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ARTES

Leia o texto I e responda à questão 1.

Texto I

O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, sobretudo portugueses. Desenvolve-se no sé-

culo XVIII, 100 anos após o surgimento do Barroco na Europa, – recebe influências tanto portuguesas quanto

francesas, italianas e espanholas. Em Minas Gerais, a expressão estética tanto deverá corresponder às soli-

citações dos elementos transpostos, como dos elementos locais espontâneos. Isso vai se verificar tanto em

relação aos fatores estruturais, como no que diz respeito às idéias, aos conhecimentos e valores.

(Adaptado: MACHADO, L. R. Barroco Mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 167-169.)

1
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o barroco mineiro, considere as afirmativas a seguir.

I. Nascido da herança européia, o barroco mineiro é uma arte que traz em si o diálogo entre sua origem e um
novo contexto, caracterizando-se como um meio de expressão ao mesmo tempo barroco e mineiro.

II. O aspecto social contemporâneo à chegada do barroco a Minas contribuiu para que sua organização fosse
caótica e para que as características desse movimento acabassem contrastando com a vida mineira.

III. Posto em contato com o clima de efervescência cultural e com as descobertas no campo estético de Minas,
o barroco mineiro rompeu com a idéia do barroco universal e se destacou pela ambivalência.

IV. Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam em suas raízes algumas semelhanças com o
universo mineiro, mas o poder instituído pela Academia Nacional de Belas Artes encaminhou o movimento
para rumos distintos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto II, analise a figura e responda à questão 2.

Texto II

Há a propensão para uma forma que se abre em inde-

terminação de limites e imprecisão de contornos, ape-

lando para os recursos da impressão sensorial, que

não quer apenas conter a informação estética, mas

sobretudo, comunicá-la sob um alto grau de tensão

que transporte o receptor, o espectador, da simples

esfera da plenitude intelectual e contemplativa para

uma estesia mais franca e envolvente – mais do que

isso, para o êxtase dos sentidos sugestionadamente

acesos e livres.

(ÁVILA, A. O lúdico e as projeções do Barroco. São Paulo: Pers-

pectiva, 1980. p. 20.)

(ATAÍDE, M. C. Pintura do forro da nave da Igreja de São Fran-
cisco de Assis, em Ouro Preto (MG). In: ÁVILA, A.; GONTIJO, J.
M. M.; MACHADO, R. G. Barroco mineiro: glossário de arquite-
tura e ornamentação. São Paulo: FJP/FRM/CEN, 1980, p. 198.)
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Sobre o texto e a figura, é correto afirmar.

a) O texto apresenta as principais características do rococó e a figura refere-se à pintura do Barroco, principal movimento
artístico do período colonial brasileiro.

b) Enquanto a figura representa a arte colonial brasileira, o texto discorre sobre a projeção do barroco na arte concreta
e sua busca por um envolvimento mais efetivo e completo do espectador com a obra.

c) Não é possível afirmar que o texto e a imagem estejam relacionados ao mesmo assunto, pois a figura é do Barroco
Mineiro, mas o texto trata do Barroco Baiano.

d) Tanto o texto como a imagem tratam da arte neoclássica no momento máximo de sua penetração na cultura brasileira
como um todo e não sobre algo específico.

e) O texto explicita as principais características da pintura barroca tal qual foi praticada em Minas Gerais no século
XVIII, muitas delas presentes na obra de Manoel da Costa Ataíde.

3
Pode-se dizer que a colonização no Brasil só se interioriza a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Com
isso, a produção cultural também se desloca do Nordeste para o interior do país. É justamente em Minas Gerais
que se encontram os monumentos mais significativos da arte colonial.
Com base nos conhecimentos sobre a arte no Brasil colonial, analise as imagens e identifique aquelas que
pertencem ao Barroco Mineiro do período colonial.

(I) (II)

(III) (IV)

São imagens representativas do Barroco Mineiro do período colonial:

a) Somente I e II.

b) Somente I e III.

c) Somente II e IV.

d) Somente I, III e IV.

e) Somente II, III e IV.
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Leia o texto III, analise as figuras e responda à questão 4.

