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01. Apenas os itens I e III apresentam comentários corretos, visto que tanto na pintura como na fotografia observamos imagens 
reveladoras das condições dos trabalhadores a partir dos instrumentos que são colocados nas imagens. Assim, as pinturas ganham 
certa dose de apelo social, enaltecendo tais figuras.

Resposta: A

02. Nas duas obras, o mundo do trabalhador rural é tematizado, em contextos históricos distintos, desenvolvendo assim um diálogo 
temático a partir de abordagens distintas e empregando campos diferentes da arte.

Resposta: E

03. O texto mostra o sofrimento de um grupo de retirantes nordestinos. Ao associar o texto com as imagens, percebemos que as únicas 
que evocam o sofrimento, relacionado ao texto, são a 2 e 3.

Resposta: C

04. A série de pinturas denominadas Retirantes demonstra claramente a veia social que caracterizou definitivamente a pintura de Portinari. 
Nessas obras, observa-se a presença do Expressionismo Social, aspecto marcante na pintura desse grande artista.

Resposta: B

05. Nos dois textos, observamos aspectos comuns: a representação do drama coletivo do povo nordestino. Em Portinari, a imagem produz 
efeito estético impactante pela técnica expressionista a serviço do social. Essa forma de representar a realidade do retirante tem seu 
correspondente na obra de Graciliano Ramos através de uma linguagem seca e contundente. 

Resposta: A

06. Os migrantes esqueléticos representados na série Retirantes fazem o mesmo percurso que milhares de outras pessoas.  
Por causa da falta de possibilidade para sua sobrevivência, são obrigadas a recorrer à migração. Nas telas da série Retirantes 
o pintor traz para o apreciador um drama muito comum à sua infância, um drama vivido por milhares de brasileiros que 
sem o auxílio do governo, são jogados a sua própria sorte. A acentuada força dramática da série Retirantes nasceu das 
visões de Portinari ainda menino. Desde pequeno, assistia da janela de sua casa ao vaivém das sofridas famílias que fugiam 
da seca do Nordeste à procura de trabalho. Eram famílias inteiras em estado de grande pobreza, imagens que marcaram a 
vida do menino e do pintor. Sensível, denunciou, através do pincel a degradação de uma parcela significativa de homens 
e mulheres, brasileiros trabalhadores e sofredores. Através de sua obra, o artista consegue, com uma abrangente visão 
crítica, fazer um documento visual da nossa realidade.

Resposta: B

07. Movimentos culturais de naturezas distintas, o Romantismo e o Modernismo, nas suas manifestações nas artes e na 
literatura, tematizaram a sociedade brasileira, elaborando símbolos, referências e representações para a identidade nacional.  
Imagens do povo brasileiro relacionadas à sua composição étnica, à língua, à história, às tradições orais e escritas e a variadas 
práticas culturais foram construídas e difundidas, especialmente por meio de obras de arte, textos literários e ensaísticos.  
A pintura de Victor Meirelles, Primeira missa no Brasil, por exemplo, datada de 1860, integra o conjunto de pinturas históricas 
associadas ao Romantismo. Ao retratar um dos episódios considerados fundadores da história do Brasil, destaca o indígena 
na qualidade de habitante originário da terra e da nação, além de valorizar a presença portuguesa, sua ação colonizadora e 
civilizadora, por meio da expansão da fé católica, na formação do povo brasileiro. A tela de Candido Portinari, Café, datada de 
1935, por sua vez, é um exemplo dos padrões estéticos associados ao Modernismo. Nela, exibe-se a lavoura do café, valorizando 
seus trabalhadores braçais, com a presença de negros e mulatos, e também o caráter miscigenado do povo brasileiro.

Resposta: B

08. Na obra de Portinari, as figuras humanas apresentam deformações no processo de composição. Essas distorções flagrantemente 
observadas no aumento desproporcional dos pés, das mãos, dos membros, sugerindo corpos volumosos, retratam de maneira 
contundente o trabalho diário, exaustivo dos trabalhadores na colheita do café. Ofício que exige força e ignora as fraquezas das 
pessoas. Assim, a percepção de que as cabeças estão em desacordo com o resto do corpo sugere certa imagem de concentração de 
esforços físicos e pouca utilização do intelecto.

Resposta: D
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09. A pintura de Cândido Portinari enquadra-se na vertente da arte social, pois demonstra claramente a preocupação do autor em 
registrar, de modo figurativo, a realidade dos trabalhadores das fazendas produtoras de café.

Resposta: D

10. O quadro de Cândido Portinari retrata os “Flagelados da Seca”, emigrantes nordestinos que fugiam do sertão em busca de 
melhores oportunidades de vida, principalmente na região Sudeste.
O Sertão Nordestino é desde sempre uma região de repulsão demográfica por apresentar sérios problemas sociais relacionados 
à concentração de riquezas, agravados pela seca característica do semiárido.

Resposta: D
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