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ASSUNTO: QUESTÕES – (CESPE) ARTE – SUSSUMO 
 
 
1 Forma poética rica em situações dramatúrgicas e linguagem imagética, a literatura de cordel, além de 

influenciar outras manifestações artísticas, presta- se facilmente a adaptações para teatro, cinema e 
televisão. 

2 Um dos aspectos marcantes da filmografia de Glauber Rocha é a apropriação de convenções imagéticas 
e enunciativas do cordel, tais como as representações da seca, do misticismo e do cangaço inspiradas 
na cultura popular nordestina. 

3 Em Atenas, na época de Péricles (séc. V a.C.), jogos e teatro perderam importância social, porque a 
população, imbuída de espírito democrático, preferia dedicar-se às atividades políticas e econômicas, 
visto que estas fortaleciam a cidadania. 

4 A literatura de cordel, a banda de pífanos e a poesia lírica clássica adotam procedimento musical 
semelhante. 

5 A lira está para a poesia da Grécia Antiga assim como A o violão está para a orquestra clássica. 
B a alfaia está para a bossa nova. 
C o berimbau está para o cordel. 
D o atabaque está para o jongo. 

6 Como a música indígena está ligada à ancestralidade ritualística e mítica, não é possível grafá-la em 
partitura convencional, podendo-se, no entanto, recorrer ao sistema de escrita musical usado para 
notação do canto gregoriano. 
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O artista francês Gustave Doré (1832-1883) ficou famoso pelas gravuras que ilustraram grandes 
clássicos da literatura mundial. Entre elas, incluem-se as que figuraram, em 1857, na obra O Inferno de 
Dante, trabalho que, pela qualidade das imagens, influenciou o cinema, a fotografia e as histórias em 
quadrinhos do século XX. As obras de Sandow Birk (1962), artista contemporâneo norte-americano, 
privilegiam temas sociais e políticos, como violência urbana, prisões, grafites. Birk ilustrou a obra O Inferno 
de Dante, em 2005, com base nas ilustrações de Doré, que foram atualizadas com ícones do século XXI. 
Tendo como referência essas informações e as das gravuras reproduzidas acima, julgue os itens de 7 a 
10. 
7 Ao comparar as obras apresentadas, conclui-se que, em relação à época da produção artística de 

Doré, a obra de Birk revela transformações econômicas e sociais resultantes do processo de 
industrialização. 

8 A utilização por Birk, na contemporaneidade, da imagem de Lúcifer, de autoria de Doré, atesta que 
a tradição artística, nesse caso, não é mera reprodução de modelos do passado. 

9 As formas idealizadas por Doré, tanto as humanas quanto as dos demônios, assemelham-se, em 
suas proporções, ao modelo dos corpos dos super-heróis das histórias em quadrinhos do século XX. 

10 Verifica-se que, nas gravuras de Doré apresentadas, o artista mesclou elementos românticos com 
elementos realistas, em consonância com a maneira de enxergar, no século XIX, os tempos 
medievais e o Renascimento. 

 
Em A Câmara Clara: Nota sobre a Fotografia, Roland Barthes investiga, como espectador e não como 

fotógrafo, a estrutura da fotografia como sistema, como código: a linguagem fotográfica, portanto. E 
aponta um paradoxo: a imagem fotográfica é uma cópia do real e uma ficção. No que se refere à “emoção” 
de sujeito olhado e de sujeito que olha uma foto-retrato, o autor argumenta: “diante da objetiva, faço 
pose; então, sou, ao mesmo tempo, aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, 
aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte. Assim, a fotografia é o 
advento de mim mesmo como outro, uma dissociação astuciosa da consciência de identidade; a fotografia 
transforma o sujeito em objeto.” 

Roland Barthes. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 22-3 (com adaptações). 
 

11 Com base no que está proposto acerca de retrato/fotografia no trecho acima, redija um texto, na 
modalidade padrão da língua portuguesa, apresentando sua visão sobre a seguinte questão: um rosto 
na foto-retrato — realidade ou ficção? 
 
Derivada do grego, a palavra “estética” significa “sentir” e envolve um conjunto, uma rede de 

percepções presentes em diversas práticas e conhecimentos humanos. As experiências estéticas de 
homens e mulheres estendem-se a vários âmbitos de seu existir, de seu saber, de sua identidade, enfim, 
de seu humanizar-se. Em processos de produzir e apreciar objetos artísticos, em múltiplas linguagens, 
enraizadas em contextos socioculturais, as pessoas experimentam suas criações e percepções estéticas 
de maneira mais intensa, diferenciada. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. 
Brasília: MEC, 1999, p. 48. 

 
O jogo instaura uma nova percepção do tempo, pois o início e o fim do jogo estão diretamente relacionados 
à limitação do tempo, que, por sua vez, instaura-se como fenômenos culturais. Mesmo depois de ter 
chegado ao fim, o jogo permanece como criação do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória. 

Johan Huizinga. Homo ludens - O jogo como elemento da cultura. São Paulo: Editora Perspectiva,1996. 4.a ed., p. 12-3. 
 

12 Tendo como referência inicial os fragmentos de textos acima e a multiplicidade de aspectos que eles 
evocam, assinale a opção correta. 
(A) Nas danças brasileiras, como, por exemplo, bumba meu boi, tambor de crioula, cavalo-marinho, 

os espectadores são convidados à apreciação estética passiva. 
(B) Tanto na origem quanto nos dias atuais, o texto tem sido o principal elemento do jogo cênico, 

que permite reconhecer a dramaturgia como manifestação artística. 
(C) No jogo cênico, o elemento tempo, responsável pela permanência da sensação da presentificação 

para o espectador, é o que mais se destaca, uma vez que o teatro é arte que depende, 
preponderantemente, da noção de tempo. 

