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01 - (FGV/2002)      
A única alternativa que apresenta personalidades e/ou 
obras do movimento modernista é: 
a) Anita Malfatti; Mário de Andrade; Memórias 

Póstumas de Brás Cubas 
b) Monteiro Lobato; Oswald de Andrade; Abaporu 
c) Di Cavalcanti; Heitor Villa-Lobos; Macunaíma 
d) Menotti del Picchia; Euclides da Cunha; A 

Moreninha 
e) Tarsila do Amaral; José de Alencar; Navio Negreiro 

 
02 - (UEM PR/2001)      

Após a Primeira Guerra Mundial, abriu–se um longo 
ciclo de crises no capitalismo. No campo das artes, a 
crise correspondeu a uma vigorosa crítica à estética 
tradicional. No Brasil, o rompimento com o 
tradicionalismo deu–se em 1922, com a Semana de Arte 
Moderna e com o início do movimento modernista.  
 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 
01. a vanguarda modernista estava atenta a tudo o que 

se passava na Europa e entendia que a arte deveria 
expressar o modelo europeu, como meio de 
civilizar a cultura nacional. 

02. os modernistas criticavam os sentimentos do 
Romantismo e o discurso minucioso do 
Naturalismo. Acreditavam que a arte não deveria 
imitar a realidade, mas recriá–la. Propunham uma 
ruptura com o passado brasileiro em dois níveis: 
novos conceitos estéticos e novos conceitos 
históricos e sociais a respeito do Brasil. 

04. o movimento modernista atingiu diversos campos 
das artes e da literatura graças à influência da 
imprensa que, desde o princípio, mostrou–se 
favorável à divulgação e ao apoio dos princípios 
modernistas. 

08. os modernistas não queriam mais copiar modelos 
franceses nem tratar de temas mais europeus do 
que brasileiros. Procuravam falar de assuntos que 
contemplavam a nossa realidade. Para tanto, 
propunham a deglutição de toda a influência 
estrangeira. 

16. Jorge Amado, com a trilogia "Gabriela Cravo e 
Canela", "Dona Flor e seus Dois Maridos" e "Tieta 
do Agreste", inseria–se no movimento modernista, 
apresentando uma Bahia na qual a cultura afro–
brasileira era sempre destacada. 

32. as presenças mais expressivas do movimento 
modernista foram, dentre outras, Anita Malfati, 
Patrícia Galvão, Tarsila do Amaral, Oswald de 
Andrade, Di Cavalcante e Vila Lobos. 

 
03 - (UFTM MG/2002)      

(…) no Brasil foram sobretudo os filhos das elites 
cafeeiras os principais responsáveis pela introdução dos 
ideais vanguardistas na cultura nacional. Seja porque 
conviviam com os representantes das vanguardas em 
suas longas estadas na Europa, seja porque recebiam os 

artistas fugidos da guerra, que aportavam por aqui com 
idéias renovadoras. (…) 
A Semana de Arte Moderna é, apesar de suas limitações, 
um marco histórico para a cultura brasileira porque 
define o início da organização do grupo de intelectuais 
que almejava introduzir no Brasil concepções 
vanguardistas. (…) 
(…) em 1924, o grupo de modernistas tomara mais gosto 
pelas coisas nacionais. (…) realizaram uma marcante 
viagem a Minas Gerais. Seu intuito? ‘Redescobrir o 
Brasil’. (…) Os modernistas definiam o que era, para eles, 
a legítima cultura brasileira, remanescente nas antigas 
cidades dos tempos coloniais. 

(Trechos de ANDRIOLO, Arley. Modernidade e Modernismo. 
São Paulo, Saraiva, 2001.) 

De acordo com o texto, os intelectuais e artistas que 
participaram da semana de Arte Moderna: 
a) tinham, em sua maioria, uma origem social 

humilde, mas puderam estudar e introduziram 
inovações culturais. 

b) limitaram sua atuação à convivência com os fugidos 
da Primeira Guerra, sem alterar os modelos 
culturais vigentes. 

c) inspiraram-se nas vanguardas européias e 
preocuparam-se com a cultura nacional, 
pesquisando sobre sua origem. 

d) menosprezaram o período colonial, marcado pelo 
domínio luso, buscando as raízes históricas do país 
nas cidades mineiras. 

e) não sofreram influências dos movimentos de 
vanguarda da Europa, pois criticavam a cultura 
estrangeira. 

 
04 - (UERJ/2002)    

Nestas imagens de 1921, o caricaturista compara os 
hábitos da elite carioca de “outrora” com os 
predominantes em sua época. As duas colunas 
representam reuniões sociais: na primeira ressaltam-se 
as danças de origem européia, como a polca e a valsa e, 
na segunda, os pares dançam o maxixe, estilo mais 
popular derivado das danças dos escravos. 

 

 
(Adaptado de Raul Pederneiras. In: VELLOSO, Monica. Que 

cara tem o Brasil? Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.) 
 

Essa absorção de costumes populares pode ser 
associada ao seguinte fator: 
a) Síntese cultural num país de tradição européia 
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b) Segregação de classes sociais numa metrópole 
nacional 

c) Influência estrangeira num contexto de 
urbanização acelerada 

d) Abolição da escravatura numa sociedade 
predominantemente rural 

 
05 - (UFF RJ/2000)      

“Só a antropofagia nos une(...) Tupi, or not Tupi that is 
the question (...) Contra todos os importadores de 
consciência enlatada. A existência palpável da vida (...). 
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O 
índio vestido de senador do Império (...) Peste dos 
chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que 
estamos agindo. Antro-pófagos”  
(ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago. SP, 1928)  
O trecho revela alguns dos princípios orientadores do 
modernismo brasileiro iniciado em 1922 com a Semana 
de Arte Moderna.  
Sua interpretação sugere: 
a) a expressão do Modernismo como  aceitação dos 

padrões estéticos classicistas e da arte acadêmica e 
convencional; 

b) uma declaração de princípios nacionalistas que 
criticam a incorporação da cultura  americana e o 
Estado Novo; 

c) a associação da Antropofagia ao Modernismo como 
uma das correntes em que este se dividiu, 
internamente, opondo-se ao Romantismo; 

d) a consideração da Antropofagia como um processo 
de devoração cultural das técnicas autenticamente 
nacionais, visando a reelaborá-las;  

e) a acentuação do caráter de busca da identidade 
nacional do modernismo pela valorização das raízes 
brasileiras. 

 
06 - (UFJF MG/2002)      

“São estas pinturas extravagantes, estas esculturas  
absurdas, esta música alucinada, esta poesia aérea e 
desarticulada. Maravilhosa aurora!” 
(Fala de Graça Aranha na abertura da Semana de Arte 
Moderna de 1922) 

 
 

Com base nas informações disponíveis, responda: 
a) Quais as principais críticas dos modernistas em 

relação ao passado cultural do Brasil? 
b) Relacione o movimento modernista ao contexto da 

década de vinte no Brasil. 
 
07 - (UFMG/2001)      

Da libertação do nosso espírito, sairá a arte vitoriosa. E 
os primeiros anúncios da nossa esperança são os que 
oferecemos aqui à vossa curiosidade. São estas pinturas 
extravagantes, estas esculturas absurdas, esta música 
alucinada, esta poesia aérea e desarticulada. 
Maravilhosa aurora! 
Com essas palavras, o escritor Graça Aranha abriu as 
atividades da Semana de Arte Moderna, realizadas no 
Teatro Municipal de São Paulo, entre 13 e 17 de 
fevereiro de 1922. 
Um dos objetivos dos promotores desse evento era: 
a) escandalizar a sociedade, considerada retrógrada, 

reunindo um conjunto de obras e artistas 
inovadores. 

b) lançar as bases de uma produção artística em 
moldes acadêmicos, pois, no Brasil, se valorizava 
tradicionalmente a produção cultural popular. 

c) tornar a arte e os produtos culturais mais próximos 
dos operários, com quem os artistas radicais se 
identificavam. 

d) trazer ao País uma amostra das vanguardas 
européias, mediante a apresentação de obras de 
artistas estrangeiros. 

 
08 - (UnB DF/1995)     

As décadas de 50, 60 e 70 foram extremamente 
fecundas para a vida cultural do país. Obre os 
personagens, os eventos, as criações e os movimentos 
culturais a eles relacionados, julgue os itens seguintes. 
00. Chico Buarque e Vianinha escreveram a opera “O 

Guarani”. 
01. Milton Nascimento participou da elaboração do 

“Manifesto dos Mineiros”. 
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02. José Celso Martinez Corrêa esteve à frente do 
Grupo Oficina. 

03. Ronaldo Boscoli esteve ligado à Bossa Nova. 
04. Glauber Rocha criou seus filmes na Vera Cruz. 
05. Cacá Diegues foi um dos diretores cinematográficos 

de sucesso do gênero da chanchada. 
06. Antônio Callado organizou a semana de Arte 

Moderna. 
07. Assis Chateaubriand fez parte do grupo do jornal O 

Pasquim. 
 
09 - (FUVEST SP/1991)      

A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São 
Paulo escritores e artistas, foi um movimento: 
a) de renovação das formas de expressão com a 

introdução de modelos norte-americanos. 
b) influenciado pelo cinema internacional e pelas 

idéias propagadas nas universidades de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. 

c) de contestação aos velhos padrões estéticos, às 
estruturas mentais tradicionais e um esforço de 
repensar a realidade brasileira. 

d) desencadeado pelos regionalismo nordestinos e 
gaúcho, que defendiam os valores tradicionais. 

e) de defesa do realismo e do naturalismo contra as 
velhas tendências românticas. 

 
10 - (UNESP SP/2001)      

A década de 1920 no Brasil foi marcada por expressivos 
movimentos políticos e culturais.  
São daquele período: 
a) Semana de Arte Moderna e formação da Aliança 

Liberal. 
b) Movimento Tenentista e Convênio de Taubaté. 
c) Formação da Aliança Liberal e Campanha da 

Cisplatina. 
d) Fundação do Partido Comunista Brasileiro e 

Convênio de Taubaté. 
e) Campanha da Cisplatina e Semana de Arte 

Moderna. 
 
11 - (UNIFOR CE/2001)      

A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada na cidade 
de São Paulo, identifica-se com: 
a) as transformações sociais e econômicas porque 

passava a sociedade brasileira e a reação à 
oligarquia agrária dominante. 

b) os ideais estéticos e morais da aristocracia cafeeira, 
proposto no manifesto informalista. 

c) a contestação no campo das artes ao modelo 
neoliberal e desenvolvimentista que caracterizava 
o governo do presidente Deodoro da Fonseca. 

d) a reação cultural favorável ao impressionismo e aos 
padrões estéticos estrangeiros, introduzidos no 
Brasil pelos neo-expressionistas. 

e) a contestação à industrialização de São Paulo, bem 
como as reivindicações operárias expressas no 
manifesto contextualista e no pós-modernismo. 

 

12 - (UNESP SP/2005)     
A remodelação estética do Brasil iniciada na música de 
Villa-Lobos, na escultura de Brecheret, na pintura de Di 
Cavalcanti, Anita Malfati, Vicente do Rego Monteiro, 
Zina Aita, e na jovem e ousada poesia, será a libertação 
da arte dos perigos que a ameaçam, do inoportuno 
arcadismo, do academismo e do provincialismo. 

(Graça Aranha, 1922.) 
Neste trecho, o autor: 
a) indica os limites da arte brasileira e menciona 

nominalmente seus expoentes. 
b) defende a estética modernista, sem menosprezar a 

contribuição do arcadismo. 
c) expressa seu inconformismo com a arte nacional e 

elogia o seu academismo. 
d) celebra os artistas modernistas e destaca o caráter 

renovador do movimento. 
e) posiciona-se contra as inovações em curso e aponta 

seu caráter provinciano. 
 
13 - (EFEI  SP/2000)      

Os anos 1920 viram o aparecimento do Movimento 
Modernista no Brasil, que atingiu as artes e renovou a 
arquitetura brasileira. É chamada "primeira geração 
modernista" o grupo composto por Mário e Oswald de 
Andrade, Lasar Segall, Brecheret, Vicente do Rego 
Monteiro, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Tarsila do 
Amaral, Portinari, Guignard, Ismael Neri, Cícero Dias e 
Bruno Giorgi. 
a) Como ficou conhecida a primeira apresentação 

pública do movimento modernista em São Paulo ? 
b) O desenvolvimento da arquitetura só tornou-se 

possível graças ao Estado e, em especial, o Estado 
Ditatorial, que introduziu a nova arquitetura no 
país. O primeiro marco da nova arquitetura foi o 
edifício do Ministério da Educação e Saúde, no Rio 
de Janeiro, projetado por Lúcio Costa. Quem foi o 
arquiteto, companheiro de Lúcio Costa, escolhido 
por Juscelino Kubitschek para projetar Brasília ? 

 
14 - (FATEC SP/2002)      

“Tentativas de combinar as particularidades nacionais e 
as tendências artísticas mundiais, a herança cultural e os 
impulsos de modernização. 
Tentava-se entender o Brasil para transformá-lo, 
procurando alimentar-se do que lhe seria particular e do 
que seria proveniente de fora. Em resumo, devorar o 
que a cultura ocidental tinha a oferecer, sem perder a 
identidade nacional.” 

(Adaptado de Flávio de Campos – Oficina de História. Ed. 
Moderna – 1999 – p.218) 
Assinale a alternativa que identifica corretamente o 
movimento cultural brasileiro referido no texto acima. 
a) Movimento Modernista. 
b) Movimento Indianista. 
c) Movimento Romântico. 
d) Movimento Parnasiano. 
e) Movimento Dadaísta. 
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15 - (PUC RS/2003)      
Associe os nomes dos artistas modernistas brasileiros 
(Coluna a. às respectivas características das suas obras 
(Coluna B). 

 
Coluna A 

1. Anita Malfatti 
2. Di Cavalcanti 
3. Portinari 
4. Tarsila do Amaral 

Coluna B 
(   ) produziu uma série de quadros de influência 

expressionista sobre a seca no Nordeste, como 
os Retirantes. 

(   ) provocou a ira de Monteiro Lobato ao romper 
com o realismo em obras como o Homem 
Amarelo. 

(   ) expressou e sintetizou conceitos do Manifesto 
Antropofágico em quadros como o Abaporu. 

(   ) representou os diferentes grupos étnicos que 
formaram a sociedade brasileira, utilizando, 
entre outros, o tema da sensualidade da 
mulher mestiça brasileira. 

A numeração correta na coluna B, de cima para baixo, é: 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 2 – 4 – 3 – 1. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 3 – 1 – 4 – 2. 
e) 4 – 1 – 3 – 2. 

 
16 - (UEPG PR/2003)      

As classificações que por tantos séculos haviam 
orientado os critérios do "gosto artístico" perdiam a 
razão de ser diante das transformações do mundo 
moderno. Surgiam as "vanguardas", na literatura, na 
música, nas artes plásticas e no cinema. No Brasil esse 
"espírito" desembocou num acontecimento marcante: a 
Semana de Arte Moderna.  
Sobre o modernismo, assinale o que for correto. 
01. O movimento modernista sofreu influência dos 

movimentos artísticos europeus, como o futurismo, 
o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o 
surrealismo. 