Texto III
A produção artística chega a nós, hoje, dos mais variados modos, e sua divulgação sofre interferências da

mídia, instituições, governos. [...] a tecnologia existente hoje fez com que obras de arte se reproduzissem

fantasticamente. Mona Lisa, por exemplo, existe apenas no museu do Louvre, em Paris, mas hoje vemos

“Mona Lisas” espalhadas aos milhares, aos milhões pelo mundo. Quem já não a viu estampada em cami-

setas, cinzeiros, chaveiros e até fazendo propaganda de jeans em revistas? Quantas releituras, citações,

apropriações já não foram feitas dessa obra?

(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA. Didática do ensino de arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. p. 76-78.)

4
Considere as afirmativas a seguir.

I. A apropriação e a citação de obras de arte, ou de parte delas, tanto na propaganda como na arte, cumprem
a mesma função.

II. A reprodução da obra de arte, de certa forma, democratiza-a e a torna acessível à grande maioria da popu-
lação.

III. O processo de releitura pressupõe ir além da reprodução, pois significa reinterpretar e, por isso, criar
novos significados.

IV. O aspecto quase sagrado que somente a obra original possui se perde à medida que esta é reproduzida
em grande escala.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

5
A segunda fase do modernismo brasileiro, ocorrida no final da década de 1920, caracteriza-se, sobretudo,

a) pela arte social e militância política, duas opções que marcam esse período da cultura brasileira, dada a crise
internacional de 1929.

b) pela afirmação do movimento em São Paulo, em virtude da efervescência no campo industrial que fomentava a
produção artística.

c) por levar as questões plásticas trazidas pela primeira fase para o âmbito da contestação social, especialmente no
Rio de Janeiro.

d) por enfraquecer as pesquisas artísticas, impossibilitando as viagens dos artistas brasileiros ao exterior, levando o
movimento quase à extinção.

e) pela valorização das artes aplicadas como forma de reação à crise internacional que se refletia na economia local.
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Com base na figura a seguir e nos conhecimentos sobre o movimento em questão, assinale a alternativa correta.

(MALFATTI, A. O homem amarelo, 1917. Óleo sobre tela, (61x51) cm.)

a) Há, na figura, predomínio do desenho, valorização da forma em detrimento da cor e ausência da gestualidade da
artista na pincelada.

b) A figura redefine a ocupação do espaço e recria, com o fundo, outro sentido. A deformação do desenho dá-lhe um
ritmo expressivo, sugere a luz, obtida com a utilização de tons, sem que lhe caiba o claro-escuro.

c) A utilização do efeito de claro e escuro para valorizar as formas e destacar a figura do fundo, somada à centralidade
e à ausência de tensão espacial, são características marcantes na obra de Anita Malfatti.

d) A ocupação do espaço de forma a recriar a relação entre figura e fundo, o predomínio do desenho e a intensidade da
pincelada dão a este retrato características naturalistas.

e) Trata-se de uma pintura ilustrativa, literária, que permite ao observador iludir-se, dada a quantidade de efeitos produ-
zidos pelas cores utilizadas e pela sensação de perspectiva.

Observe a figura a seguir e responda às questões 7 e 8.

(AMARAL, T. Segunda Classe, 1933. Óleo sobre tela, (110× 151) cm. Coleção Particular.)
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Com base nos conhecimentos sobre o período da obra e os movimentos sociais e artísticos da época, é correto
afirmar que a obra se refere

a) a revelações diferentes daquelas presentes em “Operários – 1933”, outra obra de Tarsila, em que a temática se volta
para os benefícios do progresso e da individualidade de cada figura presente na imagem.

b) às preocupações da artista em usar as pessoas de segunda classe no seu trabalho, para se aliar a Cândido Portinari,
tido como um dos primeiros pintores brasileiros a olhar a pobreza e as condições indignas do povo como temas
sociais.

c) às preocupações da artista com as diferenças sociais, reveladas pela imagem em que tematiza a pobreza, por meio
da representação de pessoas descalças e franzinas, diante de um vagão de trem da segunda classe.

d) a uma provocação de Di Cavalcanti, feita a Tarsila, desafiando-a a representar a pobreza na arte, por meio dos
cidadãos de segunda classe, como um modo de induzir à reflexão sobre as diferenças sociais e difundir o comunismo
no Brasil.

e) a um tema comum aos artistas expressionistas modernos, que gostavam de mostrar em seus trabalhos pessoas
maltrapilhas e pobres, a fim de sensibilizar os apreciadores e de vender mais trabalhos.

