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INSTRUÇÕES

1.

Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição.
Atenção: Assine no local indicado.

2.

Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Caso haja alguma
irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3.

Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre candidatos, tampouco o uso
de livros e apontamentos. Relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares deverão ser
desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento destas exigências
ocasionará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.

4.

Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas. A seguir, antes de iniciar as provas, confira a
paginação.

5.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

6.

A Prova Objetiva é composta por 40 questões de múltipla escolha, em que há somente uma alternativa
correta. Transcreva para o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o
retângulo correspondente com caneta de tinta preta.

7.

No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão,
as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá
substituição do Cartão-Resposta por erro de preenchimento.

8.

A duração das provas será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para
preenchimento do Cartão-Resposta.

9.

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

10.

Aguarde autorização para devolver, em separado, o
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta devidamente
assinados.

ARTES

ARTES
1) Observe a imagem a seguir, de Manoel da Costa Ataíde (1762-1830):

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte colonial brasileira, é correto aﬁrmar:
a) Ataíde foi um dos maiores representantes da Missão Artística Francesa no Brasil e foi o retratista mais conhecido do
período imperial.
b) A Ceia, de Ataíde, é um quadro histórico, aborda um tema laico, e apresenta forte cromatismo e falta de nitidez dos
gestos dos personagens.
c) Com a produção de Ataíde, a pintura colonial mineira chega ao século XIX em plena vitalidade e o pintor se mantém
ﬁel à tradição barroca.
d) A autoria desta obra, durante muito tempo, foi atribuída ao grande inimigo de Ataíde, Antônio Francisco Lisboa, mais
conhecido como “Aleijadinho”.
e) Ataíde é considerado um artista pouco representativo da pintura colonial mineira, pois sua obra A Ceia retrata o
cotidiano da sociedade colonial mineira.
2) Observe as imagens a seguir:

(a) Clímax. Ilustração de Aubrey Beardsley para livro de
Oscar Wilde.

(b) Titânia, Ilustração de Di
Cavalcanti na revista Panóplia.

Considere as seguintes aﬁrmativas.
I. As duas imagens apresentam em comum traços sinuosos e uso de motivos ﬂorais, típicos do Art Nouveau.
II. Ambas as imagens tratam do mesmo assunto, intensamente abordado pelos artistas da Bauhaus alemã.
III. Embora semelhantes, as obras pertencem a diferentes momentos históricos.
IV. Ambos os artistas pertencem ao movimento artístico Liberty.
Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
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a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
3) O Barroco se caracteriza pelo movimento contínuo, curvas e crontra-curvas, a torsão dos corpos e o panejamento tumultuado, buscando um efeito dramático.
Com base nestas características, indique a alternativa que contém apenas esculturas barrocas.

I.

II.

III.

IV.

V.