02. Mais do que um movimento em si mesmo, o 
modernismo foi sobretudo um deflagador de 
movimentos; de seus quadros saíram as lideranças 
dos grupos Pau-Brasil e Antropófago, de orientação 
esquerdista, e os grupos Verde-Amarelo e Anta, 
ligados a setores políticos da direita. 

04. Os modernistas atacavam violentamente as escolas 
artísticas tradicionais, propondo formas mais 
ousadas de expressão. Passaram a prestar cada vez 
mais atenção na história e nas particularidades do 
Brasil, buscando redefinir a imagem e o lugar do 
País na modernidade. 

08. Participaram da Semana de Arte Moderna os 
pintores Anita Malfatti e Di Cavalcanti, o escultor 
Vítor Brecheret e o compositor Heitor Villa-Lobos, 
entre outros. 

16. Os modernistas buscavam dialogar com o acervo 
artístico-cultural universal, mas interferindo e 
deixando-se afetar pelo meio imediato em que 
viviam. A arte deveria expressar esta ambigüidade, 
elucidando o caráter contraditório e dinâmico da 
questão nacional brasileira. 

 
17 - (UFMT/2003)      

A Semana de Arte Moderna, promovida no Teatro 
Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922, marcou, 
do ponto de vista da criação cultural, a última década da 
República Velha.  
A respeito, julgue os itens. 
00. Entre os objetivos da Semana de Arte Moderna 

estava a defesa de uma consciência nacional 
relativa à inteligência artística e ao uso literário da 
linguagem. 

01. As artes plásticas, antes da Semana de 22, foram 
marcadas pela presença africana e indígena, 
compondo com outros elementos a construção do 
Estado-Nação brasileiro durante o século XIX.  

02. As mudanças ocorridas no Centro-Sul, durante a 
Primeira República, atingiram diretamente a 
burguesia agrário-industrial, não afetando os 
intelectuais e artistas envolvidos na Semana de Arte 
Moderna. 

03. A Primeira Guerra Mundial (1914/1919) despertou 
na Europa um sentimento de nacionalismo que 
também esteve presente nas manifestações 
artístico-culturais ligadas à Semana. 

 
18 - (UNIRIO RJ/2005)     

"A sociedade como um todo não absorvia os 
modernistas, não gostava de seus experimentos, as 
famílias condenavam o professor de música Mário de 
Andrade (...) 
Um conservadorismo forte, uma visão ufanista aguda, 
um anseio pelo folclorismo comandam a rejeição social 
e contaminam algumas das correntes modernistas 
brasileiras(...)." 

(Helena, Lucia. Modernismo brasileiro e vanguarda. São 
Paulo:Ed. Ática, 1996). 
 
Desse momento cultural acima referido, podemos 
identificar correntes políticas importantes do Brasil da 
década de 30, dentre as quais destacamos: 
a) o Catolicismo de Alceu Amoroso Lima e o 

Espiritualismo universalista de Plínio Salgado. 
b) o Integralismo de Plínio Salgado e o Comunismo de 

Oswald de Andrade. 
c) o Comunismo de Oswald de Andrade e o 

Integralismo de Tasso da Silveira. 
d) o Primitivismo de Plínio Salgado e o 

Antropofagismo de Oswald de Andrade. 
e) o Tenentismo de Luiz Carlos Prestes e o 

Integralismo de Mário de Andrade. 
 
19 - (UFPE/2006)     
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Uma parcela da sociedade no Brasil buscou, no decorrer 
do século XX, através de diversas lutas diminuir as 
diferenças sociais e evitar que a pobreza fosse uma 
marca presente na sua história contemporânea. Além 
dessa luta, contra as desigualdades sociais, deve-se 
ressaltar os movimentos culturais e artísticos, que: 
a) inspirados na cultura européia e na 

norteamericana, sempre expressaram em sua 
totalidade valores e princípios contrários ao 
imperialismo e à dominação colonial. 

b) construíram uma identidade nacional harmônica, 
sem disputas pelo poder e com a consagração do 
nacionalismo e do populismo. 

c) produziram obras de valor estético significativo, na 
música, na pintura e na literatura com 
reconhecimento público nacional e internacional. 

d) têm como modelo, até os dias atuais, o movimento 
modernista de 1922, e receberam completa adesão 
de intelectuais de Recife, São Paulo e Salvador. 

e) contribuíram para o fim do preconceito racial, com 
base na defesa da miscigenação e de uma 
sociedade patriarcal e aristocrática. 

 
20 - (UFRRJ/2006)     

Leia com atenção o poema abaixo e as afirmativas sobre 
o movimento modernista realizadas logo em seguida: 
 
“Quero beber! Cantar asneiras 
No esto brutal das bebedeiras 
Que tudo emborca e faz em caco... 
Evoé Baco! 
Lá se me parte a alma levada 
No torvelim da mascarada, 
A gargalhar em doudo assomo 
Evoé e Momo! 
(BANDEIRA, Manuel. Bacanal. In: Antologia Poética. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001) 
 
I. Em 1922, ano do centenário da independência do 

Brasil, um grupo de letrados, a maioria bem 
nascida, organizou em São Paulo exposições e 
apresentações artísticas com o objetivo de chocar o 
público. Essa manifestação ficou conhecida como 
“semana de arte moderna”.  

II. A antropofagia tornou-se teoria entre os 
modernistas, expressando a tentativa do grupo de 
combinar as particularidades nacionais e as 
tendências artísticas mundiais, a herança cultural e 
os impulsos de modernização. “Comer o invasor” – 
esse era seu lema. 

III. O comportamento rebelde dos modernistas e o 
conteúdo inovador de sua arte, ruidosamente 
vaiada no Teatro Municipal de São Paulo, os 
transformou em vítimas do forte sistema repressor 
do governo, tendo seus integrantes sofrido todos os 
tipos de perseguição. 

IV. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita 
Malfatti, José Lins do Rego e Lasar Segall estão 

entre os nomes mais expressivos do movimento 
modernista. 

V. Os modernistas empenhavam-se na busca de novas 
linguagens para expressar o elemento nacional, 
valorizando o folclore, as questões sociais e 
desprezando as rígidas métricas dos versos 
acadêmicos e as padronizações da língua 
portuguesa. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e IV; 
b) II, III, V; 
c) I, II, III; 
d) I, II, V; 
e) I, IV, V. 

 
21 - (UFU MG/2005)  

Interprete o trecho do “Manifesto Antropofágico”, de 
Oswald de Andrade. 
 
“(...) Só a antropofagia nos une.  Socialmente.  
Economicamente.  Filosoficamente.  
(...) Já tínhamos o comunismo.  Já tínhamos a língua 
surrealista.  A idade de ouro. 
Catiti Catiti 
Imara Notiá 
Notiá Imara 
Ipejú. 
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil 
tinha descoberto a felicidade. 
A alegria é a prova dos nove. 
No matriarcado de Pindorama 
Oswald de Andrade 
Em Piratininga 
Ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha.” 
Revista de Antropofagia. São Paulo, n. 1, ano 1, maio de 
1928 
 
O manifesto, escrito por um dos participantes da 
Semana de Arte Moderna de 1922, elabora algumas 
imagens sobre o passado do Brasil.  Sobre este 
manifesto, os modernistas e o contexto histórico da 
década de 1920, podemos afirmar que: 
 
I. o Manifesto traz a marca da conciliação entre as 

raças negra, branca e índia, celebrada anualmente 
no carnaval, consolidando a imagem de 
descobrimento do Brasil como obra do acaso.  Este 
manifesto mostrou a proximidade dos modernistas 
com os escritores românticos, numa tendência de 
volta ao passado e de valorização da cultura 
lusitana. 

II. o movimento modernista sofreu influências do 
futurismo, expressionismo e surrealismo.  Este 
recolheu inspiração num período marcado por 
grande agitação política e cultural e pela crescente 
urbanização do país, ressaltando nossas raízes 
históricas de uma forma crítica. 
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III. a metáfora da antropofagia reforça o principal 

elemento da cultura modernista  o nacionalismo  
em detrimento do princípio da luta de classes.  
Apesar disso, o período foi marcado por embates 
entre o anarquismo, defensor de eleições livres e o 
comunismo, defensor da luta direta contra os 
patrões. 

IV. o ímpeto inicial que unia os modernistas era a 
renovação, a mudança, e o rompimento com as 
regras acadêmicas, porém alguns seguiram 
caminhos politicamente conservadores, como 
Cassiano Ricardo e Plínio Salgado, ligados ao 

verdeamarelismo e defensores do nacionalismo 
“tupi”. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) I e II são corretas 
b) I e III são corretas 
c) III e IV são corretas 
d) II e IV 

 
22 - (UFSCAR SP/2006)     

Observe a imagem. 
 

 
(Tarcila do Amaral. Operários, 1933.) 
 

a) De qual movimento artístico brasileiro faz parte a 
autora desta obra? 

b) Apresente uma justificativa para o fato de a artista, 
nesta obra, ter retratado rostos de pessoas com 
características físicas diferentes. 

 
23 - (UFCG PB/2006)     

Nas últimas décadas, as imagens passaram a fazer parte 
do universo de fontes dos historiadores, tendo em vista 
que “para além da sua dimensão plástica, elas nos põem 
em contato com o sistema de significação das 
sociedades, com suas formas de representação, com 
seus imaginários”. 

BORGES, Maria Eliza Linhares. História e Fotografia. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003. 

 
Considerando os argumentos apresentados, analise as 
imagens abaixo e identifique o que elas representam. 

 
Imagem 1 

 
 
Imagem 2 

 
 
Imagem 3 

 
 
Imagem 4 

 
SCHMIDT, Mario Furley. Nova História Crítica. São Paulo. 

Nova Geração,1999. p. 162, 229, 234, 279. 
 

I. A imagem 1 evidencia a utilização do pau-de-arara 
como instrumento de tortura no regime militar 
brasileiro e a imagem 4 anuncia a beleza feminina 
do cinema, divulgando os produtos multinacionais 
no governo de Getúlio Vargas. 

II. A imagem 3 indica a dor diante da morte resultante 
da falta de higienização e de cuidados médicos 
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prescritos na modernidade e a imagem 1 sugere a 
prática da educação física no governo de Getúlio 
Vargas. 

III. A imagem 4 indica a associação atribuída pelo 
positivismo à estética feminina na modernidade e a 
imagem 2 registra o holocausto ocorrido na 
segunda Guerra Mundial. 

IV. A imagem 2 registra a memória sobre a morte e a 
crueldade da política anti-semita durante a segunda 
Guerra Mundial e a imagem 3 representa os efeitos 
da política de distribuição de terra no Brasil. 

V. A imagem 3 é uma pintura de Portinari que sugere 
a dor e a morte como resultado da seca no Brasil e 
a imagem 1 representa a repressão de um regime 
autoritário que sobreviveu com o apoio de setores 
da igreja e da classe média. 

 
Estão CORRETAS: 
a) I, II e IV 
b) I , III e V 
c) IV e V 
d) I, II e V 
e) II, III e IV 

 
24 - (UNIFESP SP/2007)     

O Brasil, no século passado, vivenciou dois momentos 
de intensa criatividade no plano da cultura e das artes 
em geral. Indique as características principais dos dois 
movimentos: 
a) o dos anos 1920/1930. 
b) o dos anos 1950/1960. 

 
25 - (FUVEST SP/2007)    

No Brasil, a defesa de posições culturais nacionalistas se 
apresenta de formas variadas. Exemplifique-a em dois 
momentos do século XX: 
a) Na Semana de Arte Moderna de 1922. 
b) No Estado Novo. 

 
26 - (UFBA/2007)    

Considerando os conhecimentos sobre a Semana de 
Arte Moderna de 1922, no Brasil, identifique dois temas 
discutidos nesse evento, relacionados com a proposta 
de redescoberta dos valores culturais brasileiros. 

 
27 - (UFC CE/2007)    

Leia a frase a seguir. 
Contra todos os importadores de consciência enlatada. 

ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropófago. Revista de 
Antropofagia, São Paulo, ano I, n. 1, mai. 1928. 
 

O Movimento Antropofágico, lançado em 1928, 
celebrizou-se pela radicalização de alguns princípios 
apregoados durante a Semana de Arte Moderna (1922). 
Sobre ele, é correto dizer que: 
a) defendia a apropriação crítica das idéias 

estrangeiras, em prol da constituição de uma 
cultura brasileira. 

b) simpatizava, politicamente, com o nazismo e o 
fascismo, ascendentes na Europa, e desaprovava o 
comunismo. 

c) aliou-se ao Movimento Verde-Amarelo, de Plínio 
Salgado e Menotti del Picchia, na defesa de uma 
cultura xenófoba. 

d) propunha a necessidade do isolamento cultural do 
país, para proteger-se da influência externa, que 
poderia transformar nossos valores. 

e) propugnava uma cultura assentada nos valores do 
homem do campo, verdadeiro ícone da brasilidade, 
recusando os valores do mundo urbano. 

 
28 - (UFMS/2007)    

No Brasil da década de 1920, a reação contra as 
estruturas oligárquicas da chamada República Velha não 
se limitou apenas às revoltas de cunho político-militar 
expressas, entre outras, nos levantes tenentistas. Ao 
contrário, tal reação atingiu também o campo artístico 
e cultural, cujo marco foi  
a) a publicação, na edição de 01 de maio de 1928 da 

Revista de Antropofagia, do manifesto intitulado 
“Plano Piloto para a Poesia Concreta”; corrente 
estética que tinha entre seus representantes os 
irmãos Haroldo e Augusto de Campos, Décio 
Pignatari e Ferreira Gullar. 

b) a publicação, na edição de 20 de fevereiro de 1909 
do jornal francês Le Figaro, do “Manifesto do 
Futurismo”, assinado pelo poeta italiano Filippo 
Tommaso Marinetti. 

c) a publicação, na edição de 17 de maio de 1929 do 
jornal Correio Paulistano, do “Manifesto 
Comunista”. 

d) a Semana de Arte Moderna, ocorrida na cidade de 
São Paulo em fevereiro de 1922. 

e) a criação, por críticos e cineastas, como Nelson 
Pereira dos Santos e Glauber Rocha, do “Cinema 
Novo”. 

 
29 - (UFPE/2007)    

No Brasil, o movimento político de 1930 trouxe 
perspectivas de modernização, abrindo espaços para se 
pensar os novos rumos da cultura, cujas bases foram 
lançadas pelo Movimento Modernista dos anos de 
1920. As obras de Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior e 
Gilberto Freyre se destacaram na produção intelectual 
dos anos de 1930, reforçando polêmicas e debates 
políticos. Esses autores acima citados: 
a) defenderam uma interpretação radicalmente 

nacionalista da vida social brasileira. 
b) firmaram concepções autoritárias contra a 

democracia e o progresso social. 
c) foram muito influenciados pelo modernismo e pelo 

anarquismo. 
d) contribuíram com suas obras para a renovação das 

interpretações históricas sobre o Brasil. 
e) mantiveram propostas sociais nacionalistas, mas 

autoritárias e centralizadoras. 
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30 - (UFPE/2007)    
As mudanças nas concepções de mundo trouxeram 
perspectivas estéticas diferentes que fundamentaram 
as vanguardas modernistas. O Impressionismo foi 
importante na construção dessas concepções estéticas, 
pois:  
00. fortaleceu as tradições vindas da cultura clássica.  
01. incentivou a autonomia criativa do artista.  
02. contou, já no seu início, com um mercado de arte 

receptivo e economicamente favorável.  
03. tinha a participação de artistas defensores de uma 

representação geométrica do mundo.  
04. contribuiu com uma nova técnica para se trabalhar 

as formas e as cores. 
 