(D) Ao longo da história do teatro, foram modificadas, no jogo cênico, as relações entre a caixa cênica 
e o espectador, transformação que se estendeu ao jogo simbólico estabelecido entre apreciador 
e fazedor. 
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A relação entre tempo, espaço e ação pode ser representada por um triângulo, em que há 
interdependência entre os três ângulos do trinômio. Assim, o tempo manifesta-se de maneira visível no 
espaço; o espaço situa-se onde a ação acontece e se desenrola com determinada duração; e a ação 
concretiza-se em certo lugar e momento. Considerado em si mesmo, cada ângulo produziria uma arte que 
não é teatro: sem espaço, o tempo seria duração pura, música, por exemplo; sem tempo, o espaço seria 
o da pintura ou da arquitetura; sem tempo e sem espaço, a ação não pode desenvolver-se. 

Patrice Pavis. A análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 139 (com adaptações). 
 
Considerando os aspectos abordados no texto acima, julgue os itens de 13 a 15 e assinale a opção correta 
no item 16, que é do tipo C. 
13 Nas representações cubistas, como na mostrada na figura abaixo, o espaço e as entidades que o 

ocupam se acham em planos geométricos dispostos em terceira dimensão, de modo a distinguir o 
espaço do tempo e representar, com precisão, a realidade. 

 

 

Georges Braque. Homenagem a J. S. Bach,1912, óleo, tela, 54 cm x 70 cm, Museu de Arte Moderna, Nova York. 
 

14 Do ponto de vista pictórico, a partitura musical pode ser entendida como um gráfico que mostra, em 
seu eixo vertical, a variação das frequências e, no eixo horizontal, o tempo decorrido. 

15 O espaço da pintura abaixo apresenta as condições de visibilidade segundo a sua modalidade historial, 
e não as condições da reprodução do real, ou seja, é, antes de tudo, um espaço do aparecer e da 
manifestação, e não um espaço da representação. 

 

 

Luiz Sacilotto. Concreção 7959, 1979, Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo. 
 
16 Com relação às artes cênicas, é correto afirmar que 

(A) a relação entre os ângulos do triângulo não interfere na qualidade do trabalho do ator, uma vez 
que o trinômio ação, tempo e espaço constitui a base para a construção de sua atuação. 

(B) o espectador relaciona-se, ao assistir a um espetáculo, diretamente com o tempo e com o espaço, 
de modo que o ângulo das ações se reduz consideravelmente. 

(C) a presença cênica é um estado buscado pelo intérprete na relação entre tempo, espaço e ação, 
de modo que, ao atingi-la, o ângulo das ações, no triângulo, se acentua. 

(D) cada tipo de triângulo revelaria, por analogia, um estilo teatral diferenciado, evidenciando-se, nos 
ângulos, o elemento estético preponderante. 
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O carnaval é a mais famosa festa popular brasileira, conhecida em todo o mundo. Sua provável origem 
é o entrudo português, que aglutinava várias brincadeiras, muitas delas de natureza violenta; porém a 
mais comum era a de as pessoas atirarem água, farinha, ovos podres e fuligem umas nas outras. O 
entrudo, trazido para o Brasil no século XVII, sofreu influências dos carnavais europeus, especialmente da 
França e Itália, a partir do século XIX. Em meados desse século, grupos de foliões começaram a tocar 
bumbos e tambores, fazendo arruaças e muito barulho a partir das 22 horas do sábado. Essa iniciativa 
ficou conhecida como Bloco do Zé Pereira. Um pouco mais tarde, tais blocos, incorporando tradições 
europeias, máscaras, adereços e fantasias, como a do pierrô, a da colombina e a do rei momo, passaram 
a fazer parte da paisagem do carnaval brasileiro. 

Internet: <www.aticaeducacional.com.br> (com adaptações). 
 
Tendo como referência o texto e aspectos por ele suscitados, julgue os itens a seguir. 
17 Os sambas cantados e tocados durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São 

Paulo têm sofrido, nos últimos dez anos, uma perceptível desaceleração, tornando-se cada vez mais 
lentos e cadenciados. 

18 Na formação dos blocos de frevo, marca do carnaval pernambucano, estão presentes instrumentos de 
percussão e de sopro, tais como caixas, bumbos, saxofones, trombones e trompetes. 

19 Entre os ritmos do carnaval brasileiro, incluem-se as marchinhas e o axé. 
20 As incorporações de tradições europeias descritas no texto compõem aspectos do carnaval que, 

relacionados à caracterização dos personagens, fazem parte dos recursos cenográficos dessa festa 
popular. 

21 Ao fazerem uso de indumentárias, os foliões libertam-se de sua aparência cotidiana e incorporam 
personagens, caracterização que contribui para transformar a festa do carnaval em um espetáculo. 

22 Arthur Omar, ao registrar o cotidiano, representado, por exemplo, nas festas populares, às quais se 
pode associar a figura abaixo, apresenta caminhos investigativos da imagem fotográfica 
contemporânea, por meio de processos fotográficos analógicos, que correspondem à reprodução 
fotoquímica da imagem, e digitais, embasados em procedimento físico-numérico. 

 

 
 

1. Arthur Omar. Antropologia da face gloriosa. Internet: <www.serurbano.wordpress.com>. 
2. Paul von Joukowsky. Gralstempel, 1882. Internet: <www.wikipedia.org>. 

 
No século XIX, o compositor alemão Richard Wagner revolucionou o mundo da ópera e das artes ao 

propor a gesamtkunstwerk, ou seja, a “obra de arte total”, um ideal de junção das artes — música, teatro, 
canto, dança e artes plásticas — em um mesmo palco. Como proposta de obra de arte coletiva, seria 
necessário que cada uma das linguagens se expandisse além da própria especificidade. Wagner sustentava 
que o verdadeiro objetivo da arte era a busca da universalidade, defendendo que, ao integrar todas as 
artes, a obra de arte total obviamente superaria todas as manifestações artísticas isoladas. 