a) I e III.
b) II e IV.
c) III e V.
d) I, II e IV.
e) II, III e V.
4) Leia o texto a seguir:
Surgida com o romantismo acadêmico na primeira metade do século passado [século XIX], a necessidade de
criar no Brasil uma arte tipicamente nacional por mais de cem anos direcionou a produção de vários artistas
[. . . ]. Foi contra essa produção artística altamente comprometida com os interesses políticos e ideológicos do
poder imperial que se insurgiram alguns artistas e críticos brasileiros no ﬁnal do século XIX. [. . . ] eles acreditavam que o Brasil apenas teria uma arte nacional quando os artistas deixassem de idealizar a história, os
mitos e o Estado para registrarem [. . . ] a realidade física do país: a luz, as cores, os elementos topográﬁcos,
a ﬂora. [. . . ] Tal desejo de constituição de uma arte brasileira [. . . ] não ﬁcará restrito apenas aos artistas da
passagem do século XIX para o século XX. Ele contaminará [. . . ] e marcará profundamente a produção dos
artistas ligados ao movimento Modernista iniciado em 1922 [. . . ]. Será a partir dos anos 50 deste século [do
século XX], [. . . ] que alguns grupos de artistas irão deixando de lado aquela necessidade [. . . ] de criação de
uma arte nacional, a favor de uma produção disposta a se constituir através de um diálogo com as questões
da arte contemporânea internacional.
(CHIARELLI, T. Da arte nacional brasileira para a arte brasileira internacional. In: Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos Editorial,
2002. p. 27-29.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as aﬁrmativas seguintes.
I. Embora o compromisso dos artistas brasileiros com a criação de uma arte nacional tenha sido marcante
até os anos 40 do século XX, isso não impediu o surgimento de produções completamente afastadas de
qualquer compromisso nacionalista; a singularidade da poética de Oswaldo Goeldi, Alfredo Volpi e Alberto
da Veiga Guignard são exemplos desse descompromisso.
II. A produção artística brasileira mais valorizada até o ﬁnal da segunda Guerra Mundial foi justamente aquela
preocupada em caracterizar as peculiaridades da nação brasileira, o que explica, em parte, a premiação da
obra Café, de Candido Portinari, pela instituição norte-americana Carnegie Institute e o sucesso do artista
no exterior.
III. A I Bienal Internacional de São Paulo, realizada no ano de 1941, pouco contribuiu para o surgimento de uma
arte brasileira internacional, na medida em que colocou nossos artistas mais em contato com a produção
da arte francesa do século XIX do que com a produção dos principais artistas internacionais do século XX.
IV. A obra Primeira Missa no Brasil (1859), do pintor Vítor Meireles e o romance Iracema (1865), do escritor
romântico José de Alencar nos mostram que a preocupação dos artistas brasileiros em caracterizar as
peculiaridades da nossa nação não só antecede como também não foi exclusiva dos modernistas.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
a) I e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.
5) Observe a imagem a seguir, Moça no Trigal (1913) de Eliseu D’Angelo Visconti.

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, considere as seguintes aﬁrmativas:
I. A imagem mostra um afastamento do modelo clássico de representação, onde a linha do desenho deveria
dar à ﬁgura um aspecto plástico corpóreo e escultórico.
II. O movimento impressionista no Brasil, diferente do europeu, expressa as inquietações políticas e sociais
pelas quais passava o país na época em que o quadro foi pintado.
III. O tema da pintura, representando o campo, além de uma orientação cotidiana, liga-se ao impressionismo
e seu interesse em pintar temas ao ar livre (plein-air).
IV. O autor da obra, Eliseu D’Angelo Visconti, é considerado pela crítica o maior representante do impressionismo no Brasil.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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6) O texto a seguir apresenta uma crítica feita por Monteiro Lobato, publicada em 1917, por ocasião da exposição
de Anita Malfatti.
Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem
da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem do que chamamos sentir.
Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós “sentimos”; para que
sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa
alteração, ou que o nosso cérebro esteja em “pane” por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção
sensorial se ﬁzer normalmente no homem, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de
um gato não poderá “sentir” senão um gato, e é falsa a “interpretação” que do bichano ﬁzer um “totó”, um
escaravelho, um amontoado de cubos transparentes.
(LOBATO, M. Paranóia ou mistiﬁcação. Texto publicado no Estadinho, suplemento infantil do Estado de S. Paulo, em 1917.)

