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ARTES

1
Observe a imagem a seguir:

(DA VINCI, L., Cinco Cabeças Grotescas, 1490. Pena e tinta, 261 x 206 cm. Windsor, Castelo de Windsor.)

No Renascimento, arte, ciência e vida cotidiana guardam estreita relação. Nesse sentido, Leonardo da Vinci é
considerado um dos mais representativos artistas deste período, uma vez que ele

I. concebe a arte como representação de universos imateriais e simbólicos.

II. substitui os temas religiosos comuns na pintura medieval por temas laicos.

III. acredita no valor da experimentação e da observação metódica da natureza.

IV. entende a pintura como uma ciência, que utiliza a matemática e a geometria.

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.

Observe a imagem a seguir e responda às questões 2 e 3:

(ENSOR, J., Intriga, 1890. 0,90 x 1,50 cm. Museu Real de Artes, Antuérpia.)
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2
Com base na imagem do pintor expressionista James Ensor e nos conhecimentos sobre o Expressionismo,
assinale a alternativa correta.

a) A pintura expressionista trabalha com partes de uma mesma imagem, recompondo-as e utilizando-as ao mesmo
tempo, a fim de criar várias perspectivas e dar a impressão de que um objeto pode ser visto ao mesmo tempo sob
todos os ângulos.

b) Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores puras justapostas em vez de misturá-las previa-
mente na paleta, os pintores expressionistas buscavam obter a vibração da luz; pesquisavam os cambiantes efeitos
da luz na atmosfera e nos objetos a fim de fixá-los na tela.

c) A proposta do Expressionismo é de que a arte flua livremente a partir do inconsciente, da livre associação, com a
incorporação de elementos ilógicos do sonho, da fantasia, sem se submeter a qualquer teoria vigente e a nenhuma
lógica.

d) O expressionista é inclinado a deformar a realidade de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário; o exa-
gero, a distorção e a dramaticidade das formas, linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista.

e) O movimento expressionista propõe a construção de valores burgueses, utilizando-se do lirismo para afirmar concei-
tos da sociedade; suas manifestações são intencionalmente ordenadas e objetivam conquistar a crítica.

3
Leia o texto a seguir:

Poderíamos empregar a palavra “moderno” de forma bastante vaga para significar “do presente”, ou o que é
atual. Nesse sentido informal, ela se refere ao que é contemporâneo e é definida por sua diferença em relação
ao passado. [...] “Arte moderna” não significa necessariamente o mesmo que “arte do período moderno”, pois
nem toda a arte produzida nesse período é julgada “moderna” – considera-se que só certos tipos de arte
fazem jus ao título. (FRANSCINA, F. (et alii) Modernidade e Modernismo: A pintura francesa do Século XIX. São Paulo: Cosac &

Naif, 1998. p. 7.)

Com base no texto, na imagem anterior e nos conhecimentos acerca das características formais da pintura
européia da segunda metade do século XIX, assinale a alternativa que contém informações sobre um tipo de
pintura que, segundo o texto, faz jus ao título de moderna.

a) Nas pinturas desse período nota-se o clima bucólico em pinceladas quase imperceptíveis.

b) É uma pintura que valoriza, sobretudo, os detalhes faciais com certa precisão no tratamento da superfície.

c) Além de ser do presente, o moderno significa, a ordem dos valores pictóricos segundo os padrões de beleza.

d) É uma pintura acadêmica, com ideais clássicos de beleza e simetria, conforme estabelecido na Grécia.

e) As pinturas desse período lidam com imagens contemporâneas, cujos limites das pinceladas não são defini-
dos.

4
Observe a imagem a seguir:

([...], violino, 62 x 47 cm, 1912.)
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Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o autor da imagem e a técnica empregada.

a) Francis Picabia; papéis colados e tinta óleo sobre papel.

b) Marcel Duchamp; tecidos colados e grafite sobre papel.

c) Pablo Picasso; papéis colados e carvão sobre papel.

d) Jackson Pollock; papéis colados e carvão sobre tecido.

e) Richard Serra; jornais colados e tinta acrílica sobre papel.