Internet: <www.congressohistoriajatai.org> (com adaptações). 
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Considerando o texto e a figura acima como referências iniciais, julgue os itens de 23 a 27 e assinale a 
opção correta no item 28, que é do tipo C. 
23 A prática de Joãozinho Trinta, nos desfiles carnavalescos, contrariava o conceito wagneriano de “obra 

de arte total”. 
24 O princípio da arte total, referido no texto, está presente nos desfiles das escolas de samba, em que 

se mesclam recursos de todas as artes. 
25 Guardadas as diferenças existentes entre os diversos estilos estéticos, os fundamentos de integração 

entre as artes, presentes na ópera, estendem-se ao teatro de revista e ao teatro musical. 
26 No Brasil, o teatro de revista contribuiu para o processo de descolonização cultural, integrando os 

gostos e os costumes de toda uma sociedade, bem como as várias faces do anedotário nacional. 
27 Na contemporaneidade, o teatro musical impõe-se como substituto da ópera, estilo com o qual 

compartilha os mesmos elementos de composição. 
28 Para representar a realidade reproduzida na figura, o pintor Paul von Joukowsky recorreu ao método 

de desenho denominado 
(A) perspectiva isométrica ortogonal. 
(B) perspectiva cavaleira oblíqua. 
(C) perspectiva cônica com um ou vários pontos de fuga. 

 

  
 

    
 

Bill Viola. O quinteto dos invisíveis, 2000, videoinstalação, 140 cm x 240 cm. Londres.Internet: 
<www.artobserved.com>. 
Diego Velázquez. Velha senhora fritando ovos, 1618, óleo, tela, 100,5 cm x 119,5 cm, Galeria Nacional 
da Escócia, Edimburgo, Reino Unido. Internet: <www.desdelahabana.net>. 

 

(D) cena estruturada sem as leis da perspectiva. 
 
Considerando as imagens acima, julgue o item a seguir. 
29 Ambas as obras, independentemente da época em que foram criadas e das técnicas nelas utilizadas, 

apresentam a condição humana como ponto marcante. 
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Tendo como referência a proposta de mapa da América do Sul feita por Torres- Garcia, apresentada na 
figura acima, julgue os itens a seguir. 
30 A proposta de mapa apresentada na figura representa um movimento político sul-americano de 

combate à visão eurocêntrica do mundo. 
31 Essa representação cartográfica, com a inversão da posição da América do Sul em relação às Américas 

Central e do Norte, apresenta conteúdo político, pois a América Latina inverte a sua posição de 
dependência em relação à América anglo-saxônica e à Europa. 

32 Ao inverter o mapa da América do Sul, o artista realiza um gesto de representação que contradiz as 
cartografias convencionais. 

33 Com sua obra, o artista pretende mostrar a importância da cartografia no ensino da geografia. 
 

Pedro Pedreiro Chico Buarque 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã, parece, carece de esperar também 
Para o bem de quem tem bem 
De quem não tem vintém 
Pedro pedreiro está esperando a morte 
Ou esperando o dia de voltar pro Norte 
Pedro não sabe mas talvez no fundo 
Espere alguma coisa mais linda que o mundo 
Maior do que o mar 
Mas pra que sonhar 
Se dá o desespero de esperar demais 
Pedro pedreiro quer voltar atrás 
Quer ser pedreiro pobre e nada mais 
Sem ficar esperando, esperando, esperando 
Esperando o sol Esperando o trem 
Esperando o aumento para o mês que vem 
Esperando um filho pra esperar também 
Esperando a festa 
Esperando a sorte 
Esperando a morte 
Esperando o norte 
Esperando o dia de esperar ninguém  
Esperando enfim nada mais além  
Da esperança aflita, bendita, infinita  
Do apito do trem 

Internet: <www.chicobuarque.com.br>. 
 

Considerando o texto acima, que aborda o tema das condições do trabalho operário brasileiro nos anos 
sessenta e setenta do século XX, julgue os itens 34 e 35. 
34 Ao abordar a espera do dia de voltar para o Norte, denominação genérica que também engloba o 

Nordeste, a canção de Chico Buarque remete à modernização econômica experimentada pelo Brasil, 
a partir dos anos trinta e quarenta do século XX: Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, 
Petrobrás e indústria automobilística são símbolos de um processo de industrialização que atraiu ao 
Sudeste milhares de imigrantes de outras regiões do país. 

35 Por seu agudo viés político, a letra de Pedro Pedreiro afasta-se do tipo de música que ganhou espaço, 
no Brasil, nos anos sessenta do século passado e se aproxima bastante da Tropicália, movimento 
musical que, sob a liderança de Caetano Veloso e Gilberto Gil, pretendia libertar a música brasileira 
de qualquer tipo de influência externa, tais como a do rock e a da contracultura. 
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Hélio Oiticica. Parangolé. Capas de vestir que envolvem passista de uma escola de samba em dança improvisada em espaço com 
formas expressivas. Di Cavalcanti. Carnaval II, 1965, óleo sobre tela, 114 cm x 146 cm. 

 

 

 

Tarsila do Amaral. Carnaval em Madureira,1924, óleo sobre tela, 76 cm x 63 cm, Fundação José e Paulina Nemirovsky, São Paulo, 
SP. Glauco Rodrigues. Samba-enredo, 1929-2004, óleo sobre tela, acervo da CEF. 