Com base no texto, é correto aﬁrmar que, para este autor,
I. a arte moderna é fruto da distorção cognitiva de seu criador.
II. a arte moderna é uma imitação do mundo visível.
III. as leis fundamentais da arte são: proporção, equilíbrio de forma e cor.
IV. a harmonia do universo ampara a arte moderna.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
7) Na gênese do modernismo brasileiro, iniciado na segunda década do século XX, percebem-se diversas inﬂuências estéticas oriundas de países estrangeiros.
Considere as aﬁrmativas a seguir:
I. Em 1917, Tarsila do Amaral introduz no Brasil, através de sua pintura, a linguagem pictórica do cubismo,
assimilado através de Picasso.
II. O expressionismo como linguagem artística será adotado tanto por artistas como Lasar Segall e Di Cavalcanti, quanto, de forma mais acentuada, por Oswaldo Goeldi.
III. O muralismo mexicano, no que diz respeito ao seu formato de grandes dimensões e seu apreço por temas
de cunho político, também inﬂuenciará a obra de alguns artistas brasileiros.
IV. A profunda ligação da arte brasileira com a arte francesa, iniciada com a Missão Francesa, terá prosseguimento com a adoção formal pelo modernismo brasileiro das tendências cubistas.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
8) O crítico literário Antonio Candido, referindo-se ao modernismo brasileiro, aﬁrma que muitas das ousadias da
vanguarda européia eram mais coerentes com a nossa tradição cultural do que com a deles.
O hábito que tínhamos do fetichismo negro, dos calungas, dos ex-votos, da poesia folclórica, nos predispunha a aceitar e assimilar processos artísticos que na Europa representaram ruptura profunda com o meio
social e as tradições espirituais. Os nossos modernistas se informaram pois rapidamente da arte européia
de vanguarda, [. . . ] e plasmaram um tipo ao mesmo tempo local e universal de expressão, reencontrando a
inﬂuência européia por um mergulho do detalhe brasileiro.
(CANDIDO, A. Literatura e sociedade. São Paulo: Ed. Nacional, 1965. p. 145.)
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Com base no texto de Antonio Candido e nos conhecimentos sobre o tema, é correto aﬁrmar:
I. O caráter primitivo do fetichismo negro, dos calungas, dos ex-votos e da poesia folclórica não representava
uma ruptura profunda com o meio social e as tradições espirituais dos modernistas brasileiros porque a
cultura brasileira é marcada, entre outras coisas, por um alto hibridismo cultural.
II. As vanguardas européias conviviam com uma sociedade de tradição racionalista, em estágio de industrialização avançada e, por esta razão, o interesse destas vanguardas pelas culturas tidas como “primitivas”
representava uma profunda ruptura com o seu meio social e, sobretudo, com sua tradição estética.
III. Embora a inﬂuência das vanguardas européias estejam presentes no modernismo brasileiro, ela tomou
uma feição diversa porque foi adaptada às peculiaridades das nossas condições culturais, econômicas e
políticas; conseqüentemente, os modernistas “plasmaram um tipo ao mesmo tempo local e universal de
expressão”.
IV. O modernismo brasileiro ignorou as idéias das vanguardas européias, embora nossos artistas tenham
se informado rapidamente sobre a nova arte produzida do outro lado do oceano Atlântico; mais que um
movimento de renovação das artes, ele foi instrumento de manutenção ideológica da tradição colonialista
e latifundiária brasileira.
Assinale a alternativa que contém todas as alternativas corretas.
a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
9) Observe a imagem a seguir, de um(a) artista brasileiro(a) da década de 1930.

Assinale, entre as alternativas a seguir, a que contém o nome do(a) artista e as características de suas obras.
a) Aldemir Martins, artista que usa como temas elementos da cultura popular, oriundos do nordeste brasileiro, ﬁguras
de animais e plantas ornamentados e valorizados pelos traços e características estilísticas do autor.
b) Candido Portinari, artista que usa como temas aspectos da cultura nacional, especialmente os de caráter social, onde
aparecem ﬁguras de animais, plantas e ornamentos valorizados pelos traços e características do autor.
c) Anita Malfatti, artista que usa como temas aspectos da cultura nacional, especialmente os de caráter popular, oriundos do ambiente do interior paulista, onde aparecem animais e plantas e ornamentos valorizados pelos traços e
características da autora.
d) Poty Lazarotto, artista que usa como temas aspectos da cultura nacional, oriundos de regiões paranaenses onde
aparecem animais, plantas e ornamentos valorizados pelos traços e estilo do autor.
e) Tarsila do Amaral, artista que usa como temas aspectos da cultura nacional, especialmente os de caráter popular,
oriundos do folclore nacional, onde aparecem animais, plantas e ornamentos valorizados pelos traços e características da autora.
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10) Desde a década de 1930, os artistas brasileiros tendem a discutir, no contexto da arte visual, a questão do
trabalho e do trabalhador. Dentre eles está Eugênio Sigaud, artista que, desde aquela época, recorreu a este
tema e fez dele uma bandeira de sua vida artística.

I.

II.

III.