31 - (UFPE/2007)    

As construções culturais fundamentam as questões 
sobre as identidades nacioanis e o modernismo.  No 
Brasil, muitas produções artísticas e literárias são 
importantes para se pensar a questão da identidade 
nacional.  Entre essas, podemos citar: 
00. as composições de Villa-Lobos, em suas ligações 

com as modas e cantigas populares. 
01. os romances de Jorge Amado e José Lins do Rego, 

que focalizam costumes e práticas regionais. 
02. a obra de Mário de Andrade, construída com 

pesquisas e reflexões sobre o que é ser brasileiro. 
03. os filmes do Cinema Novo, preocupados em 

mostrar as singularidades da sociedade brasileira. 
04. os debates realizados na Semana de Arte de 1992, 

sobre as tradições culturais e a modernidade. 
 
32 - (UFRR/2007)    

Na década de 1920, as reações contra as estruturas 
oligárquicas da República Velha não se limitaram às 
revoltas político-militares. 
Assim sendo, seria CORRETO afirmar que: 
a) A contestação desencadeou forte reação da classe 

burguesa, que liderou o movimento da Reforma do 
Sistema Cultural e Artístico. 

b) A contestação alcançou o movimento liderado por 
estudantes, tendo como palco o Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, em 1922. 

c) A contestação despertou na população camponesa 
a revolta contra os festivais desencadeados pela 
burguesia da Semana de Arte Moderna. 

d) A contestação atingiu também o campo cultural, 
manifestando-se no chamado movimento 
modernista, que teve o seu marco inicial na Semana 
de Arte Moderna. 

e) A contestação revolucionou e influenciou 
exclusivamente as políticas do Estado, refletido no 
Brasil pela violenta queda dos preços do café. 

 
33 - (UNESP SP/2007)    

 

 

 
(Revista da Semana, dezembro de 1921, São Paulo apud 

Nicolau Sevcenko 
(org.), História da Vida privada no Brasil, volume 3 – 

República.) 
 

Identifique o principal tema do desenho e relacione-o 
com as transformações sociais e econômicas no início 
do século XX no Brasil. 

 
34 - (UEL PR/2008)    

[...] o modernismo induz intelectuais latino-americanos 
a redescobrir o povo, o que pode levá-los a descobrir 
camponeses e operários, ou índios e negros. O vínculo 
com a cultura universal não impõe necessariamente um 
caráter dependente ou ’alienado’ à totalidade de nossa 
cultura. 

(IANNI, O. apud. PINSKY, J. et al. História da América através 
de textos.  

São Paulo: Contexto, 1994. textos e documentos, v. 4, p. 88.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema é 
correto afirmar: 
a) A produção cultural referente à época do 

modernismo caracterizou-se pela valorização da 
mestiçagem entre europeus e indígenas como 
elemento fundamental para o estabelecimento de 
uma identidade cultural homogênea aos países 
latino-americanos. 

b) No modernismo hispano-americano e brasileiro 
sobressaiu-se a tendência de linhas retas e pouco 
uniformes, herança ainda dos artistas pertencentes 
à Escola Francesa, trazida por D. João ao Brasil. 

c) A produção cultural relativa à época moderna foi 
influenciada pelo positivismo, permitindo que a 
“América” descobrisse a “América” através de 
novas formas de retratar os povos americanos. 

d) Vinculado a uma cultura universal, o modernismo 
não conseguiu tocar os imaginários sociais sobre a 
questão das características próprias de cada país, 
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sendo que o olhar do europeu sobre a América é 
que se sobressaiu e foi valorizado nas obras deste 
período. 

e) O modernismo proporcionou aos artistas e 
intelectuais americanos a formação de uma 
consciência social, de caráter nacional-popular, 
produzindo uma contraposição à subordinação 
vivenciadas nesses territórios e valorizando a 
cultura nacional. 

 
35 - (UFG GO/2008)    

Leia o fragmento. 
Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de 
homem baldio, semi-nômade, inadaptável à civilização, 
mas que vive à beira dela, na penumbra das zonas 
fronteiriças. Á medida que o progresso vem chegando 
com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da 
propriedade, vai ele refugindo em silêncio, com o seu 
cachorro, o seu pilão, e o isqueiro, de modo a sempre 
conservar-se fronteiriço. Encoscorado numa rotina de 
pedra, recua para não adaptar-se. 

LOBATO, Monteiro. Velha praga. In: Urupês. 32. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 141. [Adaptado]. 
 

Num momento de profundas transformações no cenário 
nacional, na década de 20, os atributos depreciativos 
associados ao caboclo fundam um discurso sobre sua 
identidade.  
Explique como esse discurso se vinculava a um esforço 
de transformação da identidade do trabalhador rural 
brasileiro.  

 
36 - (UNESP SP/2008)    

Há uma encruzilhada de três estradas sob a minha cruz 
de estrelas azuis: três caminhos se cruzam – um branco, 
um verde e um preto – três hastes da grande cruz/ E o 
branco que veio do norte, e o verde que veio da terra, e 
o preto que veio do leste derivam, num novo caminho, 
completam a cruz/ unidos num só, fundidos num 
vértice. 

(Guilherme de Almeida, Raça.) 
 

Nessa visão poética da história do povo brasileiro, o 
autor 
a) refere-se ao domínio europeu e à condição 

subalterna dos africanos na formação da 
nacionalidade. 

b) trata dos seus três grupos étnicos, presentes desde 
a colonização, mesclados numa síntese nacional. 

c) critica o papel desempenhado pelos jesuítas sobre 
portugueses, índios e negros na época colonial. 

d) expressa idéias e formas estéticas do movimento 
romântico do século XIX, que enaltecia a cultura 
negra. 

e) elogia o movimento nacionalista que resultou na 
implantação de regimes políticos autoritários no 
Brasil. 

 
37 - (UPE/2008)    

As mudanças políticas e sociais dialogam com as 
transformações culturais na construção da história. No 
Brasil, no decorrer dos anos 1920, houve 
00. a renovação na cultura nacional com o movimento 

modernista, atingindo a maior parte da população 
urbana. 

01. a queda das oligarquias rurais com uma alteração 
radical nas relações entre os governos dos Estados. 

02. a ascensão política dos sindicatos trabalhistas 
socialistas com vitórias importantes nas grandes 
greves operárias. 

03. a busca de novas formas de expressões artísticas e 
literárias ligadas ao movimento modernista 
europeu. 

04. o fim das inquietações políticas nas cidades mais 
populosas com a consolidação de práticas 
democráticas. 

 
38 - (UEL PR/2009)    

 
Figura 1: Os Retirantes 
(PORTINARI, C. Os Retirantes. 1944. Óleo sobre tela, 

(190×180) cm. 
Museu de Arte de São Paulo. SP.) 

 
Considere o quadro de Portinari (Figura 1) e a definição 
a seguir: 
 
[....] o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma 
troca de proveitos entre o poder público, 
progressivamente fortalecido, e a decadente influência 
social dos chefes locais, notadamente dos senhores de 
terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno 
sem referência à nossa estrutura agrária, que fornece 
base de sustentação das manifestações de poder 
privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. 

(LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. 
 São Paulo: Alfa-Ômega, 1975, p. 20.) 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma das características da estrutura agrária 
brasileira reside no fato de que os retirantes 
sobrevivem nas terras doadas pelos coronéis. 

b) A estrutura de poder político, associada às 
organizações sindicais dos trabalhadores rurais no 
Brasil, aperfeiçoou a gestão da propriedade pública. 
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c) O latifúndio monocultor, extensivo e explorador do 
meio ambiente e do trabalhador rural possibilitou o 
estabelecimento do coronelismo. 

d)  Os retirantes expulsos de suas propriedades pelos 
coronéisincorporam-se à lavoura de subsistência 
em terras devolutas na periferia das cidades. 

e) Os retirantes e os trabalhadores rurais foram 
beneficiados pela estrutura do poder político que 
promoveu a gestão das terras em benefício comum. 

 
39 - (UFCG PB/2009)    

“Deito na beira do rio Mando chamar a mãe-d´água. Pra 
me contar as histórias Que no meu tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar Vou-me embora pra Pasárgada” 
(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p.143) 
 

“Uma coisa é o fato acontecido, outra é o fato escrito. 
[...] A história é de vocês, mas a escrita é minha [...] 
quem quiser que escreva diferente.”  
 (Biá – Narradores de Javé. Direção: Eliane Café. 
Brasil 2003) 

 
Com base no fragmento poético de Manuel Bandeira e 
no filme Narradores de Javé, é INCORRETO afirmar que: 

 
a) A memória sobre Pasárgada e Javé pode ser 

elaborada a partir de ações, leituras e escritas 
selecionadas por diferentes sujeitos e instituições. 

b) A memória é revisitada no filme e no poema como 
constitutivos de identidades, marcada pela 
diversidade e interligada a relações de poder, 
disputas e interesses de cada época e de grupos 
sociais. 

c) Os mitos e as façanhas de heróis, recriados para 
preservar o passado, e presentes em Pasárgada e 
Javé, foram privilegiados pela Escola dos Annales, 
por enaltecerem a história oficial. 

d) A construção de lugares de saudades, a exemplo de 
Pasárgada e Javé, são pensados para significar 
lembranças, tramar o passado e evitar a destruição 
do patrimônio. 

e) A narrativa oral e as múltiplas leituras para 
construção da história local são exploradas em 
Narradores de Javé como elementos de 
representação e/ou interpretação do real. 

 
40 - (CEFET PR/2009)    

A Semana de Arte Moderna também chamada de 
“Semana de 22”, ocorreu em São Paulo no ano de 1922, 
no período entre 11 de fevereiro e 18 de fevereiro no 
Teatro Municipal de São Paulo, na mesma cidade. 
Durante os sete dias de exposição, foram expostos 
quadros e artes consideradas modernista, em relação a 
época. Entre as apresentações que ocorreram à noite 
dos dias 13 de fevereiro, 15 de fevereiro e 17 de 
fevereiro, foram apresentadas poesias, músicas e 
palestras sobre a modernidade, que deixou alguns 
ilustres escritores e artistas de renome indignados. Vale 

ressaltar que a Semana em si não teve grande 
importância em sua época, foi com o tempo que ganhou 
valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo 
do século. Devido à falta de um ideário comum a todos 
os seus participantes, ela desdobrou-se em diversos 
movimentos diferentes, todos eles declarando levar 
adiante a sua herança. Sobre esse assunto, estabeleça 
correspondência entre as colunas. 

 
Coluna I 
 
( 1 ) Movimento Pau-Brasil 
( 2 ) Movimento Verde-Amarelo 
( 3 ) Movimento Antropofágico 
( 4 ) Revista Klaxon 
( 5 ) Revista de Antropofagia 

 
Coluna II 

 
(  ) Caracterizava-se por textos patrióticos, ufanistas e 

a idealização do país. 
(  ) Pregava a absorção da cultura externa e tem como 

principal obra a pintura “O Abaporu”, de Tarsila do 
Amaral. 

(  ) Corrente do Modernismo de 22, teve duas fases, ou 
“dentições”, como queriam os seus participantes. 

(  ) Caracterizava-se pelo culto ao progresso e a 
concepção de que a arte não deve ser uma cópia da 
realidade, aproveitamento das lições de uma nova 
arte em evidência: o cinema. 

(  ) Cultuava a posição primitivista, buscando uma 
poesia ingênua, de redescoberta do mundo e do 
Brasil. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) 2, 3, 5, 4 e 1. 
b) 1, 2, 5, 4 e 3 . 
c) 1, 5, 2, 4 e 3 . 
d) 1, 5, 2, 3 e 4 . 
e) 4, 5, 2, 3 e 1. 

 
41 - (UFPA/2009)    

O Correio Paulistano, em sua edição de 7 de fevereiro de 
1922, estampava em um dos artigos: 

 
“Os futuristas, esses endiabrados e protervos futuristas 
de São Paulo – escol mental da nossa gloriosa terra de 
avanguardistas – vão realizar umas esplêndidas noitadas 
de arte durante a semana próxima. Será uma semana 
histórica na vida literária do país [...]. Pelo lado social – 
que a Semana de Arte Moderna será – depois do baile 
dos Campos Elíseos – o maior acontecimento mundano 
da temporada [...]” 

(13 a 18 de Fevereiro de 1922: A Semana de 22: Revolução 
Estética?. São Paulo: Companhia Editora Nacional; Lazuli 
Editora, 2007. p. 75) 
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Esse acontecimento, considerado de alta repercussão 
para São Paulo, representou um impulso para o 
desenvolvimento do Modernismo ao 

 
a) transformar o mundo das artes, que encontrava no 

Cubismo e no Romantismo a sua maior influência, 
rejeitando-se qualquer tendência vanguardista 
europeia, especialmente o dadaísmo. 

b) abalar o conservadorismo da sociedade e da arte 
brasileira, rompendo com uma perfeição estética 
tão apreciada no século XIX e propondo uma 
estética que fosse mais libertária e que valorizasse 
as raízes nacionais. 

c) rejeitar as influências dos salões artísticos 
europeus, que impunham ao mundo cultural 
paulistano uma estética que valorizava o 
Naturalismo e o Cubismo, tão em voga no meio 
acadêmico parisiense. 

d) implementar a extravagância e o futurismo em 
obras que desconheciam a harmonia, a cor e a 
perspectiva, como as pinturas produzidas por Anita 
Malfatti, discípula de Pablo Picasso. 

e) contribuir para a consolidação de um movimento 
artístico e literário de inspiração parnasiana e 
engajado em uma vanguarda política de luta contra 
a exploração burguesa e de apoio às reivindicações 
do proletariado. 

 
42 - (FUVEST SP/2010)    

No “Manifesto Antropófago”, lançado em São Paulo, em 
1928, lê-se: “Queremos a Revolução Caraíba (...). A 
unificação de todas as revoltas eficazes na direção do 
homem (...). Sem nós, a Europa não teria sequer a sua 
pobre declaração dos direitos do homem.” 

 
Essas passagens expressam a 

 
a) defesa de concepções artísticas do impressionismo. 
b) crítica aos princípios da Revolução Francesa. 
c) valorização da cultura nacional. 
d) adesão à ideologia socialista. 
e) afinidade com a cultura norte-americana. 

 
43 - (UEPG PR/2010)    

O ano de 1922 ficou marcado na história do Brasil pelo 
início do movimento tenentista, pela criação do Partido 
Comunista, pelo avanço do feminismo e pela realização 
da Semana de Arte Moderna. A respeito do modernismo 
e da "Semana de 22", assinale o que for correto. 

 
01. O modernismo defendia a incorporação dos 

princípios estéticos e filosóficos europeus no Brasil. 
Nesse sentido, a Semana de Arte Moderna 
promoveu debates e palestras com objetivo de 
disseminar o idioma francês no país. 

02. A revista Klaxon foi criada pelos modernistas com o 
objetivo de divulgar o movimento e de disseminar 
suas idéias junto à sociedade brasileira. 

04. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do 
Amaral, Menotti del Picchia, Anita Malfatti e Heitor 
Villa-Lobos figuram entre os artistas e intelectuais 
que participaram da Semana de Arte Moderna. 

08. Monteiro Lobato, por meio de seu personagem Jeca 
Tatu, combateu duramente os ideais modernistas 
no Brasil. 

16. Pietá, Abapuru, Guernica e Macunaíma figuram 
entre as produções literárias, artísticas e 
intelectuais do modernismo brasileiro. 

 
44 - (UFPE/2010)    

A modernização da sociedade contemporânea 
transformou valores e hábitos tradicionais. No mundo 
da arte e da literatura, o Modernismo renovou 
conceitos e representações estéticas, e propôs outras 
perspectivas culturais. Entre as suas grandes 
expressões, estão: 

 
00. Picasso, com sua arte rebelde, assumindo, na sua 

pintura, sempre, posições favoráveis à afirmação 
do Socialismo da União Soviética. 

01. Stravinsky, com suas composições musicais de 
grande repercussão no início do século XX, pelo que 
chocou os mais conversadores. 

02. Salvador Dali, com seus surpreendentes quadros, 
que expressavam em cores e imagens ideias 
surrealistas. 

03. Kafka, que conseguiu criar uma escrita com uma 
trama que retrata muito das angústias do mundo 
moderno. 

04. André Breton, um líder do movimento surrealista 
na França, com uma crítica ao racionalismo da 
época. 

 
45 - (ACAFE SC/2014)    

Dentre as manifestações artísticas brasileiras do século 
XX, o modernismo, o tropicalismo e o cinema novo são 
exemplos de contribuições consistentes à cultura do 
país. 

 
Acerca desses movimentos, analise as afirmações a 
seguir. 

 
I. Uma das mais importantes percepções do 

modernismo brasileiro foi sua crítica às 
concepções estéticas importadas da Europa. 
Defendia uma arte de temas brasileiros e que 
retratava, entre outras coisas, pessoas comuns ao 
invés de grandes eventos. 

II. Dentre os principais expoentes do Cinema Novo, 
Arnaldo Jabor tornou-se inovador pelos seus 
documentários que faziam duras críticas aos 
movimentos de esquerda no país. 

III. O tropicalismo foi um movimento cultural 
inovador e complexo. Reuniu elementos da música 
brasileira e da poesia concretista. Gilberto Gil e 
Caetano Veloso foram dois de seus principais 
representantes na cena musical do país. 
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IV. O movimento modernista através de Heitor Villa 
Lobos trouxe sofisticadas construções melódicas e 
harmônicas à música brasileira. 

V. O Cinema Novo destacava-se também por uma 
contradição: o compromisso com temas políticos 
de enfrentamento da ditadura e a influência 
temática do cinema hollywoodiano. 

 
Todas as afirmações corretas estão em: 

 
a) III - IV - V  
b) II - III - V  
c) IV - V 
d) I - III – IV 

 
46 - (Centro Universitário São Camilo SP/2014)    

Analise o quadro de Tarsila do Amaral e leia o texto que 
o comenta. 

 

 
(Abaporu, 1928. Malba, Buenos Aires, Argentina.) 
 

No dia 11 de janeiro de 1928, Tarsila oferece a Oswald 
de Andrade como presente de aniversário seu último 
quadro. Ao vê-lo, Oswald impressionou-se 
profundamente e chamou por telefone o poeta Raul 
Bopp, nesse dia em São Paulo. Ambos olharam a 
pintura e Oswald comentou: “É o homem plantado na 
terra”. Tarsila se recorda [...] de ouvir Raul Bopp dizer: 
“Vamos fazer um movimento em torno desse quadro?” 

(Aracy Amaral. Tarsila do Amaral, 1998.) 
 

Considerando o comentário de Oswald de Andrade e o 
movimento artístico inspirado pelo quadro, que foi 
denominado “antropófago”, é correto afirmar que o 
Abaporu 

 
a) é o modelo da humildade do homem brasileiro, 

originando um tipo de arte que aceita 
passivamente tudo o que vem do exterior. 

b) manifesta uma grande falta de caráter e de moral, 
originando a poesia humorística e o teatro satírico 
no país. 

c) imita, com precisão, as feições dos indígenas 
brasileiros, originando a política de defesa 
intransigente da arte tribal da Amazônia. 

d) representa o homem dos espaços áridos e 
quentes, originando uma atitude de seleção e de 
incorporação da cultura estrangeira. 

e) apresenta o homem americano como um 
trabalhador consciente de seus direitos, 
originando o realismo socialista no Brasil. 

 
47 - (UESPI/2010)    

As mudanças culturais se fizeram presentes na 
construção da modernidade, criando condições para se 
repensar trajetórias artísticas e reformular paradigmas 
estéticos. Um dos movimentos do final do século XIX, 
conhecido com Art Nouveau, conseguiu chamar atenção 
da sociedade europeia. Os intelectuais ligados ao 
movimento tinham como objetivo: 

 
a) renovar a arte, fazendo experiências, no campo da 

pintura, que retomavam princípios renascentistas. 
b) produzir uma arte voltada para a maioria da 

sociedade, visando diminuir as diferenças sociais. 
c) reafirmar regras dos movimentos do passado, 

destacando o valor do medieval e do Romantismo. 
d) romper com o impressionismo e neoromantismo, 

seguindo exemplos da arte clássica no equilíbrio 
das formas. 

e) desvincular-se das mudanças ocorridas na 
economia, construindo uma arte idealizada, que 
ganhou espaço importante. 

 
48 - (UFMG/2010)    

Um dos principais aspectos do movimento modernista, 
na década de 1920, foi a crítica ao academicismo. 

 
a) EXPLIQUE em que consistia essa crítica dos 

modernistas aos artistas consagrados. 
b) EXPLIQUE a relação entre o movimento modernista 

e as idéias nacionalistas no Brasil, nas décadas de 
1920 e de 1930. 

 
49 - (UEG GO/2010)    

Surge, no palco, o narrador, vestido de bandido 
português. 
NARRADOR: Estamos vivendo o ano de 2001 e parece 
que nada mudou. As mulheres encompridaram os 
vestidos, tamparam o corpo com elegância. Mas agora 
ficam nuas na televisão. Ah, sinais dos tempos! Herança 
daquela célebre data do descobrimento do Brasil. 

 
JORGE, Miguel. Ah, Shakespeare, que falta você me 
faz!. Goiânia: 
Kelps, 2009. p. 15. 
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BELMONTE. Civilização e Barbárie, 1925. 
Disponível em: <www.itaucultural.org.br>. Acesso em: 
25 mar. 2010. 

 
O ponto de encontro entre o texto verbal e a imagem 
em relação à leitura da história do Brasil é 

 
a) a falta de transformações na indumentária 

feminina. 
b) a retomada dos adornos dos antropófagos. 
c) a relativização do progresso na civilização. 
d) a desvalorização da estética primitiva. 

 
50 - (FUVEST SP/2011)    

Poema ZEN, Pedro Xisto, 1966. 
 

 
 

Diagrama referente ao poema ZEN. 
 

 
 

Observe as figuras acima e assinale a alternativa 
correta. 

 
a) O equilíbrio e a harmonia do poema ZEN são 

elementos típicos da produção poética brasileira 
da década de 1960. O perímetro do triângulo ABF, 
por exemplo, é igual ao perímetro do retângulo 
BCJI. 

b) O equilíbrio e a harmonia do poema ZEN podem 
ser observados tanto no conteúdo semântico da 
palavra por ele formada quanto na simetria de 
suas formas geométricas. Por exemplo, as áreas 
do triângulo ABF e do retângulo BCJI são iguais. 

c) O poema ZEN pode ser considerado concreto por 
apresentar proporções geométricas em sua 
composição. O perímetro do triângulo ABF, por 
exemplo, é igual ao perímetro do retângulo BCGF. 

d) O concretismo poético pode utilizar proporções 
geométricas em suas composições. No poema 

ZEN, por exemplo, a razão entre os perímetros do 
trapézio ADGF e do retângulo ADHE é menor que 
7/10. 

e) Augusto dos Anjos e Manuel Bandeira são 
representantes do concretismo poético, que 
utiliza proporções geométricas em suas 
composições. No poema ZEN, por exemplo, a 
razão entre as áreas do triângulo DHG e do 
retângulo ADHE é 1/6. 

 
51 - (UFU MG/2011)    

Quero crer que nenhum brasileiro aspire a que, dentro 
de meio milênio, nossa civilização seja amarela ou 
negra. [...] Julgo, pelo contrário, que todos nós 
desejamos ser um país de civilização branca, dentro de 
nossa tradição histórica. 
NEIVA, Artur Hehl. O Problema Imigratório Brasileiro. 
Revista de Imigração e Colonização, 
Rio de Janeiro, ano V, n. 3, p. 510, 1944. 

 
De acordo com a citação acima, é possível afirmar que, 
ainda na década de 1940, a questão racial era um 
desafio para os estudiosos do tema no Brasil, 
persistindo a aspiração pelo embranquecimento 
populacional. 

 
Compare as ideias sobre a questão racial prevalecentes 
na década de 1940 com as prevalecentes na atualidade. 

 
52 - (FGV/2012)    

Leia o texto. 
 

     A Semana de 22 não foi um fato isolado e sem 
origens. As discussões em torno da necessidade de 
renovação das artes surgem em meados da década de 
1910 em textos de revistas e em exposições, como a de 
Anita Malfatti em 1917. Em 1921 já existe, por parte de 
intelectuais como Oswald de Andrade e Menotti Del 
Picchia, a intenção de transformar as comemorações 
do centenário em momento de emancipação artística. 
(...) 

(www.itaucultural.org.br) 
 

Em geral, os artistas participantes da Semana de Arte 
Moderna propunham 

 
a) que a arte, especialmente a literatura, 

abandonasse as preocupações com os destinos 
brasileiros e se voltasse para o princípio da arte 
pela arte. 

b) a rejeição ao conservadorismo presente na 
produção artística brasileira, defendendo novas 
estéticas e temáticas, como a discussão sobre as 
questões brasileiras. 

c) que os artistas estabelecessem vínculos com 
correntes filosóficas, mas não com projetos 
políticos e ideológicos, fossem estes progressistas 
ou conservadores. 



 

 
14 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Modernismo 

14 

d) o reconhecimento da superioridade da arte 
europeia e da importância da civilização 
portuguesa no notável desenvolvimento cultural 
brasileiro. 

e) que apenas as artes plásticas, com destaque para 
a pintura, poderiam representar avanços 
revolucionários em direção a uma arte de fato 
inovadora. 

 
53 - (UEG GO/2012)    

Leia o poema que segue. 
 

Relicário 
Oswald de Andrade 
 
No baile da Corte 
Foi o Conde d’Eu quem disse 
Pra Dona Benvinda 
Que farinha de Suruí 
Pinga de Parati Fumo de Baependi 
É comê bebê pitá e caí. 

Disponível em: 
<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ 

oswald-de-andrade/relicario.php>. Acesso em: 16 ago. 
2011. 

 
Em termos estéticos e históricos, respectivamente, 
nota-se, no poema de Oswald de Andrade, a presença 
de 

 
a) linguagem formal e referência a importante figura 

política do Período Regencial. 
b) linguagem informal e alusão a um monarquista 

que exerceu papel de destaque na Guerra do 
Paraguai. 

c) versos brancos e alusão a um grande capitalista 
que alavancou o desenvolvimento da indústria 
nacional. 

d) versos polimétricos e referência a uma 
importante dama do Segundo Reinado. 

 
54 - (UEG GO/2012)    

Leia o poema a seguir. 
 

Vou-me embora pra Pasárgada 
Manuel Bandeira 
 
Vou-me embora pra 
Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 
Lá tenho a mulher que quero 
Na cama que escolherei 
Vou-me embora pra 
Pasárgada 
 
Vou-me embora pra 
Pasárgada 
Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma 

aventura 
De tal modo inconsequente 
Que Joana a Louca de 
Espanha 
Rainha e falsa demente 
Vem a ser contraparente 
Da nora que nunca tive 
 
E como farei ginástica 
Andarei de bicicleta 
Montarei em burro brabo 
Subirei no pau-de-sebo 
Tomarei banhos de mar! 
E quando estiver cansado 
Deito na beira do rio 
Mando chamar a mãe-d´água. 
Pra me contar histórias 
Que no tempo de eu menino 
Rosa vinha me contar 
Vou-me embora pra 
Pasárgada 
 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização 
Tem um processo seguro 
De impedir a contracepção 
Tem telefone automático 
Tem alcalóide à vontade 
Tem prostitutas bonitas 
Pra gente namorar 
 
E quando eu estiver mais 
triste 
Mas triste de não ter jeito 
Quando de noite me der 
Vontade de me matar 
– Lá sou amigo do rei – 
Terei a mulher que quero 
Na cama que escolherei 
Vou me embora pra 
Pasárgada. 

ESTRELA DA VIDA INTEIRA. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1993. p. 143. 

 
“Vou-me Embora pra Pasárgada” é um dos poemas 
mais conhecidos de Manuel Bandeira. Ele expressa uma 
complexa concepção de temporalidade, na qual o eu 
lírico busca evadir da realidade para “Pasárgada,” que 
expressaria a ideia de 

 
a) um “paraíso perdido”, retomando as imagens e 

noções de pureza edênicas vigentes na época 
medieval. 

b) um socialismo utópico, propondo uma reforma 
social que garantisse um futuro melhor e 
igualitário a todos. 

c) uma idealização do modelo social monárquico 
persa, repudiando as tradições culturais 
brasileiras. 
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d) uma mescla do saudosismo da infância com 
expectativas positivas acerca da inovação 
tecnológica. 

 
55 - (UFPR/2012)    

“A ambição do grupo [modernista] era grande: educar 
o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado, e, sobretudo, 
pesquisar uma maneira nova de expressão, compatível 
com o tempo do cinema, do telégrafo sem fio, das 
travessias aéreas intercontinentais”.  

(Boaventura, M. E. A Semana de Arte Moderna e a Crítica 
Contemporânea:  

vanguarda e modernidade nas artes brasileiras. Conferência 
– IEL-Unicamp,  

2005, p.5-6. Fonte: 
http://www.iar.unicamp.br/dap/vanguarda/artigos.ht
ml). 

 
Conforme o trecho acima e os conhecimentos sobre a 
Semana de Arte Moderna de 1922 e o modernismo 
brasileiro subsequente, é correto afirmar: 

 
a) A Semana de 1922 marcou o modernismo 

inspirado em vanguardas europeias, buscando 
uma nova arte com uma identidade brasileira 
experimental, miscigenada, antropofágica e 
cosmopolita. O movimento celebrava o progresso 
da nação, simbolizado pelo desenvolvimento da 
cidade de São Paulo. 

b) A Semana foi o grande marco da arte moderna 
brasileira, caracterizando-se pela busca por uma 
imitação do surrealismo e do cubismo, realizada 
por acadêmicos em constante contato com os 
artistas europeus. 

c) A Semana de 1922 somou-se ao regionalismo 
nordestino para mostrar as raízes da cultura 
brasileira, recusando qualquer interferência da 
arte estrangeira. Os modernistas fizeram, com 
isso, uma forte crítica à modernização e à 
alfabetização brasileira. 

d) Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a 
Semana de 1922, que teve o intuito de aliar as 
produções mais recentes no campo da música, 
literatura e artes plásticas futuristas com as obras 
tradicionalistas da arte brasileira. 

e) Os modernistas passaram a se organizar, depois 
da Semana de 1922, para efetivar uma arte 
revolucionária nos moldes do realismo soviético, 
pois acreditavam na conscientização da 
população para uma mudança no poder. 