8
Com base na obra “Segunda Classe” e nos conhecimentos sobre Modernismo e Tarsila do Amaral, considere
as afirmativas a seguir.

I. “Segunda Classe” retoma as mesmas soluções formais da fase Pau-Brasil, com uma outra temática, visto
que, naquela fase, o interesse da artista se dirigia, sobretudo, para a paisagem.

II. Embora em “Segunda Classe” Tarsila aborde o tema da miséria ganhando um sentido mais social e mais
realista, é mantido o equilíbrio simétrico, que neste caso se dá em torno de uma pirâmide central.

III. A crise financeira e as redefinições de concepções culturais e políticas por que passava a sociedade bra-
sileira, a partir dos anos 30, influenciaram a produção de Tarsila tanto em relação ao volume de obras,
quanto à temática.

IV. Assim como em “A Negra” Tarsila resgata a infância na fazenda, em “Segunda Classe”, o que move a
artista, mais madura e politizada, são valores familiares que apontam para a união, a harmonia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

9
A Semana de Arte Moderna de 1922 tinha como principal objetivo:

a) A convicção estética e política de modernizar a arte brasileira, livrando-a da influência européia e buscando criar uma
cultura nacional pura.

b) Celebrar a cultura nacional como base ideológica e romper com as correntes artísticas européias que dominavam
a arte brasileira, assimilando e reelaborando alguns de seus aspectos.

c) Retomar a arte acadêmica como forma de oposição ao barroco, celebrado até então como verdadeira arte nacional.

d) Usar o nacionalismo romântico com sua busca por uma “cor local” como principal referência para se criar uma arte
nacional.

e) Romper com a influência das culturas “primitivas” dos trópicos (ameríndias e africanas), buscando aliar a nossa arte
à vanguarda européia.
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Tendo por base a escultura “Três jovens” e seus conhecimentos sobre a obra de Lasar Segall, considere as
afirmativas a seguir.

I. A escultura de Lasar Segall reflete a simplicidade de quem vê através de complexo discernimento de um
atento desenhista. Os volumes surgem trazendo junto o caráter e a impostação das figuras.

II. O realismo sintético das figuras de Segall faz com que as figuras organizadas em torno de um eixo e nas-
cendo de um único bloco representem ação e serenidade simultaneamente, marcas da obra deste artista.

III. A obra escultórica de Lasar Segall é muito distinta de sua obra pictórica, pois nesta última suas figuras
são desproporcionais, estão sempre apáticas e inexpressivas, dando a sensação de que não têm vida.

IV. Segall foi um artista inconstante em suas representações, pois ficar encerrado no ateliê fez com que ele
perdesse a noção da relação homem/natureza.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto IV, analise as gravuras e responda à questão 11.

Texto IV

No início dos anos 1950, em Porto Alegre, alguns artistas interessados em organizar um núcleo de intelectuais com

afinidades entre si para fazer circular suas posições de esquerda, bem como unir aqueles que acreditavam na arte a

serviço de um ideário político definido, criaram a revista “Horizonte”. Com isso fariam circular suas posições políticas e

também politizariam o público nessa direção. Em conseqüência o Clube de Gravura surgiu, primordialmente com o fim

de financiar essa publicação.

(KOETZ, E. Lavadeiras das malocas, 1951.

Linoleogravura.)
(PRADO, V., 1951. Revista

Horizonte, mar-abr. 1952.)

(Charqueada, 1952. Xilogravura - Danúbio Villamil

Gonçalves. 1925.)

(Adaptado: AMARAL, A. A. Arte para quê? a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1984. p. 183.)
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Com base no texto e nas gravuras, considere as afirmativas a seguir.

I. Esses artistas gaúchos queriam mostrar a importância de representar o cotidiano de modo que a arte
servisse para a reflexão sobre as misérias e anseios do povo.

II. As gravuras produzidas por esses artistas que pretendiam marcar uma posição política definida tinham
pouco valor artístico, devido à grande tiragem de cópias.