IV.

Dentre as imagens mostradas, identiﬁque apenas aquelas que pertencem a Sigaud.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, III e IV.
e) I, II e IV.
11) Observe a imagem a seguir:

Sobre a obra, é correto aﬁrmar:
a) A composição se assenta numa sucessão de ﬁguras claras e escuras geradoras de um ritmo visual.
b) Estrutura-se a partir de pinceladas livres e formas ﬂuidas e orgânicas criadas ao acaso.
c) Representa estados de agitação interior do artista por meio de formas distorcidas e facetadas.
d) Revela uma gestualidade espontânea e improvisada do artista, diretamente relacionada a seus estados de espírito.
e) Apresenta uma completa desestruturação das formas e da relação ﬁgura-fundo.
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12) Falamos de “Arte Engajada” quando queremos nos referir à produção dos artistas que assumem, diante da
sociedade, uma postura política e, muitas vezes, partidária. Neste contexto, surgiram os Clubes de Gravura,
entre as décadas de 1940 e 1950, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, em Bagé e depois em Porto
Alegre; no estado de São Paulo, em São Paulo e em Santos; e no estado de Pernambuco, em Recife. Tais
clubes tomavam como temática o trabalho, o trabalhador e as diferenças das condições sociais da população.
As gravuras e as ilustrações em jornais, revistas e livros eram os meios que dispunham para a difusão de suas
idéias.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, indique a alternativa que contém as imagens que fazem
parte deste contexto.

II. Tarsila do Amaral, ilustração para a revista Pau
Brasil, 1945.

I. Renina Katz, Retirantes, s.d.

III. Di Cavalcanti, ilustração para o livro A morte e a
morte de Quincas Berro d’Água, 1975.

IV. Danúbio Gonçalves, Xarqueada, 1952.

V. Glênio Bianchetti, Pequena Olaria, 1951.

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, IV e V.
e) II, IV e V.
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13)

Nos primeiros anos da década de 1940, surgira a pintora Djanira (1914-1979), desde logo notada pela original
visão ingênua, imersa na vivência popular brasileira. Disposta a aprofundar seus conhecimentos técnicos e
culturais, ao mesmo tempo em que mantinha a integridade de expressão da temática que a estimulava, a artista algum tempo mais tarde assenhoreava-se de recursos plásticos que lhe deram melhor deﬁnição pessoal.
O poder de síntese nos âmbitos da forma e da cor, a composição organizada com instintiva força estrutural e
o refazimento decorativo da realidade nativista e cotidiana, conferiram-lhe uma identidade construtiva.
(ZANINI, W. História Geral da Arte no Brasil. Vol II. São Paulo: Instituto Walther Moreira Sales, 1983. p. 810.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que contém as imagens de obras
da pintora Djanira.

II.

I.

III.

IV.

a) I e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.
14) Como se sabe, há muito tempo a arte depende de investimentos da sociedade para existir e as elites dominantes
criam estratégias para manter sua posição de detentoras do poder e do acesso à educação e à cultura.
O texto a seguir apresenta uma crítica publicada na época da primeira Bienal de São Paulo:
Os jornais do Rio e de São Paulo estão fazendo uma atoarda ensurdecedora em torno desta primeira Bienal do
Museu de Arte Moderna que, dizem eles, “Dará a São Paulo, no terreno artístico, a indiscutível liderança que já
conquistou como centro industrial”. Intelectuais e damas da sociedade revezam-se em louvores desmedidos
a esta iniciativa que é “um atestado da nossa maturidade artística”.
(Pedreira, F. Arte para quê?. São Paulo: Nobel, 2003, p. 248.)