 
56 - (UFT TO/2012)    

Afinal, é justamente nos anos 20 que a decepção 
quanto à possibilidade de a República realizar o ideal de 
uma sociedade nova torna-se absolutamente 
explosiva. Particularmente para os intelectuais, a 
década de 1920 será de questionamentos inéditos, até 
então, e que permanecem em pauta pelas próximas 
décadas. Não apenas concepções tradicionais são 

atacadas, mas também as instituições republicanas – 
identificadas com uma legalidade que não tem 
correspondência no real [...]  

LAHUERTA, Milton. Os intelectuais e os anos 20: moderno, 
modernista,  

modernização. Em: DE LORENZO, Helena Carvalho; COSTA, 
Wilma Peres da.  

A década de 1920 e as origens do Brasil Moderno. São Paulo: 
Editora da Unesp, 1997, p. 93. 

 
Os questionamentos e críticas contextualizados pelo 
autor para se referir à década de 1920 indicam que a 
Semana de Arte Moderna foi:  

 
a) Um movimento de afirmação das propostas 

políticas conservadoras que levaram à 
consolidação da República brasileira.  

b) Um movimento de curta duração no que se refere 
à influência na produção musical, literária e na 
arte pictórica, que buscava retratar os costumes e 
linguagens do povo brasileiro.  

c) Um movimento que, combinando as tendências 
artísticas mundiais com as raízes culturais 
brasileiras, atacava, inclusive, as mazelas do 
regime republicano brasileiro.  

d) Um movimento marcado por mudanças culturais 
importantes para a elaboração de uma arte 
condizente com o academicismo tão apreciado 
pela elite brasileira.  

e) Um movimento de valorização de expressões 
culturais inovadoras e, ao mesmo tempo, 
refratário às questões sociais do povo brasileiro.  

 
57 - (Unemat MT/2012)    

No mês de fevereiro de 1922, o imponente Teatro 
Municipal de São Paulo foi palco de um evento, que 
mudaria o caminho futuro das artes no Brasil. Sob vaias 
e assobios generalizados, um grupo de jovens artistas e 
intelectuais divulgou suas novas ideias. 

 
De que se tratava essas novas ideias? 

 
a) Expansão do movimento simbolista no Brasil. 
b) Promoção do parnasianismo no Brasil. 
c) Reflexão sobre o romantismo no Brasil. 
d) Inauguração do modernismo no Brasil. 
e) Implantação do arcadismo no Brasil. 

 
58 - (UNESP SP/2012)    

Com pouco dinheiro, mas fora do eixo 
revolucionário do mundo, ignorando o Manifesto 
Comunista e não querendo ser burguês, passei 
naturalmente a ser boêmio. (...) Continuei na burguesia, 
de que mais que aliado, fui índice cretino, sentimental e 
poético. (...) A valorização do café foi uma operação 
imperialista. A poesia Pau Brasil também. Isso tinha que 
ruir com as cornetas da crise. Como ruiu quase toda a 
literatura brasileira “de vanguarda”, provinciana e 
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suspeita, quando não extremamente esgotada e 
reacionária. 

(Oswald de Andrade. Prefácio a Serafim Ponte Grande, 
1933.) 

 
O texto de Oswald de Andrade 

 
a) expõe o anseio do autor de que a literatura e as 

demais formas artísticas fossem controladas pelo 
Estado e escapassem, assim, da tutela da classe 
social hegemônica. 

b) revela algumas das principais características do 
movimento modernista de 1922, como a busca da 
identidade nacional e a adesão a projetos político-
partidários de direita. 

c) indica o afastamento gradual dos participantes da 
Semana de Arte Moderna em relação aos 
componentes ideológicos de esquerda que 
caracterizaram o movimento. 

d) explicita a preocupação dos setores políticos e 
sociais dominantes frente à crise econômica 
provocada pela alta do preço do café e sua 
tentativa de regulamentar o setor. 

e) demonstra a defesa, pelo autor, da politização da 
produção literária e o abandono de parte dos 
princípios estéticos que guiaram sua obra na 
década anterior. 

 
59 - (UNESP SP/2012)    

Tarsila do Amaral é uma das artistas que melhor 
traduziu o “espírito de brasilidade”, como se pode 
observar no quadro Abaporu. 

 

 
 

Partindo de seus conhecimentos sobre a década de 
1920, analise as afirmações. 

 
I. O quadro Abaporu, de 1928, inspirou o Manifesto 

Antropofágico, e os quadros de Tarsila serviram 
para divulgar o modernismo brasileiro. 

II. As formas ousadas e cores de tons fortes e 
vibrantes usadas nos quadros de Tarsila 
traduziram o espírito de brasilidade. 

III. Em 1929, a cafeicultura no Brasil, sobretudo a 
paulista, sofreu um forte abalo com a quebra da 
bolsa de Nova Iorque. 

IV. A cultura cafeeira paulista, buscando as manchas 
de terras roxas, possibilitou a conservação do solo 
e a preservação das florestas, minimizando as 
ações antrópicas. 

 

Estão corretas as afirmações 
 

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

 
60 - (UEPG PR/2012)    

A Semana de Arte Moderna, realizada nas principais 
cidades brasileiras em 1922, significou um marco na 
vida artística e intelectual nacional. A respeito do 
movimento modernista, assinale o que for correto. 

 
01. Os modernistas, de modo geral, defendiam o 

pleno alinhamento cultural brasileiro aos padrões 
hegemônicos europeus. 

02. Trenzinho Caipira e Abaporu figuram entre as 
produções modernistas mais conhecidas. 

04. Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Monteiro 
Lobato e Euclides da Cunha figuram entre os 
principais modernistas de 1922. 

08. A antropofagia cultural foi uma das principais 
teses defendidas por integrantes do modernismo 
em 1922. 

 
61 - (FUVEST SP/2012)    

Examine estas imagens, que reproduzem, em preto e 
branco, dois quadros da pintura brasileira. 
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a) Identifique o movimento artístico a que elas 
pertencem e aponte uma característica de sua 
proposta estética. 

b) Cite e caracterize um evento brasileiro importante 
relacionado a esse movimento. 

 
62 - (Mackenzie SP/2013)    

Em 2012 completam-se 90 anos da Semana de Arte 
Moderna, marco de renovações artístico-culturais do 
Brasil. A respeito desse acontecimento, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
a) Internacionalismo e nacionalismo foram, 

simultaneamente, suas características básicas. O 
nacionalismo, em especial, viria como decorrência 
de afirmação, presente desde a implantação da 
República em 1889, de uma arte e cultura 
genuinamente brasileiras. 

b) Tal Semana exprimia o anseio de uma nova 
mentalidade intelectual, insatisfeita com o status 
quo das artes de então. Por isso, tinha como um 
dos objetivos centrais a modernização, por meio 
de um olhar para o social e para o que havia de 
mais avançado na criação artística. 

c) Existia naquele movimento um olhar para o 
futuro, que trazia um desejo de ruptura, de 
inovação e de experimentação. Mas, ao mesmo 
tempo, marcava presença um sentimento de 
nostalgia, um retomar das raízes culturais que 
marcaram a formação histórica do país. 

d) Internacionalismo e nacionalismo foram, 
simultaneamente, seus aspectos básicos. As letras 
e as artes do período desejavam o rompimento 
com o século XIX, e seu academicismo, sendo o 
exterior – em especial a Europa – símbolo desse 
rompimento. 

e) Por partirem de concepções nacionalistas, esses 
artistas negavam as influências externas na 
cultura brasileira. Para eles, uma arte 
genuinamente brasileira somente aconteceria por 
meio do total afastamento em relação às 
principais vanguardas europeias. 

 
63 - (UPE/2013)    

Considere a imagem seguinte: 
 

 
Fonte: 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/modernis
mo/arte-moderna-1.php 

 

O quadro Os operários (1933), de Tarsila do Amaral, é 
um dos exemplos da arte moderna brasileira. Com base 
na análise desse quadro e no contexto histórico de sua 
produção, analise as seguintes afirmações: 
 
I. Esse quadro foi o marco inicial da pintura 

modernista no Brasil. 
II. A Semana de Arte Moderna, realizada no Rio de 

Janeiro, em 1922, foi um dos eventos iniciais de 
divulgação da estética modernista no país. 

III. O quadro Os operários representa, entre outras 
questões, a diversidade étnica do povo brasileiro. 

IV. Além de Tarsila do Amaral, destacaram-se, na 
pintura modernista brasileira, as figuras de Anita 
Malfatti e Cândido Portinari. 

V. A presença africana no Brasil também está 
representada na referida obra da artista. 

 
Estão CORRETAS 

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

 
64 - (UERJ/2013)    

É certo que a capa de um livro é a marca de um produto 
que quer atrair o leitor. A associação seria mais certeira 
se esse leitor a relacionasse ao contexto histórico dos 
anos 1920, em que se traçava o projeto modernista 
empenhado na construção de uma consciência do país, 
num processo de conhecimento da realidade brasileira. 
Os modernistas queriam mesmo “descobrir o Brasil”. 
RENATO CORDEIRO GOMES 

Adaptado de www.revistadehistoria.com.br. 
 

 
Capa do livro Pau-Brasil (1925), de Oswald de Andrade. 
http://pga.com.br 
 

Por meio de manifestos, livros e exposições, os 
modernistas refletiram sobre a sociedade brasileira, 
avaliando suas principais características e propondo a 
revisão da identidade nacional. 
Essa revisão está baseada na proposta de: 

 
a) crítica da valorização romântica da natureza 

tropical 
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b) desqualificação das heranças coloniais luso-
africanas 

c) negação da cooperação cultural de artistas 
estrangeiros 

d) reformulação da composição multiétnica da 
população nativa 

 
65 - (UFSC/2013)    

Manifesto antropofágico 
 

Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. 
Filosoficamente. 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os 
individualismos, de todos os coletivismos. 
De todas as religiões. 
De todos os tratados de paz. 
Tupy or not tupy that is the question. 
Revista de Antropologia. São Paulo, n. 1, a. 1, maio 
1928. 
Disponível em: <www.mac.usp.br>. Acesso em: 12 ago. 
2012. 
 
Sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e seu 
contexto, é CORRETO afirmar que: 

 
01. o evento teve consenso em sua aceitação e foi 

muito bem recebido pelo público, que 
rapidamente adotou as novas tendências 
artísticas apresentadas. 

02. a Semana de Arte Moderna teve impacto restrito 
sobre alguns poucos artistas plásticos paulistas. 

04. a Semana de Arte Moderna quase não ocorreu, 
pois o então presidente, Getúlio Vargas, opunha-
se a qualquer manifestação cultural que não 
tivesse sido organizada pelo governo. 

08. o movimento antropofágico aceitava a cultura 
europeia desde que reelaborada e transformada 
em um produto nacional. 

16. os modernistas rejeitavam as tendências artísticas 
do século XIX, principalmente o romantismo e o 
parnasianismo. 

 
66 - (UFTM MG/2013)    

Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados 
(Oswald de Andrade. Vício na fala. Pau-Brasil, 1990.) 

 
“Vício na fala”, de 1925, é um dos mais conhecidos 
registros poéticos do Modernismo. Entre as 
características do movimento que ele apresenta, 
podemos identificar a 

 
a) rejeição do eruditismo e do engajamento político. 
b) defesa da norma culta e do academicismo. 

c) valorização da língua falada e do coloquialismo. 
d) celebração da vida rural e da modernidade. 
e) crítica às políticas públicas na educação e na 

saúde. 
 
67 - (UNESP SP/2013)    

Os caminhões rodando, as carroças rodando, 
Rápidas as ruas se desenrolando, 
Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos... 
E o largo coro de ouro das sacas de café!... 

 
Na confluência o grito inglês da São Paulo Railway... 
Mas as ventaneiras da desilusão! a baixa do café!... 

(Mário de Andrade. Paisagem n° 4. Poesias completas, 1987.) 
 

O poema de Mário de Andrade, escrito em 1922, revela 
características da cidade de São Paulo na época. Entre 
elas, podemos citar 

 
a) o desinteresse dos cafeicultores em controlar o 

preço do café no mercado internacional. 
b) o limitado crescimento econômico, que eliminou 

o peso e a influência da capital paulista nas 
decisões do governo federal. 

c) a harmonização social, após o período de revoltas 
sociais do início da República. 

d) a hegemonia do capital estrangeiro, que impedia 
o crescimento da burguesia nacional. 

e) a persistência de aspectos tradicionais durante o 
processo de modernização e reurbanização. 

 
68 - (FGV/2014)    

Observe o quadro Estrada de Ferro Central do Brasil 
(1924), de Tarsila do Amaral. 

 

 
Na obra, podem-se reconhecer algumas características 
do modernismo brasileiro nas artes, como 

 
a) o extremo pessimismo em relação ao futuro das 

cidades modernas, porque coisificam todos os 
seus habitantes, associado à atitude de enorme 
repúdio contra as raízes religiosas brasileiras. 

b) a aversão ao desenvolvimento urbano-industrial, 
responsabilizado pelo aparecimento de cidades 
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caóticas e desiguais, e a negação das tradições 
nacionais por meio da utilização de cores 
presentes na cultura europeia. 

c) a concepção de que a felicidade humana 
relaciona-se com o espaço rural e não com o 
urbano, fazendo a apologia da vida campesina, ao 
mesmo tempo em que nega ao cubismo sua 
condição de arte. 

d) a exaltação da melancolia, porque passou a ser 
considerada a mais importante qualidade do 
brasileiro, somada ao individualismo, 
representados pela utilização exclusiva de formas 
arredondadas. 

e) a busca por temas e fontes nacionais e com o 
contraste das paisagens rurais e dos aspectos 
urbanos, com a presença do templo católico e da 
estrada de ferro, representando, de forma geral, 
o atraso e o progresso do Brasil. 

 
69 - (UNISA SP/2014)    

 
(Alfredo Storni. O Malho,15.11.1913.) 
 

A caricatura de Alfredo Storni 
 

a) desenha um futuro de glória e ascensão para a 
primeira República brasileira, sempre radiante em 
meio à natureza tropical. 

b) representa a instabilidade da primeira República 
brasileira, marcada pelo domínio da elite agrária e 
pela exclusão do cidadão comum. 

c) mostra um cidadão da primeira República 
brasileira, decidindo os rumos do país dentro da 
ordem, visando o progresso. 

d) critica o Estado republicano brasileiro por 
priorizar medidas políticas e econômicas que 
beneficiam a elite industrial. 

e) expõe a fraqueza do regime republicano brasileiro 
que estava sob o controle de países 
industrializados. 

 
70 - (Univag MT/2014)    

Observe um dos mais famosos quadros de Tarsila do 
Amaral. 