 
Goethe (1749-1822) sublinhou com justeza que o carnaval é a única festa que o povo se dá a si 

mesmo, o povo não recebe nada, não sente veneração por ninguém, ele se sente o senhor, e unicamente 
o senhor (não há convidados, nem espectadores, todos são senhores); em segundo lugar, a multidão é 
tudo, menos melancólica: desde que o sinal da festa soa, todos, mesmo os mais graves, depõem sua 
gravidade. 

Mikhail Bakhtin. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Brasília: Ed. UnB, 1996, p. 217-8 (com adaptações). 
 
Considerando o texto, de Mikhail Bakhtin, e as imagens acima, julgue os itens 36 e 37 e faça o que se 
pede no item 38, que é do tipo C. 
36 Hélio Oiticica, membro dos movimentos concreto e neoconcreto no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60 

do século passado, foi um dos primeiros artistas brasileiros a adotar, em sua obra, o princípio da 
participação do espectador. 

37 A obra Parangolé, de Hélio Oiticica, figura como bom exemplo da arte que conjuga a expressão corporal 
— a dança rítmica carnavalesca — com a expressão visual — o colorido das vestimentas dos passistas. 

38 Considerando as imagens e o texto apresentados, assinale a opção correta. 
(A) A obra Parangolé, de Hélio Oiticica, é convergente com a ideia de livre participação popular na 

festa de carnaval. 
(B) A obra Carnaval em Madureira evidencia o repúdio de Tarsila do Amaral aos princípios formais 

cubistas, principalmente aos formulados por Léger. 
(C) Na obra Carnaval II, Di Cavalcanti representou, por meio de figuras exclusivas da cultura carioca, 

o ambiente caótico e desordenado do carnaval. 
(D) Para criar profundidade espacial na obra Samba-enredo, Glauco Rodrigues utilizou recursos 

técnicos da perspectiva linear. 
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O teatro é base de toda educação criativa. Dele fluem todas as artes. O homem primitivo expressou-
se, antes, dramaticamente: dançava mimeticamente, criando os sons. Depois, necessitou da arte, para 
pintar-se, ou cobrir-se com peles de animais, ou magicamente representar suas ações nas paredes das 
cavernas; e a música foi essencial para dar ritmo e tempo à sua dança dramática. A criança “inventa” e, 
em seu “faz de conta”, necessita de música, dança, artes plásticas e habilidades manuais. A expressão 
dramática provê as outras artes de um significado e um objetivo para a criança. A criatividade espontânea 
fundamenta-se na experiência dos sentidos e, ao enfocá-la quer psicodramaticamente, quer 
cineticamente, verificamos que a espontaneidade tem sua base na imaginação dramática. 

 

Courtney. Jogo, teatro e pensamento - As bases intelectuais do teatro na educação.  
São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 56-7 (com adaptações). 

 
Tendo como referência as ideias desenvolvidas no texto acima, julgue os itens de 39 a 43 e faça o que se 
pede no item 44, que é do tipo C. 
39 Infere-se do texto que o teatro é base da educação formal e que, a partir dele, aglomeram-se outros 

tipos de conhecimento, como o da ciência, o da tecnologia e o da religião, que fundamentam a 
educação criativa. 

40 Com base no texto, conclui-se que a criança, por ter o dom de inventar, cria narrativas 
fundamentando-se na lógica cartesiana e, portanto, prescinde da arte em seu faz de conta dramático. 

41 A espontaneidade própria da ação criativa, cuja base é a imaginação dramática, ampara-se na 
experiência dos sentidos enfocada cinética ou psicodramaticamente. 

42 Desde o início da comunicação humana, o teatro incorporou outras formas artísticas, que se tornaram 
essenciais para as representações dramáticas. 

43 A música, que exerce o papel principal em um concerto, pode desempenhar papel secundário em 
encenações teatrais, filmes, rituais ou atividades terapêuticas. 

44 A partir das ideias do texto, assinale a opção correta. 
(A) O homem, desde sua gênese, dançava ao som de vários ritmos, como maracatu, congada e 

carnaval, tradições culturais que chegaram aos dias de hoje e se tornaram símbolos da cultura do 
homem contemporâneo. 

(B) Na tentativa de adornar-se para atuar em festas populares, o homem primitivo cobria-se com 
peles de animais, estimulado pelas representações dramáticas de animais nas paredes das 
cavernas. 

(C) Do teatro, base de processos educativos pautados na criatividade, fazem parte outras formas 
artísticas, como dança, artes visuais, música e habilidades manuais. 

(D) Segundo o texto, das artes plásticas flui a expressão dramática, na medida em que delas derivam 
formas expressivas de representação cênica. 

 
45 Na ala, tal como no ato da ópera, o enredo está dividido em seções temáticas. 
46 No espetáculo carnavalesco, manifestação popular que reúne música, ritmo, percussão, dança e 

variada combinação de formas e cores nas fantasias, realiza-se, no mesmo tempo e espaço, a 
comunhão de culturas e épocas diferentes. 

47 O Renascimento italiano, movimento cultural desenvolvido entre o final da Baixa Idade Média e o início 
da Idade Moderna, caracterizou-se, entre outros aspectos, pela revalorização da tradição clássica 
greco-romana, pelo humanismo e pelo anticlericalismo. 

 
O banquete tinha tanta importância quanto a vida dos salões no século XVIII e mesmo quanto a corte 

do Ancien Régime. Os imperadores não tinham corte; viviam em seu palácio, na colina do Platino, à 
maneira dos nobres de Roma em suas mansões, cercados de escravos e libertos, mas caída a noite, 
jantavam com seus convidados, que eram senadores ou simples cidadãos cuja companhia apreciavam. 