Com base nos textos, é correto aﬁrmar que a I Bienal de São Paulo
a) foi uma manifestação que inovou, mas colocou a capacidade de inovação nas mãos da oligarquia cosmopolita.
b) foi um espaço democrático onde os artistas puderam exercer sua liberdade criadora e criativa.
c) foi o lugar para a ocorrência das manifestações da arte brasileira livre da inﬂuência estrangeira.
d) representou um marco deﬁnitivo no projeto de constituição da identidade da arte brasileira.
e) teve por ﬁnalidade demonstrar a competência organizacional do povo brasileiro e a capacidade criadora de seus
artistas.
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15) O grupo Ruptura, de 1952, composto por diversos artistas plásticos – entre eles, Waldemar Cordeiro, Lotar
Charoux e Geraldo de Barros –, se associa aos jovens escritores Haroldo de Campos, Augusto de Campos e
Décio Pignatari, posteriormente fundadores do Grupo Noigrandes, também em 1952. Estes autores apresentavam uma nova concepção de arte, tanto no contexto visual quanto na literatura, orientados por uma estética
chamada de Concreta, concebida a partir do processo construtivo, cujo efeito de movimento visual é proporcionado pela organização plástica da imagem, por sua dinâmica estrutural e não pela escolha temática.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, identiﬁque, dentre as imagens a seguir, apenas aquelas
que pertencem ao movimento concretista brasileiro.

I.

II.

III.

IV.

a) I e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.
16) Leia o texto a seguir, escrito pelo poeta e crítico de arte Ferreira Gullar em 1959:
A partir da I Exposição Nacional de Arte Concreta, as diferenças iniciais entre o grupo do Rio e de São Paulo se
acentuaram. Os pintores paulistas continuaram em seu propósito de apenas falar ao ótico criando tensões e
vibrações visuais de superfície. Os poetas levaram ao extremo sua intenção de eliminar inteiramente o “poeta”
da criação do poema [. . . ]. Enquanto isso, a pintora Lígia Clark, levando adiante suas experiências com a
“superfície modulada” e a “linha orgânica” ia livrando sua pintura de todo resquício mecanicista. Reynaldo
Jardim, Spanidus e eu, buscávamos [. . . ] uma expressão na poesia que ultrapassava a mera organização
geométrica. Nosso trabalho levou-nos a uma reconsideração dos conceitos de espaço, tempo, estrutura, etc.,
empregados pelos teóricos da arte não-ﬁgurativa geométrica.
(GULLAR, F. Da arte concreta à arte neoconcreta. In: AMARAL, A. A. (Coord.). Projeto Construtivo na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro:
Museu de Arte Moderna, 1977. p. 111.)
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Com base no texto, é correto aﬁrmar:
I. O texto se refere à ruptura entre o grupo de artistas ligados ao projeto construtivo brasileiro, que deu
origem ao movimento Neoconcreto brasileiro.
II. O grupo do Rio negava a validez das atitudes cientiﬁcistas e positivistas em arte e retomava o problema da
expressão.
III. O grupo de São Paulo, os Neoconcretos, rejeitaram as formas seriadas e os efeitos puramente óticos e
criaram estruturas tempo-espaciais orgânicas.
IV. O grupo de São Paulo, os Concretistas, pregavam o racionalismo na arte e na poesia, encaravam ambas
como um produto, como um objeto útil e não como expressão subjetiva do seu criador.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
17) Leia as considerações seguintes e observe as imagens:
Segundo Amaral, enquanto alguns dos artistas do grupo concretista paulista haviam se formado em cursos
proﬁssionalizantes, outros tinham a formação no Museu de Arte de São Paulo e todos eram oriundos da classe
média e média-baixa. Dentro do clima de euforia do pós-guerra,
com a alta dos preços internacionais do café, investimentos de capitais, novos meios de comunicação, implantação da indústria automobilística, (AMARAL, 1977)
os artistas mergulharam em um clima muito propício e ousaram passar de decoradores de ambientes a construtores do novo mundo que se anunciava. O fato dessa geração de artistas atuar em indústrias contribuía para dar
ao trabalho dos concretistas de São Paulo um caráter utilitarista, preciso, cartesiano. Já os cariocas estavam
mais preocupados em investigar. Oriundos da classe média e média-alta,
em nenhum momento seu trabalho é absorvido pelas solicitações do meio. (AMARAL, 1977)
O que se viu foi a experimentação e o rompimento do quadro, como um exemplo de liberdade formal que
promoveu a integração da obra com o espaço real.
(AMARAL, A. A. (Org.) Projeto construtivo na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna; São Paulo, Pinacoteca do Estado, 1977. p.
312-313.)

