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01. Os dois textos, a charge e o trecho da canção “Cálice”, fazem uma crítica às arbitrariedades cometidas pela Ditadura Militar.  
Observa-se tal crítica nas proibições de que trata Henfil e na polissemia da palavra “cálice”, refletida nas imagens identificadas na 
canção. Nesse sentido, é lícito concluir que os procedimentos criticados são os que estão indicados na alternativa B.

Resposta: B

02. O Bêbado e a Equilibrista é uma das mais famosas músicas que berraram nos ouvidos da covarde ditadura – mesmo covarde ditadura 
sendo redundante, vale destacar – militar que assolou – e assombrou – o Brasil de 1964 a 1985. A música foi composta por Aldir Blanc 
e João Bosco e lançada no LP “Linha de Passe”, em 1979 e gravada por Elis Regina, voz que deu forma à música e ficou conhecidíssima. 
Como a doce adjetivação da esperança – equilibrista – existem muitas possibilidades para as geniais – e geniosas – metáforas de Aldir 
Blanc. Como a de que as “estrelas” seriam generais e “céu”, a prisão. Betinho, sociólogo, ativista pelos direitos humanos, perseguido 
e exilado na época do regime militar, era irmão do, também genial, Henrique de Souza, o cartunista Henfil, este que foi apresentado 
ao compositor Aldir Blanc por sua amiga, a cantora Elis Regina, no verão de 1975, iniciando assim uma boa amizade. Henfil costumava 
encher os ouvidos do amigo de suas memórias do “mano” Betinho, exilado desde 1971. Sensibilizado com o falecimento de Charlie 
Chaplin, João Bosco compôs uma linda melodia em sua homenagem e chamou Aldir para mostrá-la. Aldir letrou a música e fez 
uma singela homenagem ao rimar “Brasil” com “irmão do Henfil”, esta rima, que por sua vez teve papel de emoção, mobilização, 
transformação e incentivo a uma nação reprimida. Aldir afirmou que se dissesse “Betinho”, ninguém reconheceria, a referência ao 
irmão Henfil era mais forte, ele já tinha fama na época, enquanto a imagem pública de Betinho veio a se formar com força já pelos 
anos noventa, principalmente após a criação da “Ação da Cidadania”.
Herbert de Souza, o Betinho, ouviu pela primeira vez a canção, na doce voz de Elis, exilado  
no México. Seu irmão lhe telefonou e pôs, sem nada avisar, para que ouvisse. Ao enviar a fita 
cassete, Henfil escreveu um recado: “Mano velho, prepare-se! Agora nós temos um hino e 
quem tem um hino faz uma revolução!”. Dito e feito! A campanha pela anistia irrestrita foi a 
primeira movimentação nacional que obteve sucesso desde o início da sangrenta ditadura 
militar no Brasil. Vários manifestos ocorreram no mundo inteiro, inclusive a Conferência 
Internacional da Mulher, no México, que fez de 1975 o Ano Internacional pela Anistia.  
Em 1979, Betinho desembarcou no Aeroporto de Congonhas e se deparou com uma 
manifestação: Cerca de duzentas pessoas cantavam O Bêbado e a Equilibrista.
Análise Política de termos da música O Bêbado e a Equilibrista, segundo o sítio  
www.ponto.altervista.org/musica/entrelinhas/bebado.pt.html.

Resposta: E

03. Por meio da paronomásia, processo que consiste em aproximar palavras foneticamente semelhantes mas de conteúdo semântico 
diferentes (cálice/cale-se), Chico Buarque explora o paralelismo existente entre a situação do eu lírico e a do povo brasileiro, ambos 
submetidos a privações: Cristo, no Jardim das Oliveiras, prevendo a sua prisão e consequente crucificação, e o povo brasileiro, sujeito 
ao regime opressor que o privou da liberdade de expressão e o submeteu ao jugo de uma censura onipresente. A alternativa que 
melhor retoma a paronomásia é a B, em que a expressão “calada a boca” permite a leitura política do texto, referindo-se à “mordaça” 
imposta à criação naquele momento.

Resposta: B

04. No texto I, observa-se uma flagrante denúncia às arbitrariedades do regime militar, que perseguiu os opositores da repressão;  
no texto II, há um tom ufanista e nacionalista, exaltando a pátria, fazendo apologia ao regime ditatorial.

