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01. A ideia da criação dos Parangolés aparece para Oiticica no momento de seu envolvimento com o samba. O interesse por esta dança, 
por sua vez, nasceu, segundo o artista, de “uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade 
de uma livre expressão”. O samba leva o participante a uma imersão no ritmo, na verdade, a uma identificação completa e vital do 
ato com o ritmo, fazendo com que o seu intelecto permaneça obscurecido diante das imagens móveis, constantemente improvisadas, 
rápidas e inapreensíveis durante a dança. Esta experiência da “lucidez expressiva da imanência”, obtida na dança, leva Oiticica a criar 
o Parangolé. 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.

Resposta: E

02. Trata-se de questão que requer do candidato habilidade de ler, interpretar e cotejar textos verbais e não verbais. 
O texto A, não verbal, constitui-se de um quadro (obra) intitulado Metaesquema, e o texto B é um comentário acerca desse 
quadro. Cabia ao candidato examinar as opções fornecidas e assinalar aquela que analisa e julga  corretamente o comentário 
do texto B. O exame cauteloso das opções leva à escolha da opção A,  por ela traduzir a ideia que o  autor da obra quis sugerir 
através da seleção e disposição das figuras geométricas: a de criar uma ilusão de movimento  na busca de efetivamente  envolver 
o olhar do observador da obra. 

Resposta: A

03. 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: D

04. O significado de Arte Naif, também denominada de Arte Primitiva Moderna, pode ser interpretado como um tipo de arte simples, 
desenvolvida por artistas sem preparo e conhecimento das técnicas acadêmicas. É considerada uma arte com elementos sem conteúdo. 
O termo inglês Naif pode ser traduzido como ingênuo e inocente, por isso a compreensão simplista. A falta de técnica não retraiu 
o desenvolvimento desta arte, que recebeu grande destaque, ao ser valorizada por apreciadores da estética de pessoas comuns.  
A característica da Arte Naif é o déficit de qualidade formal. Os desenhos e grafias não possuem acabamento adequado, com 
traços sem perspectiva e visível deficiência na aplicação de cores, texturas e sombras. A estética desta arte pode ser definida como 
sem compromisso com a arte real, pois mistura de cores sem estudo detalhado de combinações e as linhas possuem traços sempre 
figurativos e bidimensionais.

Resposta: A

05. Os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. 
A recuperação das possibilidades criadoras do artista – não mais considerado um inventor de protótipos industrais – e a incorporação 
efetiva do observador – que ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas – apresentam-se como tentativas de eliminar certo 
acento técnico-científico presente no concretismo. Se a arte é fundamentalmente meio de expressão, e não produção de feitio industrial, 
é porque o fazer artístico ancora-se na experiência definida no tempo e no espaço. 
Ao empirismo e à objetividade concretos que levariam, no limite, à perda da especificidade do trabalho artístico, os neoconcretos 
respondem com a defesa da manutenção da “aura” da obra de arte e da recuperação de um humanismo.

Resposta: E
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06. Deus e o diabo na terra do sol é um filme brasileiro de 1964, do gênero drama, dirigido por Glauber Rocha. Considerado um marco 
do cinema novo, foi gravado em Monte Santo, Bahia.
O filme de Glauber Rocha traz com grande complexidade assuntos como a miséria e o fanatismo religioso, assuntos que permeiam a 
sociedade nordestina. Deus e o Diabo na terra do sol foi filmado entre 1963-64, um momento de verdadeira crise e reflexão social.  
A história nos é contada de uma forma muito expressiva.
O filme conta a saga de um jovem casal, Manuel e Rosa. Manuel, sertanejo, após uma discussão com o coronel da região na hora da 
partilha do gado passa a ser perseguido, por esse motivo foge com sua esposa. Os elementos constituintes do povo sertanejo estão 
claramente representados: a extrema religiosidade, a miséria, o latifúndio, o coronelismo e o banditismo social.
Considerado o mais importante e polêmico filme de Glauber Rocha, um dos ícones do Cinema Novo, Terra em Transe  é um poema, 
declamado durante o transe vivido pelo personagem Paulo Martins na hora de sua morte. É por meio da visão atormentada do 
poeta que o filme é criado, levando para a tela a fusão entre o fantástico e o real. Em planos de filmagem incomuns, Glauber expôs 
de forma poético-política as contradições do nascimento e da colonização de Eldorado – país imaginário – permeadas pela tradição 
cultural brasileira, fazendo alusão ao momento político vivido pelo Brasil entre 1960 e 1966. Mesmo usando metáforas e mensagens 
entrecortadas, Terra em Transe foi censurado pela ditadura e dividiu opiniões mesmo entre militantes da esquerda, em 1967, ano de 
seu lançamento.

Resposta: B

07. As obras que correspondem ao que foi proposto pelos textos estão indicadas nas alternativas I e VI. As demais obras ilustram outros 
movimentos na história da arte: o Concretismo, o Barroco.

Resposta: E

08. A arte concreta repudiava as referências figurativas e baseava-se no uso de formas geométricas simples. Segundo Max Bill, “a pintura 
concreta serve-se exclusivamente dos elementos fundamentais da pintura, a cor e a forma da superfície”.

AMARAL, A. A. Projeto construtivo brasileiro na arte. Rio de Janeiro: Funarte, 1977.

I. Incorreta. O Concretismo não preconiza a interação do público com a obra de arte, uma vez que esta era racional, matemática e 
desprovida de sentimentalismos.

II. Correta. Na obra Espaço Virtual a forma, a cor e o espaço obedecem à lógica matemática na sua criação.
III. Correta. A obra concreta serve-se exclusivamente dos elementos fundamentais da construção: a cor, a forma e a superfície 

submetida às formas geométricas simples.
IV. Incorreta. A arte concreta repudiava as referência figurativas e baseava-se no uso de formas geométricas simples.

Resposta: B

09. A obra de Cordeiro é formada por vários retângulos, de cores e comprimentos diferentes, dispostos sempre na posição horizontal.  
O quadro pretende sugerir o movimento pelos contrastes entre as figuras, mais ou menos como as fotografias que registram o 
movimento dos carros à noite, nas quais as luzes dos veículos formam uma série de linhas coloridas. 
A dinâmica espaço\tempo disputa apercepção do olhar a partir da organização das cores. Essa obra revela uma clara influência da 
arte construtivista.

Resposta: E

10. As obras que se enquadram no movimento concretista pela exploração das formas geométricas, explorando o espaço, a luz, as formas, 
o movimento, tornando o abstrato algo visível, estão indicadas nos itens III e IV.

Resposta: C
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