
      

 
 
 

 
 
 
 

CONCURSO VESTIBULAR 2006 – 2ª FASE  
19/12/2005 

  

 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. As provas são compostas por questões em que há somente uma alternativa

correta. 
 
5. Ao receber o Cartão Resposta, examine-o e verifique se os dados nele

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para o Cartão Resposta o resultado que julgar correto em cada

questão, preenchendo o retângulo correspondente, à caneta com tinta preta.
 
7. No Cartão Resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo
destinado para cada marcação anulam a questão. 

 
8. Não haverá substituição do Cartão Resposta por erro de preenchimento.  
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos,
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir as provas, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas
e o Cartão Resposta devidamente assinados. 

 
11. O tempo para preenchimento do Cartão Resposta está incluído no tempo de

duração desta prova. 
 
 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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ARTES 
 
01- “José de Anchieta, o ‘Apóstolo do Brasil’, trouxe em sua 

bagagem, vindo das Canárias onde nasceu, mais do 
que seu pendor poético. Vinha ele com mais meia dúzia 
de bravos com a espantosa missão de converter e 
educar os índios, que a seus olhos e dos outros, a 
princípio, não reconheciam qualquer cultura.” (DELACY, 
M. Introdução ao Teatro. Petrópolis: Vozes, 2003.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
prática de catequização de José de Anchieta, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Para catequizar, Anchieta valeu-se de sua 

criatividade, usando cocares coloridos, 
pintura corporal e outros adereços que os 
indígenas lhe mostravam. 

II. Com a missão de levar Jesus àqueles 
“bugres e incultos”, Anchieta se afastou de 
suas  próprias crenças convertendo-se à 
religião daquele povo. 

III. Com a finalidade de catequizar, Anchieta 
começou a escrever autos, baseados nos 
autos medievais, nas obras de Gil Vicente e 
em encenações espanholas. 

IV. Para implantar a fé como lhe foi ordenado, 
Anchieta representava os autos na língua 
pátria de Portugal. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
02- Analise as imagens e leia o texto a seguir. 
 

 

 
 
A roupa como suporte da arte tem sido usada 
por muitos artistas no decorrer da história da 
arte, entretanto, assumindo sentidos diversos.  
Com base nos conhecimentos sobre arte 
brasileira, assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o sentido assumido pela obra. 
a) Nostalgia; misticismo; objeto transferencial. 
b) Ready-made; irreverência; sensualidade. 
c) Magia; desintegração espacial; objeto artesanal. 
d) Irreverência; estrutura-cor no espaço; 

ritualização. 
e) Transvestimenta; decadência; objeto sensorial. 

 
 
03- O caráter essencial do Barroco está no apelo às 

emoções, na busca do movimento, na dramatização 
das expressões, nas colunas torcidas e nos 
panejamentos em “S” (sinuosos) das roupas dos 
santos. Com base nos conhecimentos sobre o 
Barroco, analise as imagens a seguir. 

 

 
 
Correspondem à arte barroca apenas as 
imagens: 

 

a) 1 e 2. 
b) 1 e 3. 
c) 2 e 4. 
d) 1, 3 e 4. 
e) 2, 3 e 4. 
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04- O artista brasileiro Iberê Camargo aproximava-se 
do ideário expressionista quando costumava 
dizer que a sua pintura era a do desespero. Sobre 
o expressionismo, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. Busca suprimir a espontaneidade, em nome 

da ordem, da lógica e da unidade. 
II. Utiliza a máquina como metáfora da 

condição humana e desenvolve a 
interpretação mecanicista do espaço 
pictórico. 

III. Manifesta o estado de espírito do artista, 
concretizado na ação e na matéria pictórica. 

IV. Aproxima arte e vida, utilizando grafismos, 
gestos e massa pictórica no embate com o 
real. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
05- “Eu ataco a tela com toques irregulares do pincel, 

que deixo como saem. Empastes, pontos da tela 
que ficam descobertos, aqui e ali pedaços 
absolutamente inacabados, repetições, brutalidades; 
em suma, estou inclinado a pensar que o resultado é 
demasiado intranqüilizante e irritante para que isso 
não faça a felicidade dessas pessoas que têm idéias 
preconcebidas fixas sobre a técnica.” (VAN GOGH, 
Vincent. In: CHIPP, H. B. Teorias da Arte Moderna. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 2.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
obra de Van Gogh, é correto afirmar: 

 

a) Desenvolveu sua técnica pictórica orientando-se 
por um ideário construtivo. 

b) Utilizou a técnica pictórica como via de 
transbordamento das paixões e 
comprometimento com o indivíduo. 

c) Estudou a estrutura plana da tela simplificando as 
formas nos seus elementos geométricos básicos. 

d) Organizou sua pintura em ateliê, a partir da 
realização de estudos prévios de luz, sombra, 
composição e perspectiva. 

e) Utilizou a técnica para expressar a velocidade, 
revelando interesse pelas idéias desenvolvidas 
pelos futuristas. 