Resposta: C

05. 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer (...)

 

Quem tem mais de 40 anos dificilmente vai esquecer o refrão da canção de Geraldo Vandré, ícone da luta contra o regime militar nos 
últimos anos da década de 60. As mesmas gerações, certamente, não esquecerão que a década de 60 foi marcada por profundas 
transformações culturais e pela luta, em muitos países, contra o autoritarismo e a opressão. A questão, construída a partir da letra de 
“Para não dizer que não falei das flores”, relembrava a luta contra o autoritarismo, o Ato Institucional número 5, a onda de protestos 
estudantis em outras partes do mundo e a luta armada contra os governos militares.

Resposta: C
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06. Para a maioria dos críticos, a Bossa Nova se iniciou oficialmente em 1958, com um compacto simples do violonista baiano 
João Gilberto. Um ano depois, o músico lançou seu primeiro LP, Chega de saudade, que marcou definitivamente a presença 
do estilo musical no cenário brasileiro. Grande parte das músicas do LP era proveniente da parceria entre Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes. A dupla compôs Garota de Ipanema, que é, sem dúvida, uma das mais importantes canções da história 
da música brasileira. Para se ter uma ideia, a mesma foi considerada em 2005, pela Biblioteca do Congresso norteamericano, 
como uma das 50 grandes obras musicais da humanidade. A Bossa Nova foi consagrada internacionalmente no ano de 
1962, em um histórico concerto no Carnegie Hall de Nova Iorque, no qual participaram Tom Jobim, João Gilberto, Oscar 
Castro Neves, Agostinho dos Santos, Luiz Bonfá, Carlos Lyra, entre outros artistas. A Bossa Nova tem como características 
principais o desenvolvimento do canto falado, ao invés da valorização da “grande voz”, e a marcante influência do jazz 
norte-americano. Esta influência, inclusive, foi criticada posteriormente por alguns artistas. 

Resposta: A

07. O Tropicalismo foi um movimento musical, que também atingiu outras esferas culturais (artes plásticas, cinema, poesia), surgido no 
Brasil no final da década de 1960. O marco inicial foi o Festival de Música Popular realizado em 1967 pela TV Record. O Tropicalismo 
teve uma grande influência da cultura pop brasileira e internacional e de correntes de vanguarda como, por exemplo, o concretismo. 
O tropicalismo, também conhecido como Tropicália, foi inovador ao mesclar aspectos tradicionais da cultura nacional com inovações 
estéticas como, por exemplo, a pop art. O tropicalismo inovou também em possibilitar um sincretismo entre vários estilos musicais 
como, por exemplo, rock, bossa nova, baião, samba, bolero, entre outros.
A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de impressionante efervescência. Em virtude da 
popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, a juventude brasileira experimentava 
novas formas de expressão que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. No campo musical, o rock’n’roll caía no gosto 
de vários jovens que se identificavam com as músicas e a letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Essa nova 
sonoridade experimentada motivou diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero com letras ambientadas em cenários urbanos 
brasileiros. Nesse mesmo período, a TV se torna o grande espaço de popularização de artistas como Roberto Carlos, Wanderléia, 
Erasmo Carlos, Sérgio Reis, Os Vips, Golden Boys, Jerry Adriani e Ronnie Von.
O aparecimento desses artistas acabou instituindo o movimento da “Jovem Guarda”. Em suas letras, os cenários harmoniosos e 
as paixões adolescentes eram recorrentes no canto daqueles novos artistas. As situações cotidianas representadas por meio dessas 
canções eram geralmente dotadas de um clima descontraído e por situações de natureza cômica. A euforia de um beijo roubado, o 
passeio de carro pela cidade ou a ida ao cinema se tornavam pano de fundo de situações ficcionais que povoavam o imaginário dos 
fãs daqueles jovens ídolos.
O golpe militar de 1964 instaurou no Brasil uma forte censura, praticada através dos Atos Institucionais (AIs), criados para 
aumentar a repressão do Estado sobre a população ou qualquer manifestação que fosse contrária ao governo imposto no país. 
Não demorou para a música – enquanto manifestação artístico-cultural de forte teor político – estar entre os principais alvos da 
censura. Mas nem isso calava a voz dos artistas. A música ganha um tom de contestação, tornando-se espaço para promover 
críticas e alimentar as utopias para aqueles quem não importando a ideologia, desejavam um país democrático e livre.