Paul Veyne. O Império Romano. In: Philippe Ariès; Georges Duby. História da vida privada: do império romano ao ano mil. 2.a ed. 
Trad.: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 181 (com adaptações). 
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1. Diego Velázquez. O triunfo de Baco, 1629, óleo sobre tela, 165 cm x 225 cm, Museu do Prado, Madri. 
2. Frans Hals. O banquete dos oficiais da Milícia de São Jorge, 1627, óleo sobre tela, 179 cm x 257,5 cm, Museu Frans Hals, Amsterdã. 

 

 

 
Giambattista Tiepolo. O banquete de Cleópatra, 1743, óleo sobre tela, 250,3 cm x 357 cm, Galeria Nacional de Victória, Austrália. 
 
48 Na obra O Banquete dos Oficiais da Milícia de São Jorge, Frans Hals, pintor renascentista, representou 

o espírito solene dos banquetes promovidos para homenagear oficiais das milícias. 
49 A obra O Banquete de Cleópatra, de Tiepolo, apresenta características do estilo barroco. 
50 Artistas plásticos, como, por exemplo, Rubens, foram responsáveis pela decoração, em estilo barroco, 

de alguns salões de banquete do século XVIII. 
51 Na obra O Triunfo de Baco, de Velázquez, a luz clara destaca Baco, deus do vinho, dos demais 

personagens, recurso que remete à pintura de Caravaggio, na qual também está presente o jogo de 
claro e escuro, por ser uma das características das artes plásticas no período Barroco. 

 
Dois estilos de colonização se inauguraram no norte e no sul do Novo Mundo. Lá, o gótico altivo de 

frias gentes nórdicas. Para eles, o índio era um detalhe, sujava a paisagem, que, para se europeizar, 
deveria livrar-se deles. Cá, o barroco das gentes ibéricas, mestiçadas, que se mesclavam com os índios. 
Um, a tolerância soberba e orgulhosa dos que se sabem diferentes. Outro, a tolerância opressiva de quem 
quer conviver reinando sobre os corpos e as almas dos cativos, porque toda a diferença lhe é intolerável. 

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 (com adaptações). 
 

 

 

Rodolfo Amoedo. O último tamoio, 1883, óleo sobre tela, 180,3 cm * 261,3 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Considerando o texto e a obra reproduzida — O Último Tamoio —, de Rodolfo Amoedo, faça o que se pede 
no item 52, que é do tipo C. 
52 A partir do texto e da obra de arte apresentados acima, assinale a opção correta. 

(A) Na obra O Último Tamoio, é retratada a cena em que um padre, com pesar, ampara um tamoio, 
o que evidencia relação de respeito aos indígenas, constatada também na incorporação da criação 
artística indígena aos ensinamentos artísticos da escola jesuíta no Brasil. 

(B) Com a chegada da Missão Francesa ao Brasil, em 1816, o Barroco brasileiro fortaleceu-se no que 
tinha de mais genuíno: a arte indígena. 

(C) Nas obras influenciadas pelo Indianismo, termo cunhado por críticos literários brasileiros, o 
indígena era retratado como herói nacional, tendência que se observa na obra O Último Tamoio, 
criada no contexto do movimento nacionalista do século XIX. 

(D) Exemplar do Barroco brasileiro, a obra O Último Tamoio caracteriza-se pelo contraste entre a 
incidência de luz clara na figura do índio e o tom escuro das vestes do jesuíta, o que revela 
resquícios do academicismo. 

 
O teatro já nasceu musicado. O canto e a dança tiveram presença marcante nas manifestações 

artísticas da Antiguidade. Havia música não só nas tragédias, mas também nos dramas, nas sátiras e nas 
comédias. Na história mais recente, a relação do teatro com a música atingiu o seu mais alto grau a partir 
do surgimento da ópera, na Itália do século XVI. Porém os cantos e as melodias acompanharam o teatro 
popular, durante todo o seu percurso, por toda a Europa, até que apontasse, triunfante, em terras do 
além-mar. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o teatro musical floresceu no Brasil de uma 
forma ímpar. A opereta e o teatro de revista se instalaram no Brasil na segunda metade do século passado 
e, de lá pra cá, o casamento do teatro com a música sempre deu certo. Antes da era do rádio, iniciada em 
1922, o teatro de revista foi o grande responsável pela divulgação dos êxitos da música popular brasileira. 
E, durante muito tempo, a ideia do teatro musicado brasileiro esteve associada a balangandãs, plumas e 
lantejoulas e, mais particularmente, à imagem do teatro de revista. Esquecemo-nos de que esse teatro 
teve um significado histórico e político, e o reduzimos a fantasias brilhantes e coloridas. A partir dos anos 
1960, registrou-se uma crise do teatro de revista, o qual parecia remeter a um passado politicamente 
ingênuo e distante das plateias ávidas em debater e combater as injustiças sociais. Ainda assim, o gênero 
teatro musical não abandonou nossos palcos. Apenas mudou de cara. Espetáculos como Arena Conta 
Zumbi, Arena Conta Tiradentes, Roda Viva e tantos outros, como o mais recente Gota D’água, passaram 
para a história do musical brasileiro. 

Neyde de Veneziano. Teatro da juventude. São Paulo: Ano 1, n.° 5, 1996 (com adaptações). 
 

Considerando o texto acima e o que ele suscita, julgue os itens a seguir. 
53 De acordo com o texto, entre as produções musicais do teatro brasileiro, destacam-se as obras Arena 

Conta Zumbi e Gota D’água, ambas de autoria de Gianfrancesco Guarnieri, em parceria, 
respectivamente, com Augusto Boal e Chico Buarque de Holanda. 

54 Assim como os adornos no teatro de revista, as máscaras foram acentuadamente utilizadas como 
elementos cênicos nas peças de commedia dell’arte, nas quais se destacaram os personagens 
Polichinelo e Pantaleão. 

