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01. Em O mamoeiro, de Tarsila do Amaral, temos algumas linhas do Modernismo reproduzidas, como: o primitivismo (defesa de uma 
arte ingênua, que se confi gura pela simplicidade da forma, traduzida nas retas e formas geométricas, de nítida infl uência cubista) 
e a valorização do cotidiano (por meio da incorporação de elementos comuns à obra de arte, de notada infl uência impressionista, 
que pode ser comprovada, na tela, pela presença de uma cena que mostra uma nascente urbanização de uma cidade e uma mulher 
caminhando com seus dois fi lhos).

 Resposta: B

02. Na charge de Iotti, percebe-se uma intertextualidade com a obra Guernica, de Pablo Picasso. Na imagem criada pelo chargista, nota-se 
a fusão do “quadro dramático“, ocasionado pela guerra espanhola e a situação dramática do trânsito, nas grandes cidades brasileiras. 
Nota-se, então, que o chargista se utiliza da expressão “quadro dramático”, de forma polissêmica, pois tanto pode se referir ao caos 
causado pela guerra quanto à situação do trânsito nas grandes cidades do País.

 Resposta: E

03. A releitura de obras artísticas faz parte do processo evolutivo da História da Arte. A obra Pietà, de Vicente do Rego Monteiro, é uma 
dessas releituras e apresenta, numa perspectiva cubista, uma nova visão para a imagem de Maria segurando o fi lho, Jesus, nos braços, 
após a crucifi cação. A Pietà, de Michelangelo, é fruto do fl orescimento da arte no período renascentista. Ela apresenta traços do rococó, 
embora tenha sido produzida em um período anterior ao auge desse estilo europeu.

 Resposta: D

04. A representação do onírico é uma das principais características da pintura surrealista de Salvador Dalí. A relação intrínseca entre o 
surrealismo e as pesquisas de Sigmund Freud no campo da interpretação dos sonhos deu origem ao que se chamou de “método 
de interpretação paranoico”, em que se misturam consciente e inconsciente no desenvolvimento de um estilo único que marcou o 
trabalho do autor dos “relógios moles” e das “girafas em chamas”.

 Resposta: B

05. A alternativa D descreve uma das técnicas da pintura impressionista do século XIX, o que a torna correta. Mas a questão contém 
algumas imprecisões. Os impressionistas buscavam registrar os efeitos provocados pela incidência da luz nos objetos — o que nos 
conduziria à alternativa A. Além disso, costumavam retratar a mesma cena em diferentes horas do dia, como afi rma a alternativa C. 
O equívoco dessas alternativas talvez resida no uso da noção de idealização — que destoaria da tendência impressionista a registrar 
o real. A alternativa A trata de cores idealizadas, o que é um conceito confuso. Já a alternativa C fala em imagens idealizadas — 
o que não parece tão fora de propósito. De fato, os impressionistas buscavam reproduzir a realidade, mas estavam menos interessados 
em mostrá-la diretamente do que apresentar uma visão — a sua visão — sobre ela. Nesse sentido, por que não considerar que essas 
imagens do real fossem, de fato, idealizadas por eles?

 Resposta: D

06. Nas duas imagens, destacam-se o caráter bidimensional dos artistas, que dispensa efeitos de claro-escuro e da perspectiva, o movimento 
cubista e o crescimento das cidades, que passam a ser habitadas por tipos humanos diferentes.

 Resposta: C

07. Picasso é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Com Les Demoiselles d’Avignon (1907), o artista rompe com a 
estética clássica e revoluciona a arte moderna na Europa e, porque não dizer, no mundo. Esse novo estilo, o Cubismo, se caracteriza 
pelo uso de formas geométricas, pelo rompimento com a perspectiva clássica, pela superposição de imagens e pelo uso de planos 
irregulares.

 Resposta: A

08. A obra do francês Manet retrata a forma como o conterrâneo, Claude Monet, realizava suas obras: a céu aberto. É preciso frisar que 
se trata de uma obra metalinguística.

 Resposta: A

09. A libertação da arte brasileira das normas acadêmicas europeias era uma das principais propostas dos artistas modernistas brasileiros 
que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. A busca da originalidade na abordagem de temas, principalmente nacionais 
e a valorização das cores também são características presentes nas obras de Anita Malfatti (Tropical, O homem amarelo, A mulher de 
cabelos verdes) exibidas na exposição realizada em 1917, em São Paulo, quando a artista foi duramente criticada por Monteiro Lobato, 
no artigo Paranoia ou mistifi cação.

 Resposta: A
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Resolução – Disciplina ??

10. Vicente van Gogh é um artista Pós-Impressionista. De estilo próprio, van Gogh, inicialmente, produziu obras em tons escuros e, em 
decorrência da pouca aceitação de suas obras, passou a utilizar-se de cores fortes para expressar sensações em suas telas. A exemplo 
desse período, tem-se Café Noturno na Praça Lamartine em Arles, destaque nesta questão. Veja que o artista concebe essa obra por 
meio de blocos de cores puras, não misturadas, a fi m de expressar e intensifi car emoções, como a solidão e o abandono.

 Resposta: A
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