5
Leia o texto a seguir

Dizem a meu respeito: “Alguém me disse que eu não via as mulheres tal como as representava, ao que
respondi – Se encontrasse alguma assim na rua, fugiria apavorado. Antes de mais nada, não crio uma
mulher, faço um quadro”.
(MATISSE, H. Escritos e reflexões sobre a arte, 2007, p. 180.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra de Matisse, assinale a alternativa correta.

a) Matisse referia-se à forma como procedia em relação ao seu modo de trabalhar, no qual era importante a visualização
que tinha da rua, a fim de captar a luz do ambiente externo e a forma como incide nas pessoas.

b) Matisse, ao afirmar que sua preocupação era a de fazer quadros e não uma mulher, deixava clara a sua afinidade
com o movimento surrealista, que tinha como característica as deformações.

c) A afirmação de Matisse nos faz confirmar o que de fato era uma das suas maiores preocupações como artista: os
estudos sobre luminosidade, implicando nas descobertas que fez a partir dos recortes.

d) Matisse referia-se a um fato pictórico, lhe interessava o jogo empreendido com os elementos dos quais
dispunha cores, diversos tipos de linhas, a superfície branca e as relações entre todos eles.

e) A afirmação nos leva a constatar a preocupação plástico-formal do artista, principalmente no que diz respeito aos
aspectos que tornam evidente o rompimento de fronteiras entre desenho, pintura e escultura.

6
Observe as imagens de I a V.

I II III

IV V
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Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre Pop Art norte-americana e inglesa, assinale a alternativa
que corresponda às imagens do movimento, especificamente na Inglaterra.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as imagens I e II.

b) Somente as imagens I e IV.

c) Somente as imagens III e IV.

d) Somente as imagens I, II e III.

e) Somente as imagens II, III e IV.

7
Podemos dizer que as origens da Pop Art remetem ao Dadaísmo, uma vez que a apropriação de produtos
industrializados na execução dos trabalhos artísticos era frequente. O artista Dadaísta Raoul Hausmann, por
exemplo, usava embalagens de produtos comerciais em suas colagens. O imaginário fantasmagórico de Max
Ernst foi construído com recortes de ilustrações populares.
(Adaptado: HONNEF, K. Pop Art. Alemanha: Paisagem, 2004. p. 15.)

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

a) O caráter de apropriação dos elementos da cultura popular para os artistas Pop se aproximava do Dadaísmo por
imitação, na tentativa de releitura dos trabalhos Dadá.

b) Artistas Pop como Roy Lichtenstein, ao utilizarem a tira de quadrinhos - elemento da cultura popular - em grande
escala, faziam crítica irônica ao Dadaísmo, uma vez que este era descomprometido política e culturalmente e com
trabalhos que se voltavam sobre sua própria construção formal.

c) Embora o Dadaísmo esteja na origem da Pop Art, as diferenças ficam evidentes à medida que se nota a relação
harmônica de Dadá com a tradição da pintura neoclássica, enquanto os artistas Pop eram essencialmente experi-
mentalistas.

d) Há uma distinção muito clara nas intenções dos dois movimentos, dado o fato que a Pop Art utiliza-se da
linguagem popular de forma despretensiosa, sem críticas, e o Dadaísmo é uma crítica ácida, entre outras
coisas, ao “bom gosto” burguês.

e) Apesar da aproximação formal da Pop Arte com Dadá, o artista Dadaísta Marcel Duchamp fazia crítica a ela por seu
caráter “retiniano”, ou seja, devido aos apelos puramente visuais e decorativos.

8
Leia o texto a seguir:

Dadá nasce em Zurique, em 1916, [...] a partir da fundação, por parte dos seus membros, do Cabaret Vol-
taire, círculo literário e artístico destituído de programa, mas decidido a ironizar e desmistificar todos os valores
constituídos da cultura passada, presente e futura. O nome Dadá também e casual, escolhido abrindo-se um
dicionário ao acaso. As manifestações do grupo dadaísta são deliberadamente desordenadas, desconcertan-
tes, escandalosas[...]
(Adaptado: ARGAN, G. C. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1992. p. 355.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o Dadaísmo é correto afirmar:

a) A desconexão entre os diversos elementos utilizados atestam o caráter dos trabalhos do movimento em
questão.