 

 
(www.ufgd.edu.br) 
 

É correto afirmar que o quadro representa o 
movimento modernista, pois 

 
a) destaca o papel das mulheres na construção de 

um Brasil socialista. 
b) enfatiza a globalização tecnológica, destacado 

pela vanguarda artística. 
c) expressa a realidade do Brasil urbano em 

ascensão. 
d) discute os problemas do Brasil rural em tensão 

com o Estado burguês. 
e) apresenta uma estética comprometida com os 

padrões românticos. 
 
71 - (UEA AM/2013)    

Torça caminho depressa 
que a Boiúna vem lá atrás 
como uma trovoada de pedra. 

 
Vem amassando mato. 
[...] 
Cobra Grande esturrou direito pra Belém 
[...] 

 
Entrou no cano da Sé 
e ficou com a cabeça enfiada debaixo dos pés de Nossa 
Senhora. 

(Raul Bopp. Antologia Poética, s/d.) 
 

O poema Cobra Norato, do modernista Raul Bopp, foi 
publicado, pela primeira vez, em 1931. Atentando-se 
para o seu conteúdo, pode-se afirmar que ele se refere, 
ao mesmo tempo, a um ideário da estética modernista 
brasileira e a um traço da cultura amazônica, pois 

 
a) utiliza metáforas literárias e surrealistas para 

criticar a falta de formação artística dos povos 
amazônicos. 

b) inventa vocábulos e construções frásicas, 
procurando impor aos habitantes ribeirinhos uma 
nova forma de falar. 

c) sintetiza mitos e lendas amazônicos com crenças 
religiosas trazidas pelos colonizadores europeus. 

d) é composto segundo as normas da retórica 
lusitana, mantidas na cultura neoclássica da 
sociedade amazônica. 
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e) emprega uma linguagem solene por meio da qual 
os grupos dominantes amazônicos procuram se 
distinguir do povo. 

 
72 - (UERN/2013)    

Ode ao burguês 
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, 
o burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! o homem-nádegas! 
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques 
zurros! 
que vivem dentro de muros sem pulos; 
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos 
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 
e tocam os “Printemps” com as unhas! [...] 
Fora! Fu! Fora o bom burguês! 

(De pauliceia desvairada. Mário de Andrade. Disponível em:  
http://www.horizonte.unam.mx/brasil/mario4.html.) 

 
O poema de Mário de Andrade, exposto em 1922 na 
Semana de Arte Moderna, causou furor com essa visão 
crítica do burguês capitalista. O significado do termo 
“burguês”, destacado pelo poeta, 

 
a) difere-se da visão inicial de “burguesia”, como 

“moradores citadinos” que praticavam o 
comércio, buscando autonomia e uma nova forma 
de organização social. 

b) refere-se à visão de “burguês” preconizada na 
fase inicial do sistema feudal, quando os 
comerciantes reativaram o comércio, e 
controlaram as instituições sociais. 

c) reforça a maneira como o burguês era 
identificado na Europa pré-capitalista: como 
sustentáculo de uma sociedade hierarquizada e 
uma economia de subsistência. 

d) se distingue da forma como era visto na Idade 
Antiga, uma vez que a burguesia representava a 
classe servil, submissa aos ritos de vassalagem 
tradicionais no feudo. 

 
73 - (UFT TO/2014)    

 
Fonte: AMARAL, Tarsila do. A Gare. 1925. 

Disponível em: 
http://artesplasticasbrasileiras.arteblog.com.br/r1632
5/Imagens/ 
Acesso em: 09/12/2013. 

 
Tarsila do Amaral foi uma das principais artistas 
plásticas do movimento modernista brasileiro. Como 
pode-se observar na pintura acima, a cidade de São 
Paulo teve importância no desenvolvimento do setor 
industrial brasileiro devido à: 

 
a) estagnação dos índices demográficos 
b) fragilização das oligarquias cafeeiras 
c) queda do comércio de mercadorias 
d) diminuição das migrações internas 
e) ampliação do transporte ferroviário 

 
74 - (UEM PR/2014)    

A semana de Arte Moderna impulsionou a produção 
artística brasileira em direção a novos horizontes. 
Considerando tal contexto, assinale o que for correto. 

 
01. As obras de Alfredo Volpi tenderam 

progressivamente a um tratamento pictórico mais 
esquemático, valorizando os efeitos cromáticos. 

02. Como reação à Semana de Arte Moderna, os 
artistas do período subsequente tenderam a uma 
abordagem mais acadêmica, principalmente na 
pintura e na escultura. 

04. Bruno Giorgi é conhecido pelo seu trabalho 
pictórico, no qual dá um tratamento próprio às 
cenas do cotidiano nordestino. 

08. As principais temáticas abordadas por Di 
Cavalcanti centram-se na representação da 
história política de nosso país, dando ênfase ao 
período da colonização e da independência. 

16. O período posterior à Semana de Arte Moderna 
caracterizou-se, entre outras coisas, pela 
valorização da cultura brasileira, como se pode 
perceber no trabalho de Portinari. 

 
75 - (IFSC/2015)    
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O ano de 1922 foi marcado por importantes 
acontecimentos políticos no cenário nacional, como a 
primeira revolta dos tenentes e a fundação do Partido 
Comunista Brasileiro. Esse espírito de contestação e 
mudança atingiu também o universo cultural com o 
movimento modernista. Sobre o movimento 
modernista, marcado pela Semana de Arte Moderna de 
1922, assinale no cartão-resposta a soma da(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. Os artistas brasileiros das diversas áreas culturais 

tinham como objetivo modernizar as artes, 
abandonando o nativismo herdado da Velha 
República e se aproximando da produção 
francesa, em evidência no mundo. 

02. No início do século XX, como a cultura francesa 
dominava os meios artísticos e intelectuais, 
brasileiros viajavam constantemente a Paris para 
buscar inspiração ou realizar seus trabalhos. 

04. A Semana de Arte Moderna queria chamar a 
atenção para o sentimento de inferioridade dos 
brasileiros em relação aos europeus e também 
fazer uma crítica à dominação cultural e política 
do Brasil pelos estrangeiros. 

08. O episódio histórico que inspirou a utilização do 
termo antropofagia foi a deglutição do bispo 
Sardinha (cultura estrangeira), em 1556, pelos 
índios brasileiros caetés (cultura nacional). 

16. A Semana de Arte Moderna deu início a uma série 
de revoltas de cunho políticomilitar na década de 
1920, passando pelo movimento tenentista e 
culminando com a crise de 1920. 

 
76 - (UERJ/2015)    

Observe as obras de pintores brasileiros reproduzidas 
abaixo. A primeira se insere no contexto do 
Romantismo, no século XIX, e a segunda no do 
Modernismo, no século XX, movimentos culturais que 
difundiram características e símbolos distintos para a 
identidade nacional. 

 

 
“Primeira missa no Brasil” (1860), de Victor Meirelles 
historiaporimagem.blogspot.com.br 
 

 
“Café” (1935), de Candido Portinari 
portinari.org.br 
 

A partir de elementos presentes nas pinturas, indique 
uma proposta do Romantismo e uma do Modernismo 
que explicitem a forma de cada um representar a 
composição étnica do povo brasileiro. 

 
77 - (UERJ/2015)    

 
Nascida em Capivari, no interior do estado de São 
Paulo, Tarsila do Amaral (1886- 1973) cumpriu um 
papel fundamental na arte brasileira. A boa posição 
financeira herdada da família permitiu a ela viajar para 
a Europa várias vezes para estudar. A influência marcou 
sua produção. Operários foi pintada em 1933 e exibe a 
força do estilo de Tarsila ao retratar a população 
paulistana e, ao fundo, chaminés e fábricas em formas 
geométricas. 

 
A década de 1930, quando a tela Operários foi pintada, 
caracterizou-se pela deflagração do processo de 
industrialização na sociedade brasileira. 
Nessa tela, por meio da representação proposta pela 
artista, pode-se observar o seguinte aspecto do 
operariado nacional na época: 

 
a) defasagem salarial 
b) diversidade cultural 
c) associativismo sindical 
d) disparidade educacional 

 
78 - (UNESP SP/2015)    

Em 1924, uma caravana formada por Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e o 
poeta franco-suíço Blaise Cendrars, entre outros, 
percorreu as cidades históricas mineiras e acabou 
entrando para os anais do Modernismo. 
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O movimento deflagrado em 1922 estava se 
reconfigurando. 

(Ivan Marques. “Trem da modernidade”.  
Revista de História da Biblioteca Nacional, fevereiro de 
2012. Adaptado.) 

 
Entre as características da “reconfiguração” do 
Modernismo, citada no texto, podemos incluir 

 
a) a politização do movimento, o resgate de 

princípios estéticos do parnasianismo e o 
indigenismo. 

b) a retomada da tradição simbolista, a defesa da 
internacionalização da arte brasileira e a 
valorização das tradições orais. 

c) a incorporação da estética surrealista, o apoio ao 
movimento tenentista e a defesa do verso livre. 

d) a defesa do socialismo, a crítica ao barroco 
brasileiro e a revalorização do mundo rural. 

e) a maior nacionalização do movimento, o declínio 
da influência futurista e o aumento da 
preocupação primitivista. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 79, 80 
  
   

 O meu fito na vida foi apossar-me das terras de S. 
Bernardo, construir esta casa, plantar algodão, 
mamona, levantar a serraria e o descaroçador, 
introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, 
adquirir um rebanho bovino regular. (...) 
 Ocupado com esses empreendimentos, não alcancei 
a ciência de João Nogueira nem as tolices de Gondim. 
As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de 
traduzir isto em linguagem literária, se quiserem. Se 
não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar 
escritor. 
(Graciliano Ramos. São Bernardo. 12. ed. S. Paulo: 
Martins, 1970) 

 
79 - (PUCCamp SP/2009)    

Nesse trecho do romance São Bernardo, Paulo Honório 
 

a) revela as ambições materiais que alimenta em 
relação ao seu futuro como próspero proprietário. 

b) põe em dúvida a capacidade que terão os leitores 
para entender sua biografia, que encomendou a 
amigos. 

c) explica por que desistiu de publicar a história em 
que revelaria lances dramáticos de sua vida. 

d) encara a dificuldade que encontra em conciliar 
sua formação pessoal com a função de narrador. 

e) acredita que os leitores de sua autobiografia 
saberão reconhecer a sofisticação literária que a 
caracteriza.  

 
80 - (PUCCamp SP/2009)    

O romance São Bernardo integra um importante e bem 
característico momento da nossa literatura, no qual 
também despontam os romances 

 
a) Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, e 

Lavoura arcaica, de Raduan Nassar. 
b) Memorial de Aires, de Machado de Assis, e Casa 

de pensão, de Aluísio Azevedo. 
c) Macunaíma, de Mário de Andrade, e Memórias 

sentimentais de João Miramar, de Oswald de 
Andrade. 

d) Hora da estrela, de Clarice Lispector, e Quarup, de 
Antonio Callado. 

e) Fogo morto, de José Lins do Rego, e Jubiabá, de 
Jorge Amado. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 81 
  
   

 Fechemos este livro. 
 Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a 
História resistiu até ao esgotamento completo. 
Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do 
termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram 
seus últimos defensores, que todos morreram. (...) 
 Forremo-nos à tarefa de descrever seus últimos 
momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, 
imaginamo-la sempre profundamente emocionante e 
trágica; mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. 
(Euclides da Cunha. Os sertões. 2. ed. Rio de Janeiro: F. 
Alves; 
Brasília, INL, 1979. p. 4070) 

 
81 - (PUCCamp SP/2009)    

Entre outras razões, a importância de Os sertões deve-
se ao fato de que essa obra-prima, 

 
a) influenciada pelo modernismo de 22, inaugura 

nossa ficção regionalista. 
b) motivada pela campanha republicana, dá força à 

ideologia patriótica. 
c) inspirada pela Abolição, analisa os reflexos desta 

em nossa literatura. 
d) datada do pré-modernismo, revela profundas 

tensões da realidade nacional. 
e) impulsionada pelo misticismo simbolista, enaltece 

o fanatismo religioso. 
 
TEXTO: 3 - Comum às questões: 82, 83 
  
   

A abolição dos escravos, a imigração maciça de 
trabalhadores europeus, o progresso tecnológico dos 
transportes e comunicações contam-se entre as causas 
determinantes de uma nova economia em germinação. 
Evidentemente que estes processos haveriam de 
repercutir, sob a forma de conflito, na linguagem dessa 
sociedade em transformação (...). Os esforços de 
atualização da linguagem literária levados a cabo pelo 
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Modernismo de 22 haveriam de repercutir, mais do que 
em qualquer outra, na obra de Oswald de Andrade. 
(Adaptado de Haroldo de Campos. “Uma poética da 
radicalidade”. In 
Oswald Andrade. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: 
Civilização 
Brasileira / MEC, 1972. p. xiii/xiv) 

 
82 - (PUCCamp SP/2009)    

Entre os esforços de atualização da linguagem literária 
levados a cabo pelo Modernismo de 22 destacam-se os 
que se aplicam 

 
a) ao culto rigoroso das formas fixas e à reabilitação 

dos ideais clássicos. 
b) à exaltação da retórica nacionalista e ao repúdio 

ao experimentalismo. 
c) à valorização da “arte pela arte” e ao repúdio às 

vanguardas européias. 
d) aos exercícios da versificação e à apologia da 

poética simbolista. 
e) à valorização da linguagem informal e à crítica da 

literatura conservadora. 
 
83 - (PUCCamp SP/2009)    

Considere as seguintes afirmações sobre o movimento 
modernista de 22: 

 
I. Os efeitos da Semana de Arte Moderna fizeram-se 

sentir, sobretudo na literatura, pois as demais 
artes resistiram à assimilação de novas 
linguagens. 

II. A linguagem irreverente de Monteiro Lobato foi 
inspiradora para os prosadores do período, que 
viram no autor de Urupês um exemplo de 
renovação artística e crítica ideológica. 

III. Na poesia, Oswald de Andrade posicionou-se 
como um crítico severo da tradição retórica e da 
historiografia oficial do Brasil. 

 
Está correto SOMENTE o que se afirma em 

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

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 84 
  
   

Aqui jaz 
Rosa Luxemburgo 
Judia da Polônia 
Vanguarda dos operários alemães 
Morta por ordem 
dos opressores. Oprimidos 
enterrai as vossas desavenças! 
 

(Bertold Brecht. Epitáfio para Rosa Luxemburgo. Trad. 
Apud 
Adhemar Marques. Pelos caminhos da História. 
Curitiba: Editora 
Positivo, 2006. p.451) 

 
84 - (PUCCamp SP/2009)    

A expressão Oprimidos / enterrai as vossas desavenças 
tem, no contexto do poema, o sentido de uma 
específica conclamação política, que também se 
encontra nos poemas 

 
a) de A rosa do povo, em que Carlos Drummond de 

Andrade dá vazão a ideais socialistas. 
b) experimentais de Haroldo de Campos e Augusto 

de Campos, concebidos e apresentados como um 
“salto participante”. 

c) reunidos no livro de estréia A cinza das horas, de 
Manuel Bandeira, no qual o poeta se volta contra 
a morte. 

d) mais característicos de poetas da geração de 45, 
em sua reação contra alguns princípios 
modernistas. 

e) mais provocadores e irreverentes do Primeiro 
caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 85 
  
   

 Se a complexidade que o movimento renascentista 
representou deve ser vista como a raiz de nossa 
consciência moderna, então não se deve ressaltar 
apenas a dimensão metódica e harmoniosa em torno 
do eixo dessa consciência. Deve haver nela um espaço 
equivalente para a fantasia, a angústia, o desejo, a 
vontade, a sensação e o medo também. Neste sentido 
é que estaríamos mergulhando fundo em nossa raiz, 
neste sentido é que seríamos realmente radicais e 
poderíamos declarar como Lord MacBeth: 
 “Ouso tudo o que é próprio de um homem; 
 Quem ousar fazer mais do que isso, não o é”. 
  
