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01. I. O Cubismo rompeu com a tradição da pintura clássica, adotando como princípio estético, a geometrização das formas, afastando-
se da representação naturalista da realidade;

II. O Cubismo Sintético diferenciou-se do Cubismo analítico pelo fato de retratar formas mais perceptíveis. A autonomia conceitual da 
pintura obtida com papiers collés (papéis colados) vem a ser uma liberação, permitindo uma rica combinação de estruturas formais, 
cromatismos e texturas diversas. A crítica batiza essa nova fase do Cubismo de Cubismo Sintético:

 Aqui, ao contrário do analítico, as cores eram mais fortes e as formas geralmente vistas de um ângulo apenas, tentando tornar as 
figuras novamente reconhecíveis. As obras eram feitas através de colagens realizadas com letras, palavras, números, pedaços de 
madeira, vidro, metal, pequenas partes de jornal e até mesmo de objetos inteiros.

III. A opção por cores austeras, do branco ao negro passando pelo cinza ou um castanho suave confere à pintura cubista, especialmente 
o Cubismo Analítico, o efeito de pintura monocromática, ou seja, a tendência a uma homogeneidade das cores.

 Resposta: B

02. No texto de Mário de Andrade, um dos grandes nomes do movimento modernista brasileiro, observa-se, de maneira bastante poética, 
a defesa de uma arte livre das amarras da tradição clássica e do conceito de belo imposto pela cultura conservadora e academicista. 
O poeta é uma voz contestatória à arte convencional, limitada por valores estéticos ultrapassados.

 Resposta: A

03. O touro – Representa a bravura do povo espanhol, mas também a morte: ele domina uma mulher em lágrimas que segura o filho 
morto nos braços, produzindo um diálogo com Pietá.

 O cavalo – Representa a coragem e o pânico. Ele pisa, seguidamente, o corpo de um soldado esquartejado.
 Bocas abertas, pescoços estendidos, corpos retorcidos – Além de emprestarem dinâmica à cena, esses elementos representam o grito 

do horror, a barbárie da tragédia.
 A lâmpada – Representa o sol negro da tragédia, iluminando a cena da guerra moderna.

 Resposta: C

04. É possível inferir que o monocromatismo fundamenta-se na tristeza do artista, revelando-se como um símbolo da profunda tristeza 
de Picasso, solidarizando-se com a dor do povo basco.

 Resposta: B

05. A obra de Pablo Picasso nasceu das impressões causadas no artista quando do bombardeio sofrido pela cidade de Guernica, antiga 
aldeia basca, durante a Guerra Civil Espanhola, em 26 de abril de 1937. Esse trabalho grandioso de Picasso é um símbolo inegável do 
doloroso terror que a guerra pode produzir. Em particular, a tragédia que atingiu o berço da raça basca.

 Resposta: A

06. A charge de Iotti dialoga com a obra Guernica do pintor espanhol Pablo Picasso. Essa releitura explora o tema do trânsito caótico em 
um feriadão. A intertextualidade revela uma clara em um feriadão. A intertextualidade revela uma clara intencionalidade: a de acentuar 
a ideia de um quadro dramático, embora em contextos e situações bem distintas. Nesse sentido, a expressão “quadro dramático” 
alude tanto à obra de Picasso quanto ao contexto do trânsito brasileiro.

 Resposta: E

07. Guernica – a trágica e clássica obra do pintor cubista Pablo Picasso – nasceu das impressões causadas no artista pela visão de fotos 
retratando as consequências do intenso bombardeio sofrido pela cidade de Guernica, anteriormente capital basca, durante a Guerra 
Civil Espanhola, em 26 de abril de 1937.

 Este painel, produzido em 1937, é então exposto em um pavilhão da Exposição Internacional de Paris, no espaço reservado à República 
Espanhola. Este trabalho é grandioso, em todos os sentidos, tanto na catástrofe bélica que reproduz, quanto no seu tamanho, pois 
ele mede 350 por 782 cm. Elaborado em tela pintada a óleo, é um símbolo doloroso do terror que pode ser produzido pelas guerras.

 Resposta: C

08. No Cubismo, os artistas romperam com a perspectiva renascentista, optando pela desconstrução geométrica da realidade na pintura, 
permitindo que a obra tivesse uma sensação escultória.

 Resposta: C
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09. O quadro Les Demoiselles D’Avignon é considerado um divisor de águas na História da Arte. Ele inaugura o movimento artístico 
denominado Cubismo, corrente estética que recusa a ideia de arte como imitação da natureza, afastando noções como perspectiva 
e modelagem. Cubos, volumes e planos geométricos entrecortados reconstroem formas que se apresentam, simultaneamente, em 
vários ângulos nas telas. Nesse sentido, é lícito afirmar que o motivo da tela em análise, as senhoritas de um bordel na Calle Avinyó, 
em Barcelona, está reconstituído de modo geométrico, distante do efeito naturalista.

 Resposta: A

10. I. Correto – O quadro Senhoras D’Avignon, obra do pintor espanhol Pablo Picasso, inaugura o Cubismo, escola que propõe uma 
ruptura com a arte tradicional. Na tela, observa-se claramente a influência da cultura africana identificada no rosto das personagens.

II. Correto – A obra Senhoras D’Avignon foi inspirada em prostitutas de um bordel da Calle Avinyó, em Barcelona. 
 A imagem das mulheres que ocupam o plano central da obra sugere traços de sensualismo.
III. Incorreto – O Cubismo é uma escola caracterizada por uma visão intelectual da arte, distanciando-se do plano da subjetividade e 

apoiando-se na Matemática, geometrizando as formas na pintura.

 Resposta: A
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