b) O referido movimento foi uma importante influência para a semana de arte de 1922, aqui no Brasil.

c) A presença de letras e numerais indica que o movimento havia sido influenciado pela poesia concreta.

d) Trata-se de um movimento cuja pintura apresentava um caráter realista, com grande apuro técnico.

e) Em virtude do volume adquirido em consequência da colagem, os trabalhos transitam entre pintura e escultura.
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9
O Minimalismo foi uma tendência artística da segunda metade do séc. XX que usava o mínimo de recursos
formais e visuais para que o espectador tivesse a chance de se relacionar de forma expressiva não apenas com
a obra de arte, mas consigo mesmo em relação à obra de arte e com o espaço no qual a obra fosse inserida,
criando uma relação harmoniosa para a fruição: obra, espectador e espaço.

(MORRIS, R. Sem título (cubos de espelho), 1965. Placas de espelho e madeira. (91,4x91, 4x91, 4 cm - cada um).

Com base nesses dados, na observação da imagem e nos conhecimentos sobre o Minimalismo, assinale a
alternativa correta.

a) A unidade do trabalho artístico, que Robert Morris chama de formas unitárias, está na concisão de que tudo
deve ser apreendido em um único olhar, ou seja, de imediato.

b) Embora primasse pela simplicidade das formas, o rebuscamento manual do trabalho de alguns dos artistas dificultava
o entendimento das obras durante sua exposição.

c) Ao agrupar e ordenar tijolos em ordem diversa, o artista Carl Andre pretendia compará-los ao ambiente das grandes
cidades, ambiente comum ao homem moderno.

d) Apesar de usar formas simples em seus trabalhos, Robert Morris mantinha o uso de base em cada uma das peças,
em referência respeitosa à tradição escultórica européia.

e) Ao elaborar trabalhos decompostos parte por parte, o artista Donald Judd fazia alusão à "estética cubista", ou seja,
decompositiva.

10
Com relação ao Modernismo brasileiro, ocorrido entre meados da década de 1917 e da década de 1930, é correto
afirmar que sua gênese sofreu influências dos seguintes movimentos artísticos internacionais:

a) pintura metafísica italiana, neoexpressionismo e dadaísmo.

b) muralismo mexicano, expressionismo e pós-cubismo.

c) neoclassicismo, futurismo e a arte naïf.

d) arte grega e egípcia, assim como a pintura rupestre.

e) concretismo, neoconcretismo e vanguarda russa.

11
Na literatura, na música e nas artes visuais do Brasil, os modernistas conseguiram criar escola, especialmente
a partir dos anos 30. Nos palcos, demorou mais a fazer-se presente. O que havia era basicamente dois tipos de
peças: as populares, ligadas às comédias e ao teatro de revista, e um “teatro sério” para um público elitizado,
quase sempre associado a encenações de autores estrangeiros clássicos.
É considerada a divisora de águas no teatro brasileiro, atualizando a cena modernista nessa vertente artística,
a peça:

a) “Trair e coçar é só começar”, peça que estreou na década de 1922, no contexto da Semana de Arte Moderna, em
São Paulo, ficando em cartaz por mais de dez anos, após o sucesso de estreia.

b) “Hamlet”, peça aclamada nos palcos pernambucanos, onde se concentrava forte tendência aos ideais da moderni-
dade em termos de dramaturgia e da música, de uma maneira geral.
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c) “Vestido de Noiva”, que estreou nos palcos cariocas em 1943, e foi saudada por boa parte da crítica especi-
alizada como o evento que marcava a atualização da nossa cena teatral com o Modernismo.

d) A peça “Dom Casmurro”, que estreou nos palcos de São Paulo, onde foi aclamada, tanto pela crítica efervescente da
década de 1930 quanto pelo grande público, até então distante do teatro.

e) “Grande sertão: veredas” que se tornou o emblema da modernidade teatral, por eleger um tema nacional desvincu-
lado de sua popularidade, incorporando elementos internacionais.

