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01. Um dos temas mais importantes para o Modernismo, sobretudo para a primeira fase modernista, foi a identidade nacional, especialmente 
na obra de Mário de Andrade. Podemos notar uma visão problematizadora da questão, já que o escritor escapa da idealização do 
tema e propõe uma visão mais crítica, evidenciada no choque entre barbárie e civilização.

Resposta: D

02. A afi rmativa está errada. Os ideais modernistas eram diametralmente opostos aos ideais do Parnasianismo e o modernismo não buscava 
resgatar pontos  do Barroco.  Enquanto os modernistas pregavam a renovação, os parnasianos propunham o resgate dos modelos da 
literatura clássica. Os livros Pauliceia Desvairada e Amar e verbo intransitivo são de autoria de Mário de Andrade, um dos principais 
nomes da primeira fase do Modernismo brasileiro.

Resposta: B

03. Jacqueline Roque foi a última mulher de Picasso. Moraram juntos por 20 anos, até a morte do pintor, em 1973. Conheceram-se 
quando Picasso ainda vivia com Françoise, em 1952. Era jovem e bonita, como todas as musas do artista. Tinha cabelos negros, olhos 
azuis e feições marcadas por traços fortes. Para Schmidt, Jacqueline foi “arrumada” para Picasso pelo casal Remié, amigos de longa 
data do pintor: “Com 71 anos, ele era um ótimo partido para uma mulher de 26 divorciada e com uma fi lha”. Em 1961, casaram-
se. Jacqueline tornou-se secretária, agente, enfermeira, protetora e controlou a vida do pintor, isolando-o de amigos e familiares. 
Cultivava uma veneração doentia pelo marido, tratando-o respeitosamente de monseigneur (meu senhor). Musa dos últimos anos 
foi a mulher que Picasso retratou de forma mais obsessiva e com quem mais produziu. Para ela, Picasso deixou em testamento, uma 
fortuna estimada em 250 milhões de dólares. Mas o dinheiro não lhe poupou de um fi m trágico. Matou-se em 1986, com um tiro na 
cabeça. A técnica cubista empregada pelo artista, neste retrato, consisti em representar Jaqueline aos olhos do espectador sob vários 
ângulos simultaneamente, caracterizando-a sob vários pontos de vista.

Resposta: B

04. O texto de Alfredo Bosi faz referência a dois ícones da literatura modernista brasileira: respectivamente, Mário de Andrade e Oswald 
de Andrade. Tal movimento foi marcado pelo Antropofagismo, assimilando, reciclando e conformando aos padrões estéticos nacionais 
as manifestações das vanguardas artísticas europeias como o Futurismo italiano de Marinetti, o Cubismo, o Expressionismo etc.

Resposta: A

05. A exaltação da técnica, da máquina e da velocidade são propostas do Manifesto Futurista, lançado em 1909 por Marinetti e difundido 
no Brasil (desprezando-se sua ideologia fascista) por Oswald de Andrade, criador, por sua vez, do Movimento Antropofágico.

Resposta: C
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