Resposta: D

08. Durante a década de 1950, a indústria cultural brasileira sofria com diversos entraves que impediam a realização de produções 
cinematográficas e, consequentemente, a produção de obras com grande qualidade técnica. Um pouco antes dessa época, a 
indústria cinematográfica paulista viveu uma pequena fase de ascensão incapaz de consolidar a “sétima arte” no Brasil. Dessa forma, 
jovens intelectuais e artistas passaram a discutir um novo rumo para o cinema nacional. A primeira importante manifestação desse 
sentimento de mudança aconteceu em 1952, com a organização do I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro. Nesse encontro, 
além de pensarem sobre alternativas para a incipiência da arte cinematográfica, seus integrantes se mostraram preocupados em 
se distanciar do prestigiado modelo ficcional do cinema norte-americano. Dessa forma, tiveram grande interesse em dialogar 
com os elementos realistas oferecidos pelo neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa. Tendo como grande princípio a 
máxima “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, essa nova geração de cineastas propôs deixar os obstáculos causados 
pela falta de recursos técnicos e financeiros em segundo plano. A partir de então, seus interesses centrais eram realizar um 
cinema de apelo popular, capaz de discutir os problemas e questões ligadas à “realidade nacional” e o uso de uma linguagem 
inspirada em traços da nossa própria cultura. Em 1955, o diretor Nelson Pereira dos Santos exibiu o primeiro filme responsável 
pela inauguração do Cinema Novo. Rio 40 graus oferecia uma narrativa simples, preocupada em ambientar sua narrativa com 
personagens e cenários que pudessem fazer um panorama da cidade que, na época, era a capital do país. Depois disso, outros 
cineastas baianos e cariocas simpatizaram com essa nova proposta estético-temática para o cinema brasileiro. Esses filmes 
tocavam na problemática do subdesenvolvimento nacional e, por isso, inseriam trabalhadores rurais e sertanejos nordestinos 
em suas histórias. Além disso, comprovando seu tom realista, esses filmes também preferiram o uso de cenários simples ou 
naturais, imagens sem muito movimento e a presença de diálogos extensos entre as personagens. Geralmente, seriam essas as 
vias seguidas pelo Cinema Novo para criticar o artificialismo e a alienação atribuídos ao cinema norte-americano.

Resposta: B
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09. Alegria, Alegria é uma canção considerada um dos marcos iniciais do movimento tropicalista em 1967. A single foi lançada  
(com Remelexo no lado B) em 1967 e também integrou o álbum Caetano Veloso, do mesmo ano.
Caetano Veloso, em parte inspirado pelo sucesso de A Banda, de Chico Buarque, que havia concorrido no Festival de música da TV 
Record do ano anterior, quis compor uma marcha assim como a canção de Chico. Ao mesmo tempo, queria que fosse uma música 
contemporânea, pop, lidando com elementos da cultura de massa da época.
A letra possui uma estrutura cinematográfica, conforme definiu Décio Pignatari, trata-se de uma “letra-câmera-na-mão”, citando o 
mote do Cinema Novo. Caetano ainda incluiu uma pequena citação do livro As Palavras, de Jean-Paul Sartre: “nada nos bolsos e nada 
nas mãos”, que acabou virando “nada no bolso ou nas mãos”. Como a ideia do arranjo incluía guitarras elétricas, Caetano e seu 
empresário na época, Guilherme Araújo convidaram o grupo argentino radicado em São Paulo Beat Boys.[2] O arranjo foi fortemente 
influenciado pelo trabalho dos Beatles.
Ela é considerada a 10ª maior canção brasileira de todos os tempos pela revista Rolling Stone Brasil.
Apresentada pela primeira vez no Festival da Record daquele ano, a canção chocou os chamados “tradicionalistas” da música popular 
brasileira devido a simples presença de guitarras.[2] No ambiente político-cultural da época, setores de esquerda classificavam a influência 
do Rock como alienação cultural, o que também foi sentido por Gilberto Gil quando apresentou Domingo no Parque no mesmo festival.
Apesar da rejeição inicial, a música acabou conquistando a maior parte da plateia. Acabou se tornando uma das favoritas, com as 
manifestações favoráveis superando as facções mais nacionalistas. A música acabou chegando em quarto lugar na premiação final.