(Nicolau Sevcenko in Antonio P. Rezende e Maria T. 
Didier Rumos  
da História: História Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 
2001, 
p.123) 

 
85 - (PUCCamp SP/2010)    

Valores renascentistas, como o do poder da 
racionalidade, e os dramas da consciência moderna, a 
que não falta o sentido de um impasse histórico, 
entram em conflito em "A máquina do Mundo", de 
Carlos Drummond de Andrade, já que nesse 
monumental poema de Claro enigma o autor 

 
a) explora os limites do lirismo dramático de um 
Oswald de Andrade. 
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b) propõe-se a investigar os projetos nacionalistas de 
Mário de Andrade. 
c) despoja-se da consciência histórica para realçar as 
mais livres fantasias. 
d) ridiculariza seu destino de homem sentimental e 
deslocado no mundo. 
e) faz frente à razão absoluta com a convicção 
melancólica de um indivíduo. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 86 
  
   

 Na virada dos séculos XIX e XX, apesar das ameaças 
de guerra, as sociedades europeias e as elites coloniais 
viviam um clima de otimismo. A tecnologia, a 
urbanização e as riquezas produzidas em todo mundo 
eram usufruídas em Paris, Londres, Bruxelas e Berlim. A 
indústria europeia de bens de consumo de luxo, de 
vinhos e diversão atraia visitantes de todo o mundo. 
 As elites descobriram a pintura dos franceses, como 
os impressionistas Claude Monet (1840-1926), Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919) e Edgar Degas (1834-
1917), os pós-impressionistas Paul Cézanne (1839-
1906) e Paul Gauguin (1848-1903) e o pontilhismo de 
Georges Seurat (1859-1891) e o holandês Vincent van 
Gogh (1853-1890). 
 Em 1874, Monet expunha seu quadro Impressão, o 
nascer do sol numa mostra coletiva. Essa obra daria 
nome ao impressionismo, movimento que revolucionou 
a técnica pictórica. 
(...) 

 
(Heródoto Barbeiro, Bruna R. Cantele e Carlos A. 
Schneeberger. 
História: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 
Scipione, 
2004, p. 373) 

 
86 - (PUCCamp SP/2010)    

Embora não tenha alcançado a força que logrou ter na 
Europa, a arte dos impressionistas e dos simbolistas 
chegou a se fazer presente, tal como o indicam os 
recursos explorados em versos como estes, do 
estreante Manuel Bandeira de A cinza das horas: 

 
a) Trinta e três anos andou 

sem temer nenhum perigo, 
moendo-se como o trigo, 
até que o desempenhou. 

 
b) Pouco a pouco, porém, a muralha de treva 

vai perdendo a espessura, e em breve se adelgaça 
como um diáfano crepe, atrás do qual se eleva 
a sombria massa 
das serranias. 

 
c) Água do meu Tietê, 

onde me queres levar? 
- Rio que entras pela terra 

E que me afasta do mar... 
 
d) A bomba 

é uma flor de pânico apavorando os floricultores 
A bomba 
é o produto quintessente de um laboratório falido 
A bomba 
é miséria confederando milhões de misérias 

 
e) poesia em tempo de fome 

fome em tempo de poesia 
poesia em lugar do homem 
pronome em lugar do nome 

 
TEXTO: 7 - Comum às questões: 87, 88 
  
   

 No começo da vida sofreu Lampião numerosas 
injustiças e suportou muito empurrão. Arrastou a 
enxada de sol a sol, ganhando dez tostões por dia, e o 
inspetor de quarteirão, quando se aborrecia dele, 
amarrava-o e entregava-o a uma tropa, que o conduzia 
para a cadeia da vila. Aí ele aguentava uma surra de 
vergalho de boi e dormia com o pé no tronco. 
 As injustiças e os maus-tratos foram grandes, mas 
não desencaminharam Lampião. Ele é resignado, sabe 
que a vontade do coronel tem força de lei e pensa que 
apanhar do governo não é desfeita. O que transformou 
Lampião em besta-fera foi a necessidade de viver. 
Enquanto possuía um bocado de farinha e rapadura, 
trabalhou. Mas quando viu em redor dos bebedouros 
secos o gado mastigando ossos, quando já não havia 
no mato raiz de imbu ou caroço de mucunã, pôs o 
chapéu de couro, o patuá com orações da cabra preta, 
tomou o rifle e ganhou a capoeira. Lá está como bicho 
montado. 
(Graciliano Ramos, Revista Novidade n. 1. Maceió, abril 
/1931) 

 
87 - (PUCCamp SP/2010)    

Considere o texto de Graciliano Ramos e os itens 
abaixo. 

 
I. O movimento do cangaço foi fruto do mundo de 

violências que marcavam as relações na área rural 
e tinham na força a sua principal lei. 

II. A ação militar do governo contra o movimento do 
cangaço deveu-se ao fato de seus seguidores 
adotarem posições antirrepublicanas e 
ameaçarem o poder político dos grandes 
proprietários rurais. 

III. O cangaço, ao atrair sertanejos em busca de 
melhores condições de vida, diminuía o 
contingente de mão de obra nas fazendas e 
incentiva o ódio dos latifundiários. 

IV. A intensificação à repressão efetiva ao cangaço 
ocorreu, sobretudo no governo Vargas, que tinha 
a intenção de colocar o sertão nordestino sob o 
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controle federal e de acabar com o poder regional 
dos coronéis e com as organizações paramilitares. 

 
Considerando o contexto histórico brasileiro, em 
que ocorreu o movimento do cangaço, é correto o 
que se afirma SOMENTE em 

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

 
88 - (PUCCamp SP/2010)    

Nessa crônica, as considerações feitas por Graciliano 
Ramos acerca do fenômeno do cangaço recaem, mais 
precisamente, sobre 

 
a) a conversão consciente da violência em ato de 

injustiça, tal como ocorre com os retirantes. 
b) a transformação da rebeldia em submissão, que é 

também o tema central de seus romances. 
c) a decadência dos engenhos e os atos de 

vandalismo gerados pela mão de obra ociosa. 
d) o processo de sublevação do homem da terra e de 

sua afirmação como sujeito violento e decidido. 
e) a justificação inaceitável que os adeptos do 

banditismo dão para seus atos de violência e 
vandalismo. 

 
TEXTO: 8 - Comum às questões: 89, 90 
  
   

Leio neste número 45 da revista História viva a 
abertura do artigo de Emmanuel Bourassin. 

 
 O mercenarismo existe há milênios. Em todas as 
épocas, reis e Estados contrataram estrangeiros para 
suprir a falta de efetivos ou servir no corpo de 
segurança dos soberanos. Os egípcios tinham às suas 
ordens os guerreiros dos povos do mar e os núbios. 
Cartago quase sucumbiu à revolta de seus 
mercenários e Roma, desde o império dos Doze 
Césares, contratava bárbaros, francos, númidas e 
godos, o que acabou sendo sua perdição. 
 Fico imaginando se foi a propagação do sentimento 
nacionalista que deixou em baixa ou suprimiu de vez o 
fenômeno do mercenarismo. No Brasil, terá ele 
existido? Pergunto-me se jagunços e cangaceiros terão 
sido, vez ou outra, mercenários. Afora isso, não consigo 
imaginar o tecido nacionalista que se estendeu desde 
nossa pré-Independência até o modernismo de 22 

sendo rompido pelo recurso a forças estrangeiras  a 
não ser para serem culturalmente devorados pelo 
antropófago Oswald de Andrade. 
(Nuno Cordeiro do Amaral, inédito) 

 
89 - (PUCCamp SP/2011)    

Se o aspecto de mercenarismo analisado no texto não 
alcançou representação na história do Brasil, deve-se 
considerar que 

 
a) a razão disso está, de fato, nos sentimentos 

nacionalistas, como os defendidos pelos 
insurgentes retratados em Os sertões. 

b) as ações de grupos rebelados, como mostra 
Guimarães Rosa, pautavam-se também por 
vantagens políticas e econômicas. 

c) vários grupos clandestinos, como se nota na ficção 
de Jorge Amado, espoliavam os ricos para 
distribuir aos pobres. 

d) em Macunaíma, de Mário de Andrade, o “herói 
sem nenhum caráter” é uma espécie de líder 
disposto ao mercenarismo. 

e) são mercenários o João Romão, de O Cortiço, e o 
Paulo Honório, de S. Bernardo, obcecados pelo 
lucro fácil. 

 
90 - (PUCCamp SP/2011)    

Esta proposição é reveladora do espírito do Manifesto 
Antropófago, de Oswald de Andrade: 

 
a) As palavras de um poema devem instalar-se num 

mesmo campo semântico, expandindo-o em 
múltiplas direções, explorando todo o seu 
potencial expressivo. 

b) O fim deste livro, ao menos aquele a que nos 
propusemos, é o de elevar a Poesia à sublime 
fonte donde ela emana e saudar o Poeta que 
empunha a lira da Razão. 

c) A sucessão vertiginosa dos episódios que a seguir 
se lerão deve-se às múltiplas estrepolias desse 
malandro nacional, exemplo para poucos e alegria 
de muitos. 

d) Contra todos os importadores de consciência 
enlatada. A existência palpável da vida. E a 
mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévy-Bruhl 
estudar. 

e) Não há obra de arte sem forma e a beleza é um 
problema de técnica e de forma. Charles Laclos 
chega a afirmar que o “sentimento técnico” é o 
único estético em si mesmo. 

 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 91 
  
   

Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, entre outros, 
sonharam com a pan-Europa que, com a inclusão de 
mais dez países, se tornou uma realidade irreversível. 
Os antecedentes da União Europeia são assim, alguns 
mais respeitáveis do que outros. Durante muito tempo 
depois da tentativa de Carlos Magno de substituir o 
império romano pelo seu, uma identidade europeia se 
definia mais pelo que não era do que pelo que era: cristã 
e não muçulmana, civilizada em vez de bárbara (e, 
portanto, com o direito de subjugar e europeizar os 
bárbaros – isto é, o resto do mundo). 
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(Luis Fernando Verissimo. O mundo é bárbaro.  
Rio de Janeiro: Objetiva, 2008) 

 
91 - (PUCCamp SP/2013)    

Simpatizante dos ideais socialistas, o poeta Carlos 
Drummond de Andrade enaltece a bravura dos que 
resistem às invasões promovidas por Adolf Hitler, tal 
como se vê nestes versos: 

 
a) As cidades podem vencer, Stalingrado! 

Penso na vitória das cidades, que por enquanto é 
            [apenas uma fumaça subindo do Volga. 

b) Adeus, minha presença, meu olhar e minhas veias 
             [grossas, 
meus sulcos no travesseiro, minha sombra no 
muro 
             [(...) 

c) Será outro país? O governo o pilhou? O tempo o 
             [corrompeu? 
No país dos Andrades, secreto latifúndio, 
a tudo pergunto e invoco; mas o escuro soprou; e 
             [ninguém me secunda. 

d) Dançai, meus irmãos! 
A morte virá depois 
como um sacramento. 

e) Os desiludidos do amor 
estão desfechando tiros no peito. 
Do meu quarto ouço a fuzilaria. 

 
TEXTO: 10 - Comum à questão: 92 
  
   

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) 

 
92 - (PUCCamp SP/2014)    

A sátira mordente contra os poderosos não foi 
exclusividade de Gregório de Matos: no Modernismo 
de 22, há muita acidez e muita crítica na sátira que 
Oswald de Andrade faz aos 

 
a) valores disseminados nas versões oficiais da 

história do Brasil. 
b) artistas que se põem a experimentar novas 

estratégias estéticas. 
c) intelectuais que prezam quaisquer manifestações 

da cultura popular. 

d) letrados que reconhecem a expressividade da 
linguagem informal. 

e) valores disseminados, no início do século, pelos 
revolucionários comunistas. 

 
TEXTO: 11 - Comum às questões: 93, 94 
  
   

Num texto especialmente infeliz, Rui Barbosa assim se 
posicionava diante do maxixe, um ritmo popular e 
popularizado no Brasil desde meados do século XIX: “A 
mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as 
danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do 
cateretê e do samba”. Essa visão preconceituosa seria 
atacada frontalmente pelos modernistas de 1922, em 
poesia, em prosa e em manifestos virulentos em favor 
da arte de vanguarda. Décadas depois, a expressão 
popular e a culta alcançariam um notável modo de 
fusão na prosa de Guimarães Rosa, e a vida das 
populações mais sofridas do Nordeste alcançaria alta 
representação no crivo rigoroso e crítico da poesia de 
João Cabral de Melo Neto. 

(LIMA, Cristiano Costa e. Inédito) 
 
93 - (PUCCamp SP/2014)    

Resistindo à visão preconceituosa de muitos 
intelectuais, o movimento de 22 promoveu a 
valorização da cultura popular, tal como se constata 
neste fragmento de um manifesto de Oswald de 
Andrade: 

 
a) A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e 

neológica. A contribuição milionária de todos os 
erros. 

b) O Cabralismo. A civilização dos donatários. A 
Querência e a Exportação. 

c) Todas as meninas prendadas. Virtuoses de piano 
de manivela. 

d) O menor descuido vos fará partir na direção 
oposta do vosso destino. 

e) Toda a história da Penetração e a história 
comercial da América. 

 
94 - (PUCCamp SP/2014)    

Um pequeno grupo dos intelectuais identificados ao 
movimento modernista participou, posteriormente, do 
movimento integralista. Entre as principais 
características do Integralismo, podemos destacar 

 
a) a inspiração no nazifascismo, do qual 

emprestaram o discurso arianista e xenófobo. 
b) a defesa do unipartidarismo e a adoção de uma 

postura ultranacionalista. 
c) a identificação com o catolicismo combinado à 

proposta de reforma agrária e outras estratégias 
socialistas de distribuição de riqueza. 

d) o apoio aos sindicatos e a idealização do estilo de 
vida comunitário indígena, simbolizada no termo 
tupi “Anauê”. 
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e) a proposta de moralização da sociedade e a 
defesa do lema “Deus, Pão e Terra”. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: C 
 
2) Gab: 42 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab:A 
 
5) Gab:E 
 
6) Gab:  

a) O candidato deverá responder que o movimento 
modernista, a despeito de suas muitas 
ambigüidades,  teve sua fase inicial caracterizada 
pela crítica às limitações impostas à livre 
manifestação cultural e à submissão dos artistas 
nacionais aos paradigmas artísticos europeus 
dominantes, até então. Esta crítica ao passado 
relacionava-se, principalmente, ao romantismo na 
música, ao parnasianismo na poesia e ao 
academicismo em geral. O que os modernistas 
tinham em comum era uma demanda genérica de 
unificação cultural, uma preocupação difusa de 
superar a distância entre o erudito e o popular e o 
referido impulso de renovação em relação ao 
passado. 

b) Os anos 20 inauguram a gênese do “Brasil 
moderno”. É neste período que afloram 
sentimentos de decepção em relação ao projeto 
republicano que resultam em uma série de 
questionamentos e comportamentos explosivos, a 
exemplo da ativa mobilização operária, do 
movimento tenentista, da Reação Republicana, etc. 
O candidato poderá igualmente relacionar o 
advento do Modernismo ao processo de crescente 
urbanização do país e à ascensão das classes 
médias, temas retratados em alguns de seus 
trabalhos. Poderá destacar, igualmente, a 
atmosfera de modernização que permeava o 
crescimento industrial brasileiro, acelerado após a I 
Guerra Mundial. 