 
06- Analise as imagens e leia o texto a seguir. 
 
 
 

 

 
“[...] O artista expressionista transfigura assim todo o 
espaço. Ele não olha: vê; não narra: vive; não 
reproduz: recria; não encontra: busca. A 
concatenação dos fatos – fábricas, casas, doenças, 
prostitutas, gritos e fome – é substituída por sua 
transfiguração [...].” (MICHELI, Mário. As 
vanguardas artísticas. São Paulo: Martins Fontes, 
1991. p. 75.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
arte brasileira, é correto afirmar que as imagens 
que se aproximam do expressionismo são: 

 

a) 1 e 2. 
b) 1 e 4. 
c) 3 e 4. 
d) 1, 2 e 3. 
e) 2, 3 e 4. 

 
07- Alfredo Volpi não gostava de ser identificado 

como “o pintor das bandeirinhas”. No 
desenvolvimento de sua poética, é pouco 
difundida a influência dos afrescos de Giotto 
(pintor italiano proto-renascentista). Algumas 
características que podemos encontrar nos 
afrescos do artista italiano lançam luz sobre as 
qualidades pictóricas encontradas nos trabalhos 
de Volpi. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre a poética de Volpi, é 
correto afirmar:  

 
a) Suas pinturas parecem gastas, devido à 

transparência singular que se obtém com a 
técnica da têmpera a ovo. 

b) Em suas composições, a elaboração das cores 
é orientada por efeitos de luz e sombra, 
reforçando a dramaticidade da cena. 

c) Buscava orientação nas pinturas de paisagens  do 
século XVII, reforçando em sua obra o sentido da 
luz ambiente. 

d) Suas pinturas baseiam-se na observação  de 
reflexos coloridos na água, em telas de grandes 
dimensões. 

e) Seu procedimento pictórico intensifica a 
irritabilidade das faculdades do espírito,  
excluindo  a possibilidade de qualquer dedução 
mental consciente. 
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08- Analise a imagem a seguir.  

 
Com base na imagem de Flávio de Carvalho e nos 
conhecimentos sobre o artista, é correto afirmar:  

 

a) Foi influenciado pelo realismo social, mostrando 
preocupação com denúncias sociais, temas do 
nosso folclore e tradições regionais. 

b) Mostra, em suas obras, características da Arte 
primitiva, ao fazer composições oníricas, 
ingênuas e populares. 

c) Manifestou interesse pela busca de uma 
identidade nacional, programa emblemático do 
modernismo brasileiro. 

d) Foi influenciado pela Art Deco, mostrando 
grande esmero, proporcionando uma 
concepção extremamente sofisticada ao 
desenho. 

e) Encontrou, no gesto de alta dramaticidade e 
emoção do expressionismo, a via predileta para 
suas manifestações artísticas. 

 
09- No início da década de 1960, a tendência em 

voga no campo artístico internacional é a Arte 
Pop. A arte brasileira do período se apropriará 
dessa linguagem, assumindo, porém, um 
trabalho mais crítico, considerando o momento 
político no Brasil. Assinale a alternativa cuja 
imagem apresenta a tendência dominante na arte 
brasileira quando da instalação do estado de 
exceção implantado com o golpe militar de 1964.  

 

 
 

 
 
10- “Por Suprematismo entendo a supremacia da pura 

sensibilidade na arte. Do ponto de vista dos 
suprematistas, as aparências exteriores da natureza 
não apresentam nenhum interesse: essencial é a 
sensibilidade em si mesma, independentemente do 
meio em que teve origem.” (MALEVICH, Kasimir. 
Manifesto Suprematista. In: AMARAL, Aracy (Org.) 
Projeto construtivo Brasileiro na Arte. São Paulo: 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. p. 32.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema,  considere, a seguir, as afirmativas sobre a 
poética suprematista. 
I. Nega a existência de pontos de contato entre 

a sensibilidade plástica pura e os problemas 
da vida prática, pois suas esferas de 
desenvolvimento são distintas. 

II. Tem em sua base de fundamentação o 
realismo social, pois considera importante a  
inserção da arte no cotidiano. 

III. Ao questionar a idéia de abstração na arte, 
busca uma arte engajada socialmente com 
um programa concreto de ação política. 