12
Leia o texto a seguir:

A expressão Neoconcreto indica uma tomada de posição em face da arte não-figurativa “geométrica” (neo-
plasticismo, construtivismo, suprematismo, escola de Ulm) e particularmente em face da arte concreta levada
a uma perigosa exacerbação racionalista. Trabalhando nos campos da pintura, escultura, gravura e literatura,
os artistas que participa desta I Exposição Neoconcreta encontraram-se, por força de suas experiências, na
contingência de rever as posições teóricas adotadas até aqui em face da arte concreta, uma vez que nenhuma
delas “compreende” satisfatoriamente as possibilidades expressivas abertas por essas experiências.
(GULLAR, F. Manifesto Neoconcreto. Jornal do Brasil: Rio de Janeiro, 22 mar. 1959.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Concretismo e Neoconcretismo, considere as afirmativas a
seguir:

I. O Neoconcretismo fez um retorno ao humanismo ante o cientificismo concreto.

II. O Neoconcretismo defende uma arte não-figurativa, contra tendências irracionalistas e figurativas.

III. O Neoconcretismo se opunha ao Concretismo por considerar a imaterialidade da obra de arte.

IV. O Neoconcretismo interessa-se pela positividade da tradição construtivista da arte.

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.

13
Em meados da década de 1960, a importância da participação do espectador é evidente em alguns trabalhos de
artistas, tanto na cena nacional quanto internacional.
Assinale a alternativa que contém, respectivamente obra e autor, cuja participação do espectador tenha sido
fundamental:

a) Bichos – Franz Weissmann.

b) Monotipias – Anita Malfatti.

c) Múltiplos – Lasar Segall.

d) Ready Made – Lygia Clarck.

e) Parangolés – Hélio Oiticica.

14
Leia o texto a seguir:

A “Arte Performance”, nos anos 60, instaura-se pela entrada de um sujeito na cena, criador e criatura, autor e
persona [...]. Essas ações se dão por operações [...] do corpo na cena (Body Art), um corpo que se corta, se
dobra [...]: as mulheres xifópagas de Tunga, entre outros exemplos, criam presenças corporais, onde o artista
é a própria mídia e materialização de sua obra.

(Adaptado de: Programa de semiótica: Máquina futurista. Disponível em: <www.pucsp.br/ cos-puc/budetlie/index.html>. RENATO C.

Projeto ka: www.iar.unicamp/ projka/ -Renato Cohen: www.aliennationcompany.com -Johannes Birringer -VESPUCCI. Acesso em: 18

out. 2009.)

6 / 20



Com base no texto, considere as afirmativas a seguir:

I. Nesse contexto contemporâneo a experimentação reforça os paradigmas da representação, aliando-se aos
espaços da cena (edifícios-teatro, museus).

II. A performance instala-se como arte híbrida, ambígua, oscilando entre a plena materialidade dos corpos e
a fugacidade dos conceitos.

III. Essas novas arenas da performance reafirmam espaços dramáticos sustentados pela repetição e reiteração
de textos.

IV. A cena da performance tem, portanto, sua gênese e sua potência numa das questões fundamentais da
cena moderna: a ruptura com a representação.

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.

15
Hélio Oiticica, ao realizar o trabalho intitulado Relevos Espaciais, tratou de relações entre

a) linhas e profundidade.

b) cor e profundidade.

c) espaço e formas.

d) profundidade e espaço.

e) cor e espaço.

16
Observe as imagens a seguir, ambas da década de 1970.

(Inserção em circuitos ideológicos) (Quem matou Herzog?)

(Disponivel em: <www.macvirtual.usp.br>. Acesso em: 18 out. 2009.)

Assinale a alternativa que contém as informações corretas com relação ao autor de ambos os trabalhos, assim
como o contexto brasileiro do qual fizeram parte.

a) Hélio Oiticica, no contexto de pressão, fruto da crise da bolsa de valores de Nova Iorque de 1929 que afetou o mundo.

b) Artur Barrio, no contexto do surgimento da bossa-nova, importante momento cultural do país.

c) Jose Leonilson, no contexto de celebração, em virtude da industrialização recente no Brasil.

d) Waltércio Caldas, no contexto da popularização do carnaval, o que implicava em destaque internacional para o país.

e) Cildo Meireles, no contexto de censura e medo, derivados da repressão e do regime militar.
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17
No Brasil na década de 1980, um grupo de jovens artistas ficou conhecido como “geração 80”. Esse grupo era
composto por: José Leonilson, Leda Catunda, Daniel Senise, Beatriz Milhazes, entre outros.
Em suas práticas artísticas, evidenciava-se

a) a retomada da pintura.

b) o pensamento em torno da gravura.

c) o primado pelo desenho

d) a retomada da escultura.

e) o questionamento sobre a body art.