III. Pelas gravuras expostas aqui, vê-se que esses artistas desprezavam a abstração e o surrealismo, valori-
zando o drama do povo pela representação naturalista.

IV. Embora esse movimento tenha conseguido chamar a atenção do artista para a sua realidade, por meio da
temática rural e urbana, o excesso de tradicionalismo foi negativo.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

12
As diretrizes do manifesto da arte Neoconcreta, publicado no Jornal do Brasil em março de 1959, no Rio de
Janeiro, propõem a exploração espacial como uma de suas estratégias criativas, seja no aspecto bidimensional,
seja no tridimensional.
Com base nos conhecimentos sobre o Neoconcretismo no Brasil e nas imagens a seguir, assinale a alternativa
que indica as obras de arte Neoconcreta brasileiras.

São imagens representativas da arte Neoconcreta brasileira:

a) Somente 1 e 2.

b) Somente 1 e 4.

c) Somente 3 e 4.

d) Somente 1, 2 e 3.

e) Somente 2, 3 e 4.
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13
Com base nos conhecimentos sobre o neoconcretismo, considere as afirmativas a seguir:

I. São pertinentes ao neoconcretismo aspectos relativos ao espaço e ao tempo. O espaço pode ser denomi-
nado campo, já que era propósito do grupo trazer à tona questões subjetivas.

II. Nas obras de Amílcar de Castro, fica evidente a elaboração do espaço por meio de formas modulares que
se multiplicam no espaço.

III. O neoconcretismo investigava as relações que as formas escultóricas estabeleciam em si mesmas, por
meio dos recortes feitos nos materiais, podendo estes ser pintados.

IV. No neoconcretismo, o tempo é duração e confere ao espectador o papel de completar os trabalhos, recriando-
os e vivenciando em seu tempo as possibilidades do espaço com a obra.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14
Segundo o crítico de arte Ronaldo Brito, o movimento neoconcreto brasileiro significa um ponto de ruptura da
arte moderna no país, uma vez que

a) os artistas de tal movimento estavam envolvidos com investigações no campo da filosofia e da arte cinética, abrindo
precedente para o desenvolvimento da pesquisa que hoje é desenvolvida em laboratórios científicos.

b) o neoconcretismo foi o movimento que lançou mão das investigações de ponta na década de cinqüenta e, em virtude
disso, estabeleceu novas relações no âmbito formal, fundamentais para os movimentos artísticos posteriores.

c) os artistas desse movimento estavam empenhados em transformar o trabalho em um feixe de relacionamentos
complexos com o observador, a caminho de ser transformado em participante.

d) o neoconcretismo retoma os ideais clássicos da arte universal de beleza e equilíbrio, o que gera uma nova estética a
partir de então.

e) os artistas buscavam a essência dos elementos que constituíam a obra de arte, conquistando, assim, a pureza formal
e concedendo à arte a liberdade conceitual, intrínseca à forma.

15
Em 1961, Lygia Clark ganhou o prêmio de melhor escultura nacional na VI Bienal de São Paulo, com os “Bichos”,
que constituem uma série de objetos articuláveis.

Com base nos conhecimentos sobre os “Bichos” e a obra de Lygia Clark, considere as afirmativas a seguir.

I. Feito em metal, o material utilizado em “Bichos” permite que o plano seja dobrado, assumindo uma busca
da tridimensionalidade e deixando a obra mais próxima do próprio espaço do mundo.

II. Desde que Lygia Clark arrebentou a moldura, invadindo o espaço circundante, sua obra passou a ter gran-
des dimensões, obrigando-a a utilizar mão-de-obra especializada da indústria metalúrgica.

III. A possibilidade de manuseio, pelo fruidor, dessa obra dependia de inúmeros fatores que nem sempre os
museus e as galerias permitiam, o que pode ter dificultado o maior acesso a ela.

IV. Nessa série, os planos de metal são unidos por dobradiças e, apesar de parecerem permitir uma infinidade
de movimentos, não podem ser movidos em todas as direções.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
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16
Hélio Oiticica foi um dos representantes da vanguarda artística nacional que transformou a arte a partir dos
últimos anos da década de 1950 e nos anos de 1960. Iniciou sua atuação artística a partir das pinturas chamadas
de Metaesquemas, depois de Bilaterais, as Invenções e, em seguida, participou do movimento Neoconcreto.
Mais tarde, realizou os Núcleos, os Penetráveis, os Parangolés e, por fim, os Bólides.