IV. Deriva do cubismo por extrema simplificação, 
configurando-se em formas elementares da 
geometria. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
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11- “A intenção do cubismo, pelo menos no começo, foi 
expressar volume. Desse modo o espaço 
tridimensional – espaço natural – permaneceu. O 
cubismo, portanto, continuou sendo basicamente uma 
expressão naturalista e foi apenas uma abstração – 
não a verdadeira arte abstrata”. ( MONDRIAN, Piet. In: 
CHIPP, H. B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. p. 368.) Assinale a alternativa 
em que a obra expressa, por meio da eliminação do 
naturalismo, o que Mondrian denomina de 
“verdadeira arte abstrata”. 

 
 

 
 
12- “Automatismo psíquico puro pelo qual se pretende 

exprimir, quer verbalmente, quer por escrito, quer 
por qualquer outra maneira, o funcionamento real do 
pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de 
qualquer controle exercido pela razão, fora de 
qualquer preocupação estética ou moral.” (BRETON, 
André. In: CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. 
São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 417.)  

Com base nos conhecimentos sobre arte moderna, 
assinale a alternativa cuja obra representada se 
identifica com as idéias expressas no texto. 

 
13- Analise as imagens e leia o texto a seguir. 
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A arte moderna formou-se tanto a partir como 
contra o naturalismo. Embora surja da arte 
naturalista, se coloca em oposição a ela. A 
destruição do espaço perspectivo pelo 
modernismo foi habitual nas reflexões sobre arte 
moderna. (Adaptado de: TASSINARI, A. Espaço 
Moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2000.) 
Com base no texto, é correto afirmar que as obras que 
apresentam uma espacialidade moderna são apenas: 

 

a) 1 e 2. 
b) 1 e 4. 
c) 3 e 4. 
d) 1, 2 e 3. 
e) 2, 3 e 4. 

 
14- Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto 

no qual anunciaram a força do inconsciente na 
criação de novas percepções. Valorizavam a 
ausência de lógica das experiências psíquicas e 
oníricas, propondo novas experiências estéticas. 
Sobre o Surrealismo, é correto afirmar: 

 

a) Acredita que a liberação do psiquismo humano 
se dá por meio da sacralização da natureza. 

b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do 
temperamento humano. 

c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto 
visível em detrimento do emocionalismo 
subjetivo do artista. 

d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação 
individual do que à codificação dos ideais da 
sociedade ou da história. 

e) Busca limitar o psiquismo humano e suas 
manifestações, transfigurando-os em geometria 
a favor de uma nova ordem. 

 
15- Analise as imagens e leia o texto a seguir. 
 

 

“O que há de pioneiro em nossa vanguarda é essa nova 
‘fundação do objeto’, advinda da descrença nos valores 
esteticistas do quadro de cavalete e da estrutura, para a 
procura de uma ‘arte ambiental’ (que para mim se 
identifica, por fim, com o conceito de ‘anti arte’). Essa 
magia do objeto, essa vontade incontida pela 
construção de novos objetos perceptivos (táteis, visuais, 
proposicionais etc.), onde nada é excluído, desde a 
crítica social até a patenteação de situações-limite, são 
características fundamentais da nossa vanguarda.” 
(OITICICA, Hélio. Situação da vanguarda brasileira. In: 
PECCININI, Daisy V. M. O objeto na Arte Brasil anos 60. 
São Paulo:  Faap, 1978. p. 70.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
arte brasileira, é correto afirmar que as obras 
que  correspondem ao conceito de vanguarda 
artística são apenas:  

 

a) 1 e 2. 
b) 2 e 3. 
c) 3 e 4. 
d) 1, 2 e 4. 
e) 1, 3 e 4. 

 
16- As peças de Oswald de Andrade (1890-1954) 

correspondem ao espírito do movimento 
modernista brasileiro e o ultrapassam, pelo 
radicalismo agressivo. Em O Rei da Vela, O 
Homem e o Cavalo e A Morta, Oswald de 
Andrade assimilou e reformulou, de modo 
criativo, os experimentos do teatro moderno, 
desde o Futurismo até o Surrealismo. Entretanto, 
esse acontecimento, em si puramente literário, 
revestiu-se de importância ainda maior graças à 
encenação de uma das peças mencionadas. 
Sobre a peça O Rei da Vela, considere as 
afirmativas a seguir. 
I. Escrita na década de 1930, a obra apresenta 

o recurso do “distanciamento” proposto por 
Bertold Brecht. 