55 Das informações expressas no parágrafo inicial depreende-se que as primeiras manifestações das 
artes cênicas correspondem aos musicais atuais. 

56 No texto acima, afirma-se que o surgimento da ópera foi um marco na integração do teatro com a 
música e que a música já estava presente no teatro popular, informações que permitem inferir que a 
autora do texto não considera a ópera uma manifestação artística popular. 

57 A fusão de linguagens artísticas, tema tratado no fragmento de texto apresentado, caracteriza os 
desfiles das escolas de samba. 

58 O bumba meu boi é uma manifestação folclórica centrada exclusivamente na música e, portanto, não 
envolve outras linguagens artísticas. 
 
Hoje, as artes dramáticas se utilizam dos elementos principais — gestos e sons — somados a tantos 

outros, o que, muitas vezes, surpreende, dadas a criatividade e a engenhosidade como são trabalhados. 
Músicas, instrumentos, luzes de diferentes cores e dirigidas a diferentes pontos com distintas intensidades, 
bonecos, máscaras, panos, sucata, móveis, tintas, água, figurinos, objetos e cenários são compostos de 
infinitas formas em apresentações e espetáculos teatrais. Esses elementos cênicos surgem e são utilizados 
em momentos distintos, nos contextos tanto do mundo ocidental quanto do oriental, sendo apropriados e 
articulados também de diferentes formas. Eles constituem o recheio, o sabor, a visualidade e dão 
materialidade às tramas imaginadas por autores e espectadores. 

Márcia Feldman e Mônica D. Pinto. Reflexões sobre a educação no próximo milênio. Brasília: MEC, 1998 (com adaptações). 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens 59 e 60 e assinale a opção correta no item 61, que 
é do tipo C. 
59 No teatro de animação, produzido desde os primeiros momentos da humanidade, têm sido utilizados 

diversos tipos de elementos cênicos, entre os quais, bonecos. No Brasil, a região Nordeste é um grande 
centro do teatro de bonecos, conhecido como teatro de marionetes. 

60 No teatro Nô, são utilizados como elementos cênicos a música, a maquiagem e os figurinos, o que o 
torna uma das principais manifestações do teatro ocidental. 

61 No século XX e na atualidade, uma vertente estética das artes cênicas é a dança-teatro, em cuja 
encenação o corpo humano auxilia na narrativa e ele próprio tem sua história; o corpo é uma visão 
particularizada de uma vivência. Um dos mais importantes mentores da vertente da dança-teatro é a 
coreógrafa 
(A) Martha Graham. 
(B) Isadora Duncan. 
(C) Pina Baush.  
(D) Ana Pavlova. 

 
No Manual de produção de CDs e fitas demo, já na terceira edição, os autores tentam mostrar os 

caminhos a quem quer entrar no mercado musical. Eles explicam, passo a passo, a importância de um 
trabalho demo e do material de divulgação de um artista. Procuram esclarecer dúvidas a respeito dos 
processos de pré e pós-produção de um CD. O livro conta com um glossário de termos musicais e artísticos 
e com uma planilha de anotação dos gastos da produção musical. 

Internet: <www.litec.com.bro> (com adaptações). 
 
Acerca do texto acima e do trabalho de profissionais da linguagem musical, julgue os itens a seguir. 
62 Tem-se verificado que a maioria das gravadoras, na atualidade, vem adotando como critério de escolha 

dos seus contratados exclusivamente a qualidade artística, em detrimento do apelo comercial do 
produto musical. 

63 O segmento “a quem quer entrar” (R.2-3) poderia ser corretamente substituído por àqueles que 
desejam lançar-se. 

64 No processo de produção de um CD, o arranjador é o profissional cuja função, no estúdio de gravação, 
é captar o som de cada instrumentista e de cada vocalista, bem como escolher os microfones e os 
demais equipamentos apropriados à gravação. 

65 A fase de pós-produção de um CD envolve a consolidação das estratégias de marketing e a distribuição 
do produto fonográfico no mercado. 

 

 

 

Autor desconhecido. Nefertiti, escultura egípcia. Partenon, Grécia Antiga. 
 

66 O mármore — material construtivo de grande resistência — foi utilizado pela civilização grega na 
construção civil, na pavimentação de vias e em esculturas por ser abundante nas regiões dos Bálcãs 
e do Cáucaso, pertencentes ao território da Grécia atual. 

67 Como observado na escultura de Nefertiti e no Partenon, as artes podem apresentar diferentes 
funções, em razão de mudanças nas necessidades objetivas de determinada sociedade. 

68 Ao trabalhar com as formas, a produção artística em artes visuais prioriza as regras e os dogmas da 
religião, em detrimento dos materiais utilizados. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Frida Kahlo. El abrazo del amor de El Universo, 1949. 
 
Considerando a pintura de Frida Kahlo e o texto precedente, julgue os próximos itens. 
69 Além de representar a aparência física do rosto da artista, o autorretrato expressa a articulação entre 

a sua realidade interior, as concepções artísticas que a orientam e o mundo exterior. 
70 Um dos elementos da pintura a óleo é o pigmento, que, para durar mais, deve ter propriedade 

aglutinante. 
 

 

 

     Pirâmide da Lua, Asteca. Teatro Nacional de Brasília 
 
71 Exibindo forma de pirâmide, tanto o Teatro Nacional de Brasília quanto a pirâmide da Lua foram 

edificados em pedra, com sustentação circular e lados triangulares que afluem em direção do ápice, 
características que indicam o caráter esotérico de ambas as construções. 

72 A estrutura do painel do Teatro Nacional reflete o estilo de Athos Bulcão, que se vale da repetição 
padronizada da mesma forma geométrica para a criação de suas obras. 