Luís Sacilotto. Concreção 5629. 1956.

Helio Oiticica. Metaesquema II. 1958.

Milton Dacosta. Em vermelho. 1958.

Lygia Clark. Abrigo poético. 1964.
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Com base nos textos e na observação destas obras, é correto aﬁrmar:
a) Os concretistas paulistas faziam de seus trabalhos artísticos um prolongamento de seus trabalhos na indústria, nas
artes gráﬁcas e na arquitetura, enquanto os neoconcretistas cariocas buscavam apenas a ludicidade.
b) O raciocínio matemático estava presente nas duas correntes e os artistas tinham esse dado como premissa para a
criação.
c) A obra concreta previa uma construção simples e controlável visualmente, ao passo que a obra neoconcreta procurava se livrar de resquícios mecanicistas, levando a novas considerações sobre o espaço, bem como sobre a relação
da obra com seu fruidor.
d) Embora no concretismo o raciocínio matemático estivesse presente, ainda se admitiam representações relativamente
naturalistas, ao passo que o neoconcretismo não adotava tais representações.
e) Ambos os movimentos tinham por base os princípios da construção e do utilitarismo, descartavam a emoção e o
sentimento e acreditavam que o desenvolvimento da pintura era a busca intelectual do verdadeiro pela cultura da
ótica.
18)

Foram numerosos, de mais de uma geração, e procedentes de diversas experiências plásticas, os artistas
identiﬁcados no Brasil a partir da segunda metade dos anos 50, ao Expressionismo abstrato. Este movimento
produzia-se com grande vitalidade nos Estados Unidos, Europa – apresentando vínculos com a ﬁlosoﬁa existencialista – e Japão a partir de ﬁns da década de 1940, traduzindo uma compreensão dramática da existência.
Subjacente aos seus aspectos analógicos mais genéricos, havia as múltiplas variantes de repertórios sígnicos
apoiados na vivência interior do indivíduo. As realidades racionais ou racionalizantes das abstrações geométricas eram radicalmente contestadas por uma abstração de formas impulsivas das realidades inconscientes
e irracionais da mente humana.
(ZANINI, W. História Geral da Arte no Brasil. Vol II. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983. p. 693.)

Com base no texto, assinale a alternativa que contém imagens que correspondem às pinturas dos expressionistas abstratos no Brasil.

II.

I.

III.

IV.

V.

a) I e II.
b) I e V.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) III, IV e V.
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19) Ferreira Gullar, referindo-se à obra Bicho de Lygia Clark, diz:

É que, com eles, a relação entre o espectador e a obra se modiﬁca. O espectador – que já então não é
apenas o espectador imóvel – é chamado a participar ativamente da obra, que não se esgota, que não se
entrega totalmente, no mero ato contemplativo: a obra precisa dele para se revelar em toda a sua extensão.
Mas aquela estrutura móvel possui uma ordem interna, exigências, e por isso não bastará o simples movimento mecânico da mão para revelá-la. Ela exige do espectador uma participação integral, uma vontade de
conhecimento e apreensão.
(GULLAR, F. Etapas da Arte Contemporânea. São Paulo: Nobel, 1985, p. 253.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto aﬁrmar que Gullar se refere às ﬁguras:

I.

II.

III.

IV.

V.

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, IV e V.
e) II, III e V.
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20) Observe as imagens a seguir, dos Parangolés de Hélio Oiticica (1964):

Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira, é correto aﬁrmar sobre os Parangolés:
a) São criações de roupas coloridas que o artista usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta.
b) São criações complexas em cores saturadas, cuja ﬁnalidade é exaltar o carnaval brasileiro.
c) O artista, querendo romper com a tradição, criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso.
d) Não é possível aﬁrmar que essas obras estavam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica
mecânica, exata, anti-impressionista.
e) Tendo uma sensação de expansão, ao vestir um Parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra e de sua
criação. É uma experiência sensorial cujos movimentos daquele que o veste revelam novas características de tal
manifestação artística.
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