Resposta: C

10. Criada aproximadamente nos anos 60, a cultura hippie prega a liberdade, a vida e, principalmente, a paz. Na época da ditadura militar, 
os hippies estavam no auge, e, como todos os brasileiros, desejavam o fim do militarismo e a implantação da democracia. Apesar de 
muitas das vezes ser criticada, esse tipo de cultura já é considerado o maior movimento pela paz em todo o mundo. Hoje, passados 
50 anos após sua criação, ainda é possível encontrar nas ruas, praças e parques de algumas cidades, pequenas concentrações de 
hippies, que geralmente vivem a partir da fabricação de artesanato. Os integrantes desse movimento não professam uma religião ou 
uma crença definida, os hippies veneram a natureza e valorizam coisas que, para nós, são apenas detalhes.

Resposta: B

11. A preposição para inicia, no último verso de O Menino da Porteira, uma oração subordinada final, cujo predicado é fica(r) ouvindo. 
Como o pronome que antecede esse predicado é seu sujeito, deveria assumir a forma eu, já que o pronome sujeito deve ser do 
caso reto. O correto seria, então, p’ra eu ficar ouvindo. Isso fica bem claro quando se faz o desenvolvimento da oração reduzida:  
para que eu fique ouvindo. Como se vê, o para não rege o pronome, mas abre toda uma oração, cujo sujeito é eu.

Resposta: D

12. Entre o verso “Acariciado pela emoção”. e o verso seguinte, “Meu bem-querer, meu encanto”, existe um ponto final. Esse sinal de 
pontuação indica que o primeiro verso citado termina sintática e semanticamente nesse momento. O próximo verso, por sua vez, dá 
início a uma nova sequência frasal. Portanto, não há enjambement ou cavalgamento entre eles;

Resposta: D

13. As canções em destaque marcaram os respectivos contextos históricos em que foram produzidas. A canção de Geraldo 
Vandré foi considerada um ícone no período da repressão violenta imposta pela ditadura militar. O movimento pela anistia 
encontrou na composição de João Bosco e Aldir Blanc, eternizada pela voz de Elis Regina sua mais valiosa inspiração.  
 Já a canção Coração de estudante foi o hino do Movimento Diretas Já.

Resposta: A

14. Percebe-se, pelo contexto, que se trata de um “amor proibido”, sentido em “segredo”, com “um quê de pecado”. O sofrimento é 
provocado pelo querer ter o objeto de desejo e o temor de não poder tê-lo. O “sofrer”, na gradação que se verifica no texto, é menos 
intenso que a “sentença de morte”: do sofrimento caminha-se para a morte. Como se trata de sentimento negativo, o “sofrer” não 
é desejado: desejada é a aquisição do objeto de amor.

Resposta: E

15. Os princípios do concretismo afastam da arte qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com 
elementos plásticos – planos e cores –, não tem outra significação senão ele próprio. A pintura concreta é “não abstrata”, afirma Van 
Doesburg em seu manifesto, “pois nada é mais concreto, mais real, que uma linha, uma cor, uma superfície”. Max Bill explora essa 
concepção de arte concreta defendendo a incorporação de processos matemáticos à composição artística e a autonomia da arte em 
relação ao mundo natural. A obra de arte não representa a realidade, mas evidencia estruturas, planos e conjuntos relacionados, que 
falam por si mesmos.