73 O painel de Athos Bulcão na fachada do Teatro Nacional representa a integração entre a arquitetura 
pública e as artes plásticas voltadas para o contexto urbano de uma Brasília pensada como um grande 
museu a céu aberto. 

74 A incidência dos raios solares sobre os paralelepípedos de Athos Bulcão contribui para criar o efeito 
visual de perspectiva, enfatizado também pelos eixos estruturais do próprio edifício. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Georgina de Albuquerque. Sessão do Conselho do Estado, 1922. 
 
Considerando a pintura de Georgina de Albuquerque, julgue os itens a seguir. 
75 O gênero histórico, muito prestigiado na arte acadêmica, foi o principal destaque na Semana da Arte 

Moderna de 1922. 
76 A pintura de Georgina de Albuquerque apresenta aspectos impressionistas, como as pinceladas livres 

e as cores vibrantes. 
77 Embora represente Leopoldina em silêncio, ouvindo a opinião de alguns homens, a pintura reconhece 

à princesa um papel na vida pública. 
78 A pintura de Georgina de Albuquerque representa uma sessão do Conselho do Estado ocorrida em 

1922. 
79 Ao representar a princesa Leopoldina fora do centro da pintura, Georgina de Albuquerque que atenua 

a importância histórica dessa personagem. 
 

 

 

Gian Lorenzo Bernini. Apolo e Dafne, 1598-1680. 
 
Considerando a obra Apolo e Dafne, de Gian Lorenzo Bernini, apresentada anteriormente, julgue os itens 
a seguir. 
80 Esculturas como Apolo e Dafne ilustram, no espaço social, as relações e interações sociais em que se 

configuram aspectos como o da sexualidade, os quais remetem aos mitos gregos como referência de 
organização dessas relações. 

81 A escultura Apolo e Dafne tem elementos estruturais da sintaxe da linguagem visual, uma vez que 
apresenta características como a representação do nu e o realismo das formas humanas. 

82 O movimento dos corpos de Apolo e Dafne cria uma estrutura rítmica que representa a proibição do 
amor: ambos os corpos parecem fugir de um castigo em direção à liberdade. 

83 Na escultura de Bernini, a sensação de movimento é criada pela tensão entre os corpos de Apolo e 
Dafne. O interesse pelo movimento como elemento temporal, essência da arte Barroca, surge em um 
período em que as ideias de Galileu Galilei sobre o movimento — dos corpos, do pêndulo e dos relógios 
mecânicos como instrumentos para medir o tempo — têm grande repercussão na forma como a 
sociedade ocidental entende o espaço e o tempo. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

 

                 Pedro David. Sufocamento. 
 
A partir das fotografias precedentes, da série Sufocamento do artista Pedro David, julgue os itens 84 e 85 
e assinale a opção correta no item 47, que é do tipo C. 
84 A série de fotos intitulada Sufocamento tem cunho político e socioambiental. 
85 Questões sobre razões e seus limites estão presentes em obras de artes visuais realizadas em 

diferentes épocas e a partir de diversos meios e suportes, como, por exemplo, nas fotografias 
apresentadas. 

86 Na série fotográfica Sufocamento, de Pedro David, é possível reconhecer uma mensagem de 
(A) elogio ao cartesianismo e à racionalidade, presentes na disposição metódica das árvores 

plantadas. 
(B) elogio ao progresso, obtido pela racionalidade cartesiana, usada para dominar a natureza. 
(C) crítica à natureza, que, sem a racionalidade humana, mantém aprisionadas espécies de árvores. 

 

 

René Magritte. Ceei n’est pas une pipe, 1929. Internet: <museumexhibitions.wordpress.com>. 
 

(D) crítica à racionalidade, por meio da imagem de árvores nativas aprisionadas entre plantações. 
 

Para o filósofo Vilém Flusser, a relação texto-imagem assumiu, na Idade Média, a forma de disputa 
entre o cristianismo textual e o paganismo imagético. Na Idade Moderna, houve conflitos entre a ciência 
textual e as ideologias imagéticas, que, de modo dialético, foram-se criticando. Na tentativa de exterminar 
o paganismo, o cristianismo acabou absorvendo as imagens pagãs e, na medida em que a ciência criticava 
esses valores, incorporava as imagens e se ideologizava. Assim, os textos passaram a explicar as imagens, 
e elas, por sua vez, passaram a ilustrar os textos. Essa troca foi-se tornando tão dialética entre a 
imaginação e a conceituação, que, num momento, se negavam e, num outro, se reforçavam. 

 

S.Venturelli e M. Maciel. Imagem interativa. Brasília: Ed. UnB, 2008 (com adaptações). 
 
Tendo como referência o texto acima e a figura apresentada, que se refere à obra Ceci n’est pas une pipe 
(Isto não é um cachimbo), julgue os itens a seguir. 
87 Na distinção entre escrita e desenho ou entre escrita e artes plásticas em geral, não se considera 

escrita o grafismo das pinturas rupestres. 
88 A relação entre imagem e texto como sistemas de comunicação na obra Ceci n’est pas une pipe, de 

René Magritte, elimina o princípio da separação entre as representações linguística e plástica. 
89 Na obra Ceci n’est pas une pipe, em que os elementos do grafismo e os das artes plásticas são 

expressos no mesmo espaço, o enunciado ratifica a identidade da figura. 
 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Com a popularização dos meios de comunicação e o barateamento dos instrumentos musicais, não é 
de espantar que o rock tenha chegado ao interior de Sergipe. É possível encontrar bandas de todo estilo 
de rock e metal no agreste sergipano, de blues a death metal. Todavia há predominância de bandas que 
tentam mesclar sonoridades e influências locais (tais como padrões rítmicos, formas de cantar, como uma 
embolada, instrumentos típicos, como o berimbau e o pandeiro) com riffs de guitarras distorcidas típicos 
do metal. 