Com base nos conhecimentos sobre a arte nas décadas de 1950 e 1960 e sobre o trabalho de Hélio Oiticica,
assinale a alternativa que identifica somente as imagens que pertencem à série Bólides.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a) 1, 2 e 3.

b) 1, 3 e 5.

c) 1, 4 e 5.

d) 2, 3 e 4.

e) 2, 4 e 5.

17
Considere as três referências a seguir.

- O prêmio da 1ª. Bienal de São Paulo, de 1951, concedido à obra “Unidade Tripatida”, de Max Bill.

- A vanguarda russa (suprematismo e construtivismo).

- O Neoplasticismo de Mondrian.

Os postulados ligados às referências acima confluem no interesse por determinadas proposições estéticas que
influenciaram os seguintes artistas brasileiros:

a) Ivan Serpa, Franz Weissmann, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica.

b) Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Guignard, Lasar Segall.

c) Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Victor Brecheret, José Pancetti, Ismael Nery.

d) Cícero Dias, Vicente Monteiro, Jorge de Lima, Alfredo Volpi, Henrique Bernadelli.

e) Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Eliseu Visconti, Vitor Meireles, Rodolfo Amoedo.
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18
A obra de Franz Weissmann caracteriza-se: pela exploração do espaço, pela busca da síntese da tridimensiona-
lidade e pela rejeição a tudo o que é superficial para se atingir a essência.
Observe a obra “Cubo Vazado” e considere as afirmativas a seguir.

(WEISSMANN,F. Cubo vazado, 1951/52. Metal amarelo, (90 x 90 x 90) cm.)

I. A precisão geométrica é um fator de clareza e de liberdade nessa obra. Pode-se dizer que “Cubo Vazado”
é considerado uma das primeiras esculturas construtivas brasileiras.

II. Partindo do cubo como recurso tridimensional e do quadrado como elemento plano, o artista desarticula o
cubo, que se abre despojado do seu núcleo e equilibrado em uma de suas arestas.

III. O artista, auto-didata, retoma os valores clássicos e com voluptuosidade produz uma obra com caracterís-
ticas flexíveis. Aborda questões que dizem respeito à sua terra natal – a Áustria.

IV. Assim como a posição da obra é uma das possibilidades, o vazio se torna uma outra dimensão, presente e
sensível. Com isso, o vazio ocupa espaço preenchendo-o, o que torna a obra concreta.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

19
Leia o texto a seguir.

Denominamos arte concreta as obras de arte que são criadas segundo uma técnica e leis que lhes são

inteiramente próprias, – sem se apoiarem exteriormente na natureza sensível ou na transformação desta,

isto é, sem intervenção de um processo de abstração.

(Max Bill, 1936, in Projeto Construtivo Brasileiro na Arte (1950-1962). AMARAL, Aracy A. Rio de Janeiro - MAM e São Paulo -

Pinacoteca do Estado, 1977.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a arte concreta, assinale a alternativa correta.

a) A arte concreta caracteriza-se pela utilização de elementos da industrialização.

b) As obras da arte concreta são representações abstratas.

c) A percepção visual é o principal foco da escultura e da pintura concretas.

d) As realidades criadas pelas obras concretas não enfatizam a linha e a cor.

e) Na arte concreta, o artista registra sua individualidade pelos seus sentimentos.
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20
Com base na obra “Movimento” e nos conhecimentos sobre Waldemar Cordeiro, considere as afirmativas a
seguir.

(CORDEIRO, W. Movimento, 1951. Têmpera sobre tela, (90, 1× 95, 3) cm. MAC/USP.)

I. Esta obra é influenciada pelo construtivismo, cujos princípios de uma obra de arte deveriam ser o espaço
e o tempo.

II. Esta obra propõe uma contradição, pois trabalha apenas com formas estáticas, dando assim a idéia de
interrupção.

III. A obra propaga na abstração as possibilidades de uma nova realidade plástica construída somente com os
elementos visuais essenciais.

IV. A dinâmica espaço/tempo gerada nesta obra disputa a percepção do olhar, dada a organização das formas
e das cores.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
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