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01. A Semana de Arte Moderna (1922), expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu 
de uma rejeição ao chamado colonialismo mental, pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira. O seu principal objetivo era 
combater a arte tradicional. Foi a partir da Semana que a arte brasileira ganhou novos rumos, distanciando-se do Barroco e Naturalismo, 
buscando retratar o povo brasileiro e sua cultura. A sua importância, porém, foi reconhecida aos poucos, uma vez que à época o evento 
não mereceu tanta atenção dos jornais, da crítica e do público. Seus participantes não tinham sequer um projeto artístico comum, 
contudo eram unidos pelo sentimento de liberdade de criação e o desejo de romper com o conservadorismo tradicional. Por tudo 
isso, a SAM é tida, por muitos estudiosos da literatura brasileira, como um divisor de águas na cultura nacional, pois, a partir dela, os 
ideais modernistas ganharam visibilidade em todo o país.

 Resposta: C

02. Considerado por muitos estudiosos da literatura como um divisor de águas na cultura brasileira, o evento provocou grandes e profundas 
transformações nas artes de nosso país, que, a partir daquele momento, romperiam definitivamente com a cultura europeizante ao 
propor o abrasileiramento nas artes plásticas, na música e na literatura.

 Resposta: A

03. Apenas a proposição C está incorreta, pois o Expressionismo, na literatura, não cultuava o belo, não primava pela organização canônica 
das frases, nem dava preferência a temas que expressavam o universo interior dos escritores, como os sentimentos de amor, de medo 
e de dor. As demais proposições estão corretas.

 Resposta: C

04. Entre o título e o conteúdo do poema Impressionista, de Adélia Prado, há indícios, sim, de relação de causa e consequência, uma 
vez que o fato de seu pai ter pintado a casa de alaranjado brilhante dá a impressão de estar sempre amanhecendo. Nota-se que, no 
espectro cromático, o alaranjado é a resultante da mistura das cores primitivas amarelo e vermelho e o laranja são cores, como se 
sabe, que sensória e simbolicamente remetem ao Sol, à vibração da luz solar, ao horizonte incandescente e à vibração vital, o que é 
captado pelo pintor Claude Monet, Impressão, nascer do sol, obra que dá origem ao movimento impressionista. Senão, vejamos:

 O termo ‘Impressionismo’ foi criado pelo crítico de arte, pintor, e escritor Louis Leroy, em 1874, ao comentar o quadro Impressão: 
Nascer do Sol, de Claude Monet. O mais importante para os impressionistas são os efeitos visuais, a impressão imediata da imagem, 
a fixação desse instante único, pois o momento seguinte será certamente diferente. O prazer de pintar ao ar livre pode ser explicado 
pela importância dada ao fenômeno da luz. Os adeptos desta escola usavam cores vivas e puras, justapondo-as nas telas, visando 
obter os meios-tons desejados, dando sempre a impressão de captar a luz refletida em superfícies naturais. As formas desaparecem, 
não mais se percebem os contornos, permanecendo nos quadros apenas borrões de tinta.

 A pintura fauvista (pronuncie: fovista) não influenciou o Impressionismo. O Fauvismo (do francês lês fauves, “as feras”, como foram 
chamados os pintores não seguidores do cânone impressionista, vigente à época) é uma corrente artística do início do século XX, que 
se desenvolveu sobretudo entre 1905 e 1907. Associada à busca da máxima expressão pictórica, o estilo começou em 1901, mas só foi 
denominado e reconhecido como um movimento artístico em 1905. Segundo Henry Matisse, em “Notes d’um Peintre”, pretendia-se 
com o Fauvismo “uma arte do equilíbrio, da pureza e da serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes”.

 Confronte a diferença entre Impressionismo e Fauvismo:
 Impressionismo: movimento na pintura francesa, do final do século XIX, caracterizado por efeitos fugazes de luz e movimento, 

despreocupação com contornos, aversão aos tons sombrios, uso de ângulos de observação e enquadramentos originais, tudo envolto 
numa aura de alegria de viver.

 Fauvismo: escola que utiliza cores vibrantes e livre tratamento da forma na representação do mundo, iniciando a redução da linguagem 
da pintura a seus meios de expressão essenciais: cor, forma e pincelada [Matisse está entre os seus expoentes.]

 O poema de Adélia Prado não é composto de versos regulares, mas livres, isto é, sem metrificação.

 Resposta: C

05. Portinari defende o caráter social da arte. Dessa forma, temas como trabalhadores braçais, retirantes, sofrimento humano e morte são 
marcantes em seu trabalho. As imagens 2, 4 e 6 representam essa tendência.

 Resposta: D

06. Eis as principais características da pintura expressionista:
• Deformação da imagem visual e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas;
• O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. O pincel (ou a espátula) vai e vem, 

fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões;
• Preferência pelo patético, trágico e sombrio. O artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade. Isso confirma 

o que se afirma em D.

 Resposta: D
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07. De fato, foi paradoxal o efeito do artigo de Lobato contra Anita Malfatti, pois tinha o objetivo de atacar a arte moderna e teve efeito 
contrário, pois causou maior coesão entre os artistas da época, o que resultou na Semana de Arte Moderna.

 Resposta: B

08. O Abaporu, obra-prima de Tarsila do Amaral, nasceu de sua liberdade de expressão, característica do Movimento Modernista Brasileiro. 
Tarsila representou paisagens e figuras vindas de sua imaginação e cores que refletissem as de sua terra, sendo possível contar através 
da pintura as lendas e o folclore do Brasil.

 O quadro foi pintado para dar de presente ao escritor e então marido, Oswald de Andrade. Quando este viu a tela, assustou-se e 
chamou seu amigo, o também escritor Raul Bopp. Ficaram olhando aquela figura estranha e concluíram que ela representava algo 
de excepcional. Tarsila lembrou-se então de seu dicionário tupi-guarani e batizaram o quadro como Abaporu (o homem que come). 
Foi aí que Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e criaram o Movimento Antropofágico, com a intenção de “deglutir” a cultura 
europeia e transformá-la em algo bem brasileiro. Este Movimento foi muito importante para a arte brasileira e significou uma síntese 
do Movimento Modernista Brasileiro, que queria modernizar a nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. O Abaporu foi a tela 
mais cara vendida até hoje no Brasil, alcançando o valor de US$1.500.000,00. Foi comprada por um colecionador argentino e hoje 
reside no MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires.

 Resposta: C

09. Segundo o Dicionário Houaiss, autorretrato é um “retrato feito por um indivíduo de si mesmo (sob forma de desenho, pintura, gravura 
ou descrição escrita ou oral)”. Assim, tanto na pintura de Portinari quanto na poesia de Afonso Félix constatamos a exploração de 
temáticas pessoais, em que esses autores “falam” de si mesmos por meio de sua linguagem artística, já que se tornam os próprios 
referentes da mensagem codificada em linguagem pictórica e poética, respectivamente.

 Resposta: A

10. Tanto na pintura quanto no poema, seus autores, para compor as obras em questão, realizaram o trabalho com a memória, o qual se 
fez necessário para recuperar os traços personalíssimos (identitários) de cada um deles a fim de retratá-los da forma que se viam na 
fase da vida em que se autocontemplaram ou examinaram. Nota-se em ambos um esforço de traduzir ou retratar não só a aparência 
física, mas principalmente o conteúdo psicológico, a sua visão de mundo. Está correta, portanto, a opção D. As demais erram por 
extrapolação.

 Resposta: D
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