Resposta: E
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16. Movimento que ficou associado ao crescimento urbano brasileiro impulsionado pela fase desenvolvimentista da presidência de Juscelino 
Kubitschek (1955-1960), a Bossa-Nova iniciou-se quando foi lançado, em agosto de 1958, um compacto do violonista baiano João 
Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, contendo as canções Chega de Saudade e BIM BOM. A Bossa-Nova iniciou uma nova etapa 
na música popular brasileira, que iria satisfazer um público mais jovem, em sua maioria universitários, das classes médias urbanas. 
Principais artistas: Antônio Carlos Jobim, João Donato, João Gilberto, Nara Leão, Newton Mendonça, Toquinho e Vinicius de Moraes. 
Dentre as características do movimento, destacam-se as letras que, contrastando com os sucessos de até então, abordavam temáticas 
leves e descompromissadas. exemplo disto, Meditação, de Tom Jobim e Newton Mendonça. A forma de cantar também se diferenciava 
da que se tinha na época. Esteticamente vinculada ao pequeno espaço, a voz passaria a ser usada na linha da fala normal, sem alternar 
com gritos e sussurros sem a necessidade de se recorrer a expedientes vocais operísticos com acompanhamento e canto. 

Resposta: D

17. De acordo com o texto, o principal aspecto que vai promover a diferença entre a Bossa Nova e o Samba-Canção será a exploração de 
uma expressividade positiva e um otimismo sem precedentes.

Resposta: C

18. Samba-canção é um gênero musical originário do samba baseado no Romantismo, também denominado Samba Romântico, 
influenciado pelas baladas americanas e pelo bolero Mexicano, caracterizando-se como o samba lento e melodioso do Brasil. 
O samba-canção apresenta marcação forte do samba pelo pandeiro e por boleros e baladas brasileiras, por meio de outros 
instrumentos rítmicos, inclusive o tambor. Samba-canção surgiu no final da década de 1930 como o gênero das rádios da 
época, permanecendo na Rádio Gazeta por muito tempo, desde a fundação até a década de 1990, quando o romantismo na 
música brasileira começou a cair de moda e dar lugar a outros gêneros de samba mais rápidos e descontraídos como o pagode.  
Nesse sentido, ilustram esse gênero musical os itens I e III.

Resposta: B

19. O Cinema Novo nasceu em 1952, no I Congresso Paulista de Cinema Brasileiro e no I Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. 
Nestes eventos foram debatidas ideias que já tinham começado a brotar nas conversas entre jovens inconformados com a 
derrocada dos grandes estúdios cinematográficos paulistas. De seus desejos de ver um cinema realizado com maior realismo, 
mais substância e mais barato, inspirado pelo Neo-realismo dos cineastas italianos e pela “Nouvelle Vague” francesa, surgiu o 
movimento brasileiro, intitulado Cinema Novo. Os jovens artistas, reunidos nos Congressos de 52, definiram novos parâmetros 
para a elaboração de filmes nacionais. Tem início uma nova etapa na história do cinema brasileiro, a partir do filme Rio, 40 Graus, 
de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1955, completamente influenciado pelo realismo italiano. Obra de caráter popular, 
ela revelava as entranhas do povo para a própria população. Não havia lugar, na simplicidade desta película, para o artificialismo 
da fala empolada. A narrativa se desenrola em ambientes naturais, como o Maracanã, o Corcovado, as favelas, praças urbanas, 
retratando patifes, soldados, favelados, crianças no mundo do crime e deputados. Os ideais do Cinema Novo logo cativaram 
artistas cariocas e baianos, que decidiram adotar os mesmos mecanismos. Nada dos filmes suntuosos outrora produzidos pela  
Vera Cruz, nenhum espaço para a alienação inerente às deliciosas chanchadas realizadas pelos grandes estúdios. O que se desejava 
agora era o cinema criado com “uma câmara na mão e uma ideia na cabeça”. O destaque, no Cinema Novo, é para a esfera dos 
conceitos, é o auge do chamado “cinema cabeça ou autoral”. Importante é refletir nas telas o real contexto brasileiro, através 
de uma linguagem despojada e adequada à realidade social deste período, marcada pelo subdesenvolvimento.

Resposta: A

20. No contexto da década de 1960, como expressão de contestação e de irreverência, o Tropicalismo reuniu artistas e intelectuais 
preocupados com mudanças nos valores de caracterização da cultura brasileira. Realizaram então experimentações diversas, 
no espírito de promover a “geleia geral”, misturando tradições e inovações, em particular no campo da produção musical. 
Representaram, à sua maneira, a arte pop e a utilizaram como meio de refletir criticamente sobre a realidade da época, enfatizando 
suas contradições e, paralelamente, as possibilidades inventivas do pluralismo de grupos, etnias, hábitos e costumes.  

Resposta: A
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