 
7) Gab: A 
 
8) Gab: FFVVFFFF 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: A 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: 

a) Semana de Arte Moderna de 22 ( 1922 ). 
b) Oscar Niemayer. 

 
14) Gab: A  
 
15) Gab: D 
 
16) Gab: 31 
 
17) Gab: VFFV 
 
18) Gab: B 
 
19) Gab:  C 
 
20) Gab: D 
 
21) Gab: D 
 
22) Gab: 
a) Modernismo 
b) Há evidência do objetivo do Modernismo, sobretudo na 

Primeira Fase, que expressa identidade brasileira 
multicultural. 

 
23) Gab: C 
 
24) Gab:  

a) Nos anos 19201930 o Brasil passou por um 
processo de urbanização e industrialização. Aos 
poucos, os centros de decisão política e econômica 
passam do meio rural para os centros urbanos. 
As soluções estéticas consagradas não mais 
correspondem à velocidade das transformações. 
No plano artístico, essa insatisfação com a tradição 
e a exigência de renovação se expressam na 
Semana de Arte Moderna (1922). O Modernismo 
representou a assimilação de movimentos de 
vanguarda europeus (Futurismo, Cubismo, 
Dadaísmo, entre outros) ao meio cultural brasileiro. 

Caracterizouse, entre outros aspectos, pelo 
sentido nacionalista voltado para a tentativa 
consciente de estabelecer uma cultura brasileira, 

baseada sobretudo na pesquisa estética. Tratase 
de uma arte revolucionária, tanto formal, na busca 
do verso livre e de uma linguagem brasileira mãos 
próxima da fala cotidiana, quanto tematicamente, 

buscando aproximarse do cotidiano e retratando 
as mazelas e a grandeza da vida urbana, sobretudo 
de São Paulo. 

b) Podese dividir este período (anos 19501960) em 
dois momentos característicos e, em certo sentido, 
opostos: um, o do desenvolvimentismo e outro, o 

do reformismo. O primeiro momento (19561961) 
corresponde ao governo Juscelino Kubitschek. 

Durante seu governo, procurouse uma política de 
pleno emprego que propiciou uma efervescência 
cultural, do qual o CPC (Centro Popular da Cultura), 
o Cinema Novo, a Bossa Nova e a participação 
estudantil por meio da UNE (União Nacional dos 
Estudantes) são exemplos. O crescimento 
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econômico e a destinação dos seus resultados eram 
debatidos e questionados. 

O segundo momento (19611964) corresponde à 
época de crise, culminando com o golpe de Estado 

em 1964. Passase do desenvolvimentismo para o 
reformismo.  Aumentaram as disparidades sociais e 
econômicas, regionais e setoriais. Aos poucos os 
conteúdos artísticos, culturais e políticas do 
movimento anterior colocam à tona, esta 
contradição entre um país rico e uma sociedade tão 
pobre. 

Dessa forma, nesse segundo período, tornase 

legítimo afirmarse a existência de um processo de 
politização das manifestações artísticas, que se 
expressa sobretudo na música popular, com 
canções de protesto, na literatura e na dramaturgia 
engajada, que tem por finalidade, entre outros 
aspectos, denunciar os problemas, conscientizar 
com vistas a promover uma mobilização popular e 

apresentarse também como uma estética 

alternativa à cultura norteamericana, que, 
naquela época, já possuíam uma significativa 
presença no cenário cultural brasileiro. 

 
25) Gab: 

a) A urbanização e a industrialização das primeiras 
décadas do século XX não repercutem apenas nos 
planos político, econômico e social, mas também 
no plano cultural. Nesse contexto, destaca-se o 
movimento modernista. As soluções estéticas 
consagradas não correspondem mais à velocidade 
das transformações em curso. No plano das Artes, 
a insatisfação com a tradição e a exigência de 
transformações se expressam, no caso brasileiro, 
por exemplo, por intermédio da Semana de Arte 
Moderna. 
O Modernismo representou a assimilação de 
movimentos de vanguarda europeus ao meio 
cultural brasileiro. Caracterizou-se, entre outros 
aspectos, pelo caráter nacionalista voltado para a 
tentativa consciente de estabelecer uma cultura 
brasileira. 
Cria-se uma arte que utiliza o verso livre e uma 
"linguagem brasileira" no sentido de fazê-la mais 
próxima da fala cotidiana. No plano temático se 
aproxima do cotidiano, das mazelas e das grandezas 
da vida urbano-industrial, tomando como 
referencial, por exemplo, o grande centro industrial 
que era São Paulo. 

b) No Brasil contemporâneo, a mais importante 
expressão de nacionalismo associa-se a Getúlio 
Vargas, defensor do nacionalismo econômico, que 
pode ser considerado como uma política vinculada 
à conquista de suficiente poder econômico nacional 
para assegurar a independência política da nação. 
Nessa perspectiva, há dois pressupostos essenciais: 
o de que os recursos naturais da nação devem ser 
controlados e distribuídos por nacionais ou pelo 
Estado; e o da existência de um sistema de valores 

para a determinação das prioridades e avaliação de 
resultados em termos de necessidade da nação 
como, por exemplo, decidir entre a ênfase na 
indústria pesada ou na agricultura, estabelecer a 
combinação de fatores militares com fatores 
estritamente econômicos, ou calcular o tempo que 
a nação poderá esperar para atingir a condição de 
potência. No Estado Novo (1937-1945) essa política 
manifestou-se em um conjunto de medidas, das 
quais podemos citar: a criação do Conselho 
Nacional do Petróleo (1938), o início da construção 
da Companhia Siderúrgica Nacional (1942), a 
criação da Fábrica Nacional de Motores (FNM) e da 
Companhia Nacional de Álcalis (ambas em 1943). 
Além dos fatores econômicos, pode-se também 
destacar o nacionalismo no plano político-cultural, 
ligado ao flerte inicial do Estado Novo com o 
nazifascismo (presente na Constituição de 1937) e 
apoiado nas iniciativas do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), como a imposição do 
português como língua nas escolas de imigrantes, a 
produção de material didático elaborado segundo 
diretrizes "nacionais" (valorizando heróis e eventos 
formativos) e o patrocínio às manifestações 
artísticas associadas a esse sentimento de 
"brasilidade", como na música de Villa-Lobos e na 
pintura de Portinari. 

 
26) Gab: 

1. Revalorização das raízes culturais e da cultura 
nacional. 

2. Revalorização das bases nacionais da cultura 
brasileira. 

3. Rompimento com a dependência à cultura 
européia. 

4. Ênfase à cultura e à arte popular brasileira. 
 
27) Gab: A 
 
28) Gab: D 
 
29) Gab: D 
 
30) Gab: FVFFV 
 
31) Gab: VVVVV 
 
32) Gab: D 
 
33) Gab:  

O que fica evidente, observando as tiras, é a mudança 
de uma geração para outra. Assim, o examinador pede 
que os candidatos relacionem as mudanças estéticas ou 
de gosto artístico entre gerações com as mudanças 
sociais e econômicas do período. 
Os quadros à esquerda expressam de forma caricata o 
que poderia ser considerado um padrão estético 
"elitista" ou "aristocrático", ao qual poucos podem ter 
acesso. Este seria o padrão estético vigente de nossa 
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sociedade agrária, pré-urbano-industrial. Já os quadros 
da direita contrastam vivamente com os da esquerda, 
revelando uma mudança de padrão estético e uma 
participação de uma maior variedade de grupos sociais, 
com destaque para o professor de música da filha. 
Tais mudanças corresponderiam às transformações 
pelas quais o país passava. Há o colapso do modelo 
primário-exportador e um lento, porém decisivo, 
processo de industrialização, acompanhado de uma 
intensificação do processo de urbanização. Ocorrem a 
extensão do trabalho assalariado, a maior 
monetarização da economia, uma maior integração do 
país com a economia internacional e, por esta via, a 
importação de padrões estéticos associados ao 
chamado Modernismo, que contestou abertamente a 
estética até então vigente. 

 
34) Gab: E 
 
35) Gab:  

A construção de uma identidade nacional na década de 
1920 apóia-se num momento de crescente urbanização 
e está ligada às representações do progresso como a 
ciência e os hábitos mais sofisticados de inspiração 
européia. A civilização servia então de modelo para a 
construção do ideal de sociedade. Em seu texto, 
Monteiro Lobato tenta demonstrar como o caboclo, ou 
mais precisamente, o trabalhador rural resiste, assim 
como o próprio sertão, às transformações da 
modernidade, possibilitando a construção de uma 
identidade de homem folclorizado, reconhecido em 
personagens do autor como o Jeca Tatu. 

 
36) Gab: B 
 
37) Gab: FFFVF 
 
38) Gab: C 
 
39) Gab: C 
 
40) Gab: A 
 
41) Gab: B 
 
42) Gab: C  
 
43) Gab: 06 
 
44) Gab: FVVVV 
 
45) Gab: D 
 
46) Gab: D 
 
47) Gab: B 
 
48) Gab:  

1. Os artistas modernistas criticavam a arte que 
reproduzia padrões estéticos europeus e que não 
estava engajada com as raízes nacionais. O 
modernismo buscava, na cultura e nos valores do 
povo brasileiro, uma estética revolucionária e 
nacionalista. Os modernistas se opunham aos 
estilos românticos e parnasiano, considerado 
fortemente influenciado pelos valores europeus e 
por seguirem maior rigidez acadêmica e estética. 

2. O nacionalismo foi um dos elos importantes entre o 
modernismo e os movimentos políticos das 
décadas de 1920 e de 1930. O ideal tenentista, 
expresso nas rebeliões do Rio de Janeiro, são Paulo 
e na Coluna Prestes, possuía forte caráter 
nacionalista e anti-imperialista. A aliança Liberal 
também possuía um conteúdo nacionalista em seu 
programa político, um dos fundamentos mais 
importantes do Governo Vargas, responsável por 
um modelo de Estado Nacionalista. Por último, vale 
ressaltar a criação da Ação Interacionista Brasileira, 
de cunho fascista e nacionalista, que contava com a 
participação de intelectuais modernistas em seus 
quadros partidários. 

 
49) Gab: C 
 
50) Gab: B 
 
51) Gab:  

O candidato deverá ser capaz de relacionar ideias 
prevalecentes de raça a seus respectivos contextos 
históricos. No Brasil, na década de 1940, prevalecia um 
conjunto de ideias e práticas conhecidas como eugenia, 
originadas no século XIX na Europa, caracterizada pela 
busca do que se considerava ser o “melhoramento da 
raça humana”. No Brasil, servia para explicar o suposto 
“atraso” em relação a outras culturas, cuja população 
era originariamente branca. Atualmente, prevalecem 
as ideias multiculturais de valorização da diversidade 
étnica. 
Para os defensores das ideias eugênicas, a 
hereditariedade determina o futuro do indivíduo, o que 
significa dizer que as condições de vida de um indivíduo 
ou grupo social estariam definidas anteriormente, 
sendo determinadas pela natureza, pela genética. 
Alguns grupos seriam superiores e outros inferiores. O 
paradigma genético era o de uma sociedade 
homogênea, constituída por um grupo racial 
considerado superior – a raça branca. Para os 
eugenistas brasileiros, a mestiçagem era fator de 
degeneração, cabendo realizar a melhoria genética da 
população por meio do seu branqueamento. 
Hoje, a comunidade científica em geral questiona e 
critica a eugenia, o que não significa que a mesma não 
tenha defensores ou que não tenha deixado resquícios 
no senso comum, como a persistência de práticas 
discriminatórias. Contudo, prevalece, atualmente, a 
ideia de que a diversidade é qualidade e que a variação 
é considerada positiva. A valorização da diversidade 
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alcança vários segmentos da sociedade, incluindo o 
Estado e sua legislação com a adoção de políticas 
públicas de valorização da diversidade cultural e da 
criação de leis que criminalizam o racismo: a lei no. 
7.716 de 05 de Janeiro de 1989, que define os crimes 
resultantes de preconceitos de raça ou de cor, etnia, 
religião e procedência nacional, e a lei 9.459 de 13 de 
maio de 1997 que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 
do Código Penal, como crime de injúria real, no caso da 
injúria se referir à raça, cor, etnia, religião ou origem, 
com pena de 3 anos de reclusão e multa. 

 
52) Gab: B 
 
53) Gab: B 
 
54) Gab: D 
 
55) Gab: A 
 
56) Gab: C 
 
57) Gab: D 
 
58) Gab: E 
 
59) Gab: B 
 
60) Gab: 10 
 
61) Gab: 

a) O Modernismo, no início do século XX, em um 
momento de crescente urbanização, apresentava 
preocupações com a construção da identidade do 
homem brasileiro. Nesse sentido, destacam-se: 
• preocupações com temas nacionalistas; 
• valorização dos temas cotidianos; 
• antiacademicismo; 
• diálogos com as vanguardas europeias. 

b) O evento brasileiro relacionado a esse movimento 
cultural foi a Semana de Arte Moderna, ocorrida 
em São Paulo no início de 1922. A nova geração de 
artistas, apadrinhada por um setor esclarecido da 
oligarquia paulista, ancorada na sintaxe estética 
do modernismo europeu, pretendia renovar a 
cultura nacional. Para alcançar esse objetivo, nas 
suas apresentações no Teatro Municipal de São 
Paulo, assumiram uma atitude vanguardista, 
marcada pela irreverência e pelo comportamento 
escandaloso. 

 
62) Gab: E 
 
63) Gab: C 
 
64) Gab: A 
 
65) Gab: 24 
 

66) Gab: C 
 
67) Gab: E 
 
68) Gab: E 
 
69) Gab: B 
 
70) Gab: C 
 
71) Gab: C 
 
72) Gab: A 
 
73) Gab: E 
 
74) Gab: 17 
 
75) Gab: 14 
 
76) Gab: 

Uma das propostas do Romantismo: 
• idealização do indígena como símbolo nacional 
• ênfase da presença portuguesa na ação colonizadora 
Uma das propostas do Modernismo: 
• afirmação do caráter miscigenado do povo 
• valorização da presença de negros e mulatos entre os 

trabalhadores 
 
77) Gab: B 
 
78) Gab: E 
 
79) Gab: D 
 
80) Gab: E 
 
81) Gab: D 
 
82) Gab: E 
 
83) Gab: C 
 
84) Gab: A 
 
85) Gab: E 
 
86) Gab: B 
 
87) Gab: C 
 
88) Gab: D 
 
89) Gab: B 
 
90) Gab: D 
 
91) Gab: A 
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92) Gab: A 
 
93) Gab: A 
 
94) Gab: B 
 
  
 