II. A encenação da obra pelo Teatro de Arena 
se baseia no emprego da ilusão cênica, 
impregnada pela imitação da realidade. 

III. A partir da encenação deste espetáculo, o 
Tropicalismo ficaria esquecido pelas 
correntes estéticas no Brasil. 

IV. A direção audaz de José Celso Martinez 
Corrêa rompe com a tradição retórica do 
teatro brasileiro, envolvendo a platéia. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
17- “Entre os acontecimentos mais marcantes da vida 

teatral brasileira, na década de sessenta estão duas 
peças de um mesmo autor. Dois Perdidos numa 
Noite Suja e Navalha na Carne, além de uma luta 
encarniçada com a censura, transformaram seu 
autor da noite para o dia em assunto obrigatório. 
Navalha na Carne é um golpe de navalha na nossa 
carne; é um ato de purificação, justamente por 
causa da sua violência agressiva.” (ROSENFELD, A. 
Prismas do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1993. p. 
256.)  
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Com base nos conhecimentos sobre cultura 
brasileira na década de 1960, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o autor 
das peças teatrais a que se refere o texto. 

 

a) Nelson Rodrigues. 
b) Oswald de Andrade. 
c) Mário Bortoloto. 
d) Plínio Marcos. 
e) Dalton Trevisan. 

 

18- Analise as imagens e leia o texto a seguir.  

 
“Arte é um fruto que cresce no homem, como o fruto da 
planta ou a criança no ventre da mãe. Mas enquanto o 
fruto da planta, o fruto dos animais, o fruto da mãe 
tomam formas naturais, utiliza a arte o fruto espiritual do 
homem, em geral formas tais que se parecem de 
maneira visível com outras formas.” (ARP, Jean. In: 
Revista Discutindo Arte. Ano 1, n. 1, p. 39, 2005.)  
Assinale a alternativa que apresenta a 
aproximação correta entre o texto de Jean Arp e 
as obras de Constantin Brancusi e Lygia Clark. 
a) Desenvolvimento dos volumes, aproximando-se 

do cubismo e ameaçando a segurança do olhar 
que busca uma narrativa visual. 

b) Sublimação da experiência estética, 
determinada pela perda total do referencial da 
vida  cotidiana. 

c) Incorporação do conceito de gênese, ou seja, o 
entendimento de uma forma simples que gera  
outras formas. 

d) Despreocupação com a graça, anulando a 
relação dinâmica que as formas têm com o 
referencial que lhe deu origem. 

e) Aparência agitada das obras, permitindo que 
identifiquemos estes artistas como herdeiros 
dos expressionistas alemães. 

 
19- Analise a imagem e leia o texto a seguir. 

 

“A idéia de Warhol não era apenas fazer do banal e 
do vulgar a substância da arte, mas de tornar a 
própria arte banal e vulgar. Não se contenta em 
transpor para a arte dados midiáticos ou industriais, 
a arte em si torna-se um produto midiático e 
industrial.” (OSTERWOLD, Tilman. Pop Art. Colônia: 
Taschen, 1994. p.167.)  
 
Com base na imagem e no texto, é correto 
afirmar que a Pop Art: 

 

a) Enfatiza a arte como construção numérica. 
b) Expressa os sentimentos do artista por meio da 

natureza. 
c) Discute a autoria e sua neutralidade frente à 

realidade. 
d)  Sinaliza a ampliação dos gestos para o espaço 

real. 
e) Expressa a subjetividade do artista aplicada à 

vida cotidiana. 
 

 
20- “Uma estética da fome”, tese-manifesto de 

Glauber Rocha, foi apresentada e publicada em 
1965, tendo como proposta definir os principais 
compromissos e objetivos do Cinema-Novo, 
situando-o no panorama político, econômico e 
cultural da época, do qual partem suas reflexões. 
Glauber Rocha propõe um cinema revolucionário 
tanto na forma como no conteúdo como, por 
exemplo, em “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. 
Com base nos conhecimentos sobre a obra de 
Glauber Rocha e sobre o contexto cultural do 
Brasil nos anos 1960, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma das diretrizes do 
Cinema-Novo. 

 

a) Distanciamento de questões sociopolíticas de 
sua época. 

b) Distanciamento tanto das preocupações 
mercantilistas quanto das puramente formais. 

c) Comprometimento ao expressar uma imagem 
positiva da cultura nacional. 

d) Distanciamento da realidade objetiva, 
comprometendo-se com o mercado. 

e) Comprometimento com políticas de 
desenvolvimento tecnológico e industrial. 