Hugo Leonardo Ribeiro. Da fúria à melancolia: a dinâmica das identidades na cena rock underground de Aracaju. São Cristóvão: 
Ed. UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2010, p. 90 (com adaptações). 

 
Tendo o texto acima como referência, julgue os itens a seguir. 
90 O autor do texto, ao empregar a expressão “de blues a death metal”, sugere, no que se refere à 

quantificação em decibéis, escala do estilo mais ruidoso ao mais suave. 
91 A embolada, citada no texto como pertencente à cultura musical local, é um estilo de cantar de forma 

muito rápida, um desafio vocal. 
92 A fusão dos maneirismos vocais nordestinos com elementos instrumentais típicos do rock, mencionada 

no texto, é utilizada também pelo pernambucano Chico Science. 
93 O domínio morfoclimático predominante em Sergipe caracteriza-se pela presença de árvores de grande 

porte, muito utilizadas na fabricação de móveis e na construção civil. 
94 Localizado entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino do Brasil, o Agreste é uma região totalmente 

semiárida. 
95 A Caatinga tem condições de desenvolver-se economicamente com o incremento da agricultura. 
96 Segundo proposta de regionalização do Brasil em que são adotados critérios naturais e de formação 

socioespacial, os limites da região Nordeste coincidem com os dos estados que a compõem. 
97 Há elementos no texto que permitem inferir que a incorporação do rock à cultura musical do agreste 

nordestino, decorrente do baixo preço dos instrumentos musicais, confirma que esse gênero musical 
é uma linguagem universal dos jovens. 

 

 

 

Fernand Léger. Film Ballet Mécanique (Filme Balé Mecânico), 1924. Internet: <www.youtube.com>. 
 

Desde o século XIX, depois da invenção da fotografia, do incremento do jornal, do surgimento do 
cinema e da explosão da publicidade, passo a passo, a era de Gutenberg foi cedendo seu espaço exclusivo 
— de alta cultura e de linguagem tão próxima quanto possível da pureza de meios (a escrita) — para 
linguagens cada vez mais híbridas, das quais o cinema e, então, a televisão são exemplos. Durante mais 
de três quartos do século XX, de um lado, o texto escrito mantinha-se como detentor dos valores da 
ciência, do conhecimento e do saber, enquanto, de outro lado, os meios de informação e entretenimento, 
marcados pela explosão do som e da imagem, tomavam crescentemente conta da paisagem cultural. Entre 
ambos, a arte mantinha sua sabedoria sobre o reino da sensibilidade. O advento da web e da linguagem 
que nela circula, a hipermídia, trouxe, entretanto, intensas transformações nessa distribuição de papéis e 
funções culturais. Tudo começou a misturar-se. 

Lúcia Santaella. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, ubiquidade.  
São Paulo: Paulus, 2010, p. 64 (com adaptações). 



A impressão deste material não é obrigatória. 

98 De acordo com o texto, a linguagem cinematográfica é mais híbrida que a linguagem escrita, mesmo 
sendo esta mais antiga e dominante por longo período. 

99 Infere-se das ideias desenvolvidas no texto que, na distribuição de papéis culturais, a linguagem da 
arte é a que, até hoje, mantém-se soberana, sem se misturar com outras linguagens, mesmo diante 
do poder da linguagem da web. 

100 Fotografia, cinema, rádio e televisão, que integram o contexto histórico do que comumente se 
denomina Segunda Revolução Industrial, desempenharam, ao longo do século XX, papel essencial à 
configuração de uma sociedade de massas crescentemente urbanizada. 

101 A partir dos quadros da obra Film Ballet Mécanique, de Fernand Léger, artista cubista, e do texto de 
Lúcia Santaella, assinale a opção correta. 
(A) A obra apresentada evidencia que Léger produziu experimentações com cinema que não 

apresentam semelhanças com a estética cubista. 
(B) O cinema nasceu associado à multiplicação, que resulta em múltiplas cópias de uma mesma 

matriz e expansão do conceito de multiplicidade da imagem. 
(C) A técnica cinematográfica utilizada na obra Film Ballet Mécanique aproxima- se da técnica 

pictórica, pois cada quadro do filme é pintado manualmente. 
(D) O uso de técnica cinematográfica nas artes plásticas valorizou virtudes consagradas da obra 

de arte, como a originalidade e a autenticidade. 
 

 

   Helio Oiticica. Tropicalia. Internet: <tropicalia.com.br>. 
 

A obra Tropicália era constituída por um labirinto de madeira forrado com areia e pedras, que, ao 
ser percorrido pelo espectador, colocava-o em contato corporal com diversos elementos naturais e 
culturais do Brasil, como plantas tropicais e araras nativas, em um percurso que terminava em frente a 
um aparelho de televisão ligado. A obra acabaria dando nome a todo um movimento cultural, o 
tropicalismo, que abarcou diversas expressões artísticas. 

Internet: <memoriasdaditadura.org.br> (com adaptações). 
 
Tendo como referência a obra Tropicália, de Hélio Oiticica, reproduzida na imagem antecedente, e o texto 
que a ela se segue, julgue os itens a seguir. 
102 Compreender o lugar vinculado ao espaço e ao tempo como constituintes de sua realidade amplia as 

percepções de aspectos estruturantes dessa realidade, como se observa na obra Tropicália. 
103 A obra Tropicália envolve a manipulação ou a participação sensorial corporal, ou seja, a participação 

tátil, olfativa, visual e semântica do espectador. 
104 A forma de organização de elementos (linhas, pontos e curvas no espaço) delineia a imagem e, 

consequentemente, as características de um movimento artístico, caso da obra em apreço. 


