores ocidentais; questionamento ao 
estabelecido a exemplo do conceito de arte; 
crítica ao mundo industrial. 

 
221) Gab: C 
 
222) Gab: E 
 
223) Gab: D 
 
224) Gab: 

a) Gênero dramático que trata das ações e dos 
problemas humanos de natureza grave. A tragédia 
envolve questões sobre a moralidade, o 
significado da existência humana, as relações 
entre as pessoas e as relações entre os homens e 
seus deuses. Geralmente, no final das tragédias, o 
personagem principal morre ou perde seus entes 
queridos. A tragédia surgiu no teatro grego e, 
nesse contexto, possuía um caráter nobre dentro 
das comemorações dos deuses da fertilidade; 
capturava a essência humana e a sua relação com 
os sentimentos profundos de amor, ódio, medo, 
traição etc. Segundo Aristóteles, a tragédia tem 
como finalidade a purgação de emoções ao fazer 
com que o público se identifique com os 
personagens. 

b) O enredo é apresentado sob uma perspectiva não 
linear que se desenrola em três atos, cuja relação 
não é cronológica. 
A peça mostra ações simultâneas em três planos: 
da realidade, da alucinação e da memória. 
– Novo conceito de diálogo estabelecido entre 
público e plateia. 
– Teatro temperado pelo deboche, escracho e 
ironia em um contexto artístico que ainda 
permanecia preso à herança que recebera do 
século XIX: por um lado a comédia de costumes, 
simples, comunicativa, porém pouco dada a 
inovações; e, por outro, os dramalhões, peças 
retóricas baseadas em tiradas de efeito. 
– Nova geração de atores formados, em geral, 
longe dos palcos profissionais e tradicionais, que 
vinham do teatro amador e dos teatros 
universitários – ávidos por inovações. 
– Ziembinski, vindo da Polônia, introduziu em 
nosso teatro o “diretor de cena”, aquele que, indo 
muito além do antigo ensaiador, planeja o palco e 
o desempenho dos atores. 
– Criações ousadas na arquitetura cênica e no 
figurino. A peça desestrutura e reestrutura o 
cenário tradicional, conduzindo os espectadores 
por uma viagem ao interior da mente e da 
memória humanas. 

– Uso poético e provocador que Nelson Rodrigues 
faz das rubricas (indicações de cena que o autor 
põe no texto como orientação). 
– Abordagem de temas polêmicos: na peça se 
misturam assuntos como ciúme, virgindade, 
incesto, traição, nascimento, morte e memória. 
– Uso de uma linguagem expressionista que 
exacerba imagens e situações emocionalmente 
extremas. 
– A peça valoriza, ao mesmo tempo, o tom 
coloquial da linguagem e a liberdade de 
imaginação cênica. 

 
225) Gab: 

– Acordes dissonantes inspirados no jazz norte-
americano. 
– Novo modo de cantar e tocar samba: reformulação 
estética dentro do moderno samba carioca urbano. 
– Letras que abordam temáticas leves: fatos 
corriqueiros do dia a dia. 
– Forma de cantar: “canto falado” – texto bem 
pronunciado. 
– Tom coloquial da narrativa musical. 
– Melodia e canto integrando-se mutuamente, que se 
contrapõem à valorização da “grande-voz”. 
– Os elementos da composição são submetidos à 
melodia. 
– Aproximação do canto à indeterminação da fala, seja 
na marcação rítmica, seja nos intervalos melódicos. 