18
Convivemos diariamente com uma multiplicidade de sons e, na maior parte do tempo, não percebemos as
propriedades específicas destes “barulhos”. Entretanto, numa escuta focada nesses elementos, percebemos
uma série de características que os constituem, tais como as variações de altura, intensidade, duração e timbre.
Com base nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas.

I. Exemplo relativo à altura: indivíduos que trabalham em aeroportos e certas fábricas metalúrgicas ficam
expostos a mais de 85 decibéis durante o trabalho, por isso têm o direito de menor carga horária e de se
aposentarem com menos tempo de serviço, por insalubridade.

II. Exemplo relativo ao timbre: muitos acidentes de carros nas estradas podem ocorrer por falta de atenção:
um ruído estranho é sinal de que alguma coisa está errada, podendo ser do motor, da transmissão, da
suspensão ou em qualquer outro lugar.

III. Exemplo relativo à intensidade: em algumas línguas, chamadas tonais, a posição e a inflexão das vogais
são muito importantes, como no caso do idioma chinês, onde a variação de uma única vogal pode repre-
sentar várias coisas diferentes.

IV. Exemplo relativo à duração: o código Morse pode ser útil como ferramenta de comunicação e ajudar em
situações nas quais não é possível falar ou escrever, como em casos em que alguém pode enviar uma série
de sinais através de uma parede raspando traços e pontos com um objeto.

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.

19
Em determinado período no Brasil, importantes tendências articularam-se no campo das artes visuais. Tais ten-
dências ainda são significativas no contexto da arte contemporânea, tanto nacional quanto internacionalmente.
Com base na afirmação, assinale a alternativa que corresponda corretamente ao período e às perspectivas.

a) décadas de 1920 e 1930: primavam pelo retorno aos princípios clássicos da pintura grega.

b) décadas de 1930 e 1940: repudiavam qualquer questão ligada eminentemente à forma e cor.

c) décadas de 1940 e 1950: repudiavam o caráter heterogêneo e as múltiplas possibilidades.

d) décadas de 1950 e 1960: rejeitavam as convenções da representação tradicional e da abstração.

e) décadas de 1960 e 1970: repudiavam o caráter heterogêneo e as múltiplas possibilidades.

20
Leia o texto a seguir:

A colagem como procedimento técnico tem uma história antiga, mas sua incorporação na arte do século XX,
com o cubismo, representa um ponto de inflexão na medida em que liberta o artista do jugo da superfície.
Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da realidade – pedaços de jornal e papéis de todo tipo,
tecidos, madeiras, objetos etc. –, a pintura passa a ser concebida como construção sobre um suporte, o que
dificulta o estabelecimento de fronteiras rígidas entre pintura e escultura.

(Biblioteca Itaú Cultural em: http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC. Acesso em: 18 out. 2009.)
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Com relação a concepção de arte contemporânea e de pintura em geral, considere as afirmativas a seguir:

I. A pintura, como roga a tradição, ainda nos dias de hoje tem como princípio fundamental a tela e a tinta.

II. O desenho é fundamentalmente o que antecede a pintura, devendo para tanto obedecer a todos os critérios
para que se preestabeleça uma boa obra.

III. Na contemporaneidade rompe-se com as questões de fronteiras e especificidades entre as diferentes téc-
nicas como pintura, escultura, desenho, entre outras.

IV. É menos pertinente hoje pensar em definições para um trabalho artístico; é importante, sobretudo, obser-
var as relações entre contexto, objeto e a própria história da arte.

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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ARTES
G A B A R I T O

Questão Alternativa correta Assinalada
1 C
2 D
3 E
4 C
5 D
6 B
7 D
8 A
9 A
10 B
11 C
12 A
13 E
14 B
15 E
16 E
17 A
18 B
19 D
20 C


