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01. De acordo com o primeiro parágrafo, a ideia do projeto era conhecer melhor a obra de Picasso pintada durante sua juventude, na 
Galícia. O projeto e a ideia não era descobrir obras novas de Picasso, mas conhecer de forma objetiva se processo de trabalho a partir 
de algumas das obras da juventude, além de conhecer melhor a coleção e abrir novas linhas de investigação.

 Resposta: C

02. Também no primeiro parágrafo, percebemos que Reyes Jiménez é o responsável pelo Departamento de Conservação Preventiva do 
Museu Picasso de Barcelona.

 Resposta: C

03. O projeto apresentado se concentrou em meia dúzia de retratos pintados por Picasso, todos retratos de fondo do museu, dois realizados 
no período que Picasso viveu com sua família em Galícia e quatro de sua estadia em Barcelona.

 Resposta: A

04. A leitura das primeiras linhas do segundo parágrafo nos leva a inferir que o pai de Picasso também foi um pintor, mas com pouca 
produção artística.

 Resposta: A

05. De acordo com o texto, “Josep Cardona Furró” foi um quadro pintado por Picasso em 1899, onde trabalhou na tela três vezes, em 
uma fez uma paisagem de telhados de Barcelona que não pertece à sua época azul, mas que o encheu de cores.

 Resposta: D

06. O termo “malagueño” faz referência a Picasso, que nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, Espanha, e morreu em 8 de abril 
de 1973, aos 91 anos de idade.

 Resposta: B

07. O autor do texto nos diz ainda que Picasso pintou o retrato de um desconhecido ao estilo de El Greco, onde pinta um dorso despido 
em um exercício acadêmico onde estudava, o qual não duvidou em desfazê-lo, e pintar um autorretrato sobre a tela.

 Resposta: C

08. “Esta forma de trabalhar não é uma novidade” se refere ao fato de que Picasso trabalhou por diversas vezes por cima de outras telas, 
o que fora detectado pelo museu de Barcelona, que percebeu obras conservadas sob a primeira pele das pinturas.

 Resposta: D

09. A palavra que completa corretamente a lacuna da questão é, em espanhol, pigmentos, o que pode ser compreendido como materiais 
coloreantes que se usa em pinturas.

 Resposta: B

10. De acordo com o uso da palavra SINO (senão), podemos perceber que tal conjunção adversativa é utilizada para contrapor um elemento 
negativo com um positivo.

 Resposta: A
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