 
226) Gab: 

a) As obras de Andy Warhol se particularizam pelo 
uso da cor brilhante e saturada, pelo emprego de 
materiais industriais e pelo efeito de repetição e 
simultaneidade. A multiplicação das imagens 
enfatiza a ideia de anonimato e também o efeito 
decorativo ligado ao universo da propaganda. As 
imagens, em sua maioria, são destacadas e 
reproduzidas quase que mecanicamente com o 
auxílio da serigrafia, linguagem que afasta 
qualquer vestígio do gesto do artista. Como artista 
da Pop Art, Andy Warhol buscou uma arte popular 
(pop) que se comunicasse diretamente com o 
público por meio de signos e símbolos retirados 
do imaginário que cerca a cultura de massa e a 
vida cotidiana, como a garrafa de Coca-Cola, 
símbolo da sociedade de consumo, da 
globalização e da industrialização. Dessa forma, 
Andy Warhol eleva a ícone os mais banais objetos 
de consumo, espelhando os hábitos da sociedade 
americana de sua época. 

b) Cildo Meireles se interessa em diminuir o 
intervalo que separa a arte da vida. Desde o início 
de sua trajetória, seus trabalhos já ultrapassam o 
âmbito das metáforas: não se trata de obras que 
se referem ao mundo a distância, mas que se 
constroem a partir de objetos concretos e triviais, 
apropriando-se, inclusive, de garrafas de Coca-
Cola e do trânsito que esse objeto estabelece na 
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ordem cotidiana (circuito de distribuição). Em 
Inserção em Circuitos Ideológicos: projeto Coca-
Cola, o artista gravou nas garrafas de refrigerante 
(embalagens de retorno) informações, opiniões e 
críticas e devolveu-as à circulação. Para gravar as 
frases (como “Qual o lugar do objeto de arte?” e 
“Yankes go home!”), Cildo Meireles utilizou o 
processo de serigrafia com tinta branca 
vetrificada, que não aparece quando a garrafa 
está vazia, mas sim quando está cheia, porque 
então se torna visível a inscrição contra o fundo 
escuro do líquido da Coca-cola. Assim, a garrafa de 
Coca-Cola, símbolo da sociedade capitalista e 
consumista, é convertida em suporte de protesto 
e denúncia por meio de formas subversivas de 
atuação. A ideia era usar a extensão da circulação 
de garrafas, esse circuito de permanente 
movimento, para se chegar a diferentes pessoas. 

 
227) Gab: 

– Veículo expressivo. 
– Veículo de comunicação. 
– Espaço de subjetivação. 
– Registro histórico: marca a existência de determinada 
civilização. 
– Tradição: indícios culturais que aparecem juntos e 
permitem identificar sociedades. 
– Representação de dados cotidianos. 
– Representação dos elementos que fazem parte de 
determinada cultura. 
– Diversidade de grafismos: representação de seres 
humanos, figuras geométricas e signos linguísticos. 
– Presença de “grafismos abstratos”: signos cujo 
sentido escapa a sujeitos que não pertençam à tribo 
que produziu a inscrição. 
– Expressa a organização social por meio de tribos. 
– Marcação social de território. 
– Crônica social de determinada tribo: pinturas 
narrativas que contam histórias, que denotam hábitos 
e costumes em determinada época e em determinado 
lugar. 
– Sobreposição de imagens por sujeitos diferentes em 
épocas diferentes: atos que não significam desrespeito, 
mas expressam a relação espaço-tempo. 

 
228) Gab: C 
 
229) Gab: E 
 
230) Gab: C 
 
231) Gab: B 
 
232) Gab: B 
 
233) Gab: D 
 
234) Gab: 12 
 

235) Gab: 09 
 
236) Gab: 13 
 
237) Gab: 09 
 
238) Gab: 14 
 
239) Gab: 12 
 
240) Gab: 05 
 
241) Gab: 20 
 
242) Gab: 03 
 
243) Gab: 20 
 
244) Gab: C 
 
245) Gab: 06 
 
246) Gab: C 
 
247) Gab: 13 
 
248) Gab: D 
 
249) Gab: C 
 
250) Gab: 05 
 
251) Gab: C 
 
252) Gab: C 
 
253) Gab: D 
 
254) Gab: B 
 
255) Gab: C 
 
256) Gab: A 
 
257) Gab: C 
 
258) Gab: D 
 
  
 


