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01. Nos fins da década de 50, no Brasil, tudo se tornou Bossa Nova; a música era Bossa Nova, o futebol era Bossa Nova, a praia era 
Bossa Nova e o presidente era Bossa Nova. Entre as décadas de 50 e 60, o Rio de Janeiro e o país viveram sob uma inspiração cultural 
artística que jamais se repetiu. Para superar as operetas românticas que dominavam as rádios da época, jovens músicos, compositores 
e intérpretes elaboraram um novo estilo musical que uniu harmoniosamente o sofisticado jazz americano às batidinhas do samba 
brasileiro. Jovens músicos, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Carlos Lyra, Roberto Menescal, Baden Powell,  
Ronaldo Bôscoli, entre outros, influenciam a MPB até os dias de hoje.

Resposta: B

02. O cangaço foi uma forma de banditismo social ocorrido no Nordeste do Brasil entre os anos de 1870 e 1940. Esse movimento 
histórico foi retratado no cinema brasileiro em épocas distintas e de diversas formas. Os primórdios dos filmes abordando 
essa temática foram realizados a partir da década de 1920. O cangaço se consolida como gênero, o Nordestern, nos anos 
1950, quando vários filmes passaram a retratar o tema com características comuns, utilizando o western como referência.  
A comicidade trabalhou o cangaço de forma satírica e alguns documentários foram produzidos ao longo desses anos. Glauber Rocha, 
um dos expoentes do Cinema Novo, também enveredou pelo tema com filmes de caráter simbólico. Na década de 1990, alguns filmes 
fizeram novas leituras na retomada do cinema brasileiro. Enfim, foram produzidos quase 50 filmes em 70 anos, que constituem um 
gênero tipicamente brasileiro: os Filmes de Cangaço.

Resposta: A

03. Nessa questão, o candidato deveria ler e interpretar a letra da música e identificar seu objetivo. Caso não fosse possível reconhecer a 
intenção de denunciar problemas sociais vividos pela população carente na leitura do texto, o aluno poderia fazer o trabalho inverso, 
isto é, tentar encontrar a alternativa na letra da música. Assim, as alternativas B e E deveriam ser descartadas porque a música não 
trata do progresso econômico do país nem faz referência ao regime militar. 
A alternativa C deveria ser eliminada porque o narrador personagem pertence a uma classe popular ou humilde e ele apresenta 
a sua opinião, ou seja, a classe popular não é passiva. Para descartar a alternativa A e marcar a D, seria preciso saber que as 
músicas servem não apenas para entreter, mas também para denunciar.

Resposta: D

04. Parangolé são capas, estandartes, bandeiras para serem vestidas ou carregadas pelo participante de um happening. As capas são feitas 
com panos coloridos (que podem levar reproduções de palavras e fotos) interligados, revelados apenas quando a pessoa se movimenta. 
A cor ganha um dinamismo no espaço através da associação com a dança e a música. A obra só existe plenamente, portanto, quando 
da participação corporal: a estrutura depende da ação. A cor assume, desse modo, um caráter literal de vivência, reunindo sensação 
visual, táctil e rítmica. O participante vira obra ao vesti-lo, ultrapassando a distância entre eles, superando o próprio conceito de arte. 
Mas que fique claro, ao vestir o Parangolé o corpo não é o suporte da obra. Oiticica diz que se trata de “incorporação do corpo na obra 
e da obra no corpo”. Nessa espécie de antiarte, diz Oiticica, “o objetivo é dar ao público a chance de deixar de ser público espectador, 
de fora, para participante na atividade criadora”. Com o Parangolé Oiticica propõe ao espectador (agora participante) em lugar de 
meramente contemplar a cor, vestir-se nela. Esse simples ato, que libera o participante do domínio da sensação visual, produz uma 
“maravilhosa sensação de expansão”, criada pela incorporação dos elementos da obra numa vivência total do espectador.

Resposta: E

05. O Tropicalismo foi um movimento cultural que resultou numa síntese assistemática de alguns elementos de brasilidade em sintonia com 
as manifestações estéticas e culturais que ocorriam no contexto dos anos de 1960. Tal movimento foi influenciado pela antropofagia, 
promovendo uma revolução estética na música brasileira. 

Resposta: E

06. O Tropicalismo surgiu no Festival da Canção de 1967 com a apresentação das canções “Domingo no parque”, de Gilberto Gil e 
“Alegria, alegria”, de Caetano Veloso. A proposta fundamental dessa corrente estética era a da fusão de diferentes estilos musicais, 
produzindo uma releitura antropofágica, renovando o cenário da música brasileira.

Resposta: C

07. Essa questão trata do desarmamento nuclear e dos conflitos bélicos que surgiram no mundo após a Segunda Grande Guerra no 
contexto da Guerra Fria. Assim, as três primeiras alternativas e a última deveriam ser descartadas por fazerem afirmações que não 
constam na tirinha ou na letra da música. Para marcar a alternativa D, era preciso identificar a postura otimista da personagem 
Mafalda e a ideia pessimista do narrador personagem da música, que considera a paz um sonho impossível.

Resposta: D
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08. Fica provável que os candidatos julguem tal quesito bem fácil. Depois de tudo que se anunciou, ou seja, o histórico que se apresentou 
sobre o Tropicalismo torna evidente a resposta em que há o trecho do poema “Ovelha negra”, de Rita Lee. Nessa época, deve ser 
ressaltada a participação dela em companhia dos integrantes da banda Os Mutantes. Citam-se também Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Torquato Neto, considerado um dos pais do movimento, além de Tom Zé, como representantes do movimento.

Resposta: D

09. A resposta correta é a opção A. Basta lembrar que o movimento da Bossa Nova surgiu na década de 1950 no Rio de Janeiro entre 
grupos da classe média carioca, trazendo inovações de ritmo e harmonia, porém não se caracterizava por ser uma música 
de protesto. A música de protesto surgiu durante o Regime Militar no Brasil (1964-1985). Neste contexto, a música popular 
foi utilizada para propagar a resistência contra o regime militar. Na década de 60, os festivais de música popular da TV Record, de  
São Paulo, serviram como veículo para expressar a indignação dos artistas contra a opressão imposta pela ditadura. É dessa época a 
música “Pra não dizer que não falei de flores”, mais conhecida como “Caminhando”, de Geraldo Vandré, que se tornou um hino 
de contestação e mobilização contra o regime militar, juntamente com o samba “Apesar de você”, de Chico Buarque de Holanda.

Resposta: A

10. Com uma nova maneira de tratar o samba, surge na zona sul da cidade do Rio de Janeiro a Bossa Nova. Criada por jovens músicos 
de classe média, esse estilo desenvolveu uma nova batida, “presente no violão de João Gilberto, no piano de João Donato e 
de Tom Jobim, na flexão vocal de Johnny Alf” e na poesia de Vinicius. Esses jovens consubstanciaram a fusão: “entre técnicas 
típicas da música do Brasil (como síncopes e jogos de tempos entre o solista e o acompanhamento) com influências do jazz  
(em especial o estilo de cantar do cool jazz, tão adaptável à voz íntima e emotiva de João Gilberto, e o acompanhamento de 
piano, baixo e bateria, ao qual se juntavam as harmonias batidas em violão dissonante), propondo a integração entre melodia 
e ritmo, valorizada pelas letras depuradas e intrigantes.

Resposta: A
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