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Lista II 
 

Exercícios Parte I 

 
01. (SAS/UEG 2012/1) Analise a imagem. 

 
Uma das pinturas rupestres pré-históricas mais conhecidas do paleolítico europeu é a de um bisonte, 

encontrada numa das grutas de Altamira, Espanha.  Qual característica sociocultural pode ser vislumbrada 
por intermédio da pintura?   

a) O sedentarismo, já que apenas um grupo fixo de agricultores teria tempo de produzir uma pintura 
desse tipo.  

b) O ritualismo, visto que indica a existência de rituais mágicos para aprisionar animais por meio da 
pintura para facilitar a caça.  

c) O matriarcalismo, considerando que a suavidade dos traços indica que as pinturas eram feitas 

exclusivamente pelas mulheres.  
d) O zoomorfismo, uma vez que a pintura indica que os bisontes eram animais sagrados e proibidos de 

serem caçados pela comunidade. 
 
02. (UEG 2017) A produção artística no Paleolítico se caracteriza pelo 

a) uso de pedras polidas, a partir da descoberta de que, mediante o atrito, as pedras poderiam ser 

polidas e utilizadas no processo de confecção artística. 
b) naturalismo, pois as imagens da época são naturalistas, ou seja, representam os seres conforme a 

visão que os homens da época tinham da natureza. 
c) uso dos metais, o que foi possibilitado a partir do domínio do fogo, com o qual os homens derretiam o 

metal para, depois, trabalharem-no artisticamente. 
d) naturalismo, uma vez que as imagens do período estavam intimamente ligadas à religião, servindo de 

veículo para propagação de crenças religiosas. 

e) uso de pedras preciosas e de metais nobres, o que propiciou a criação de artefatos imponentes e 
valiosos, tanto do ponto de vista artístico quanto material. 

 
03. (ENEM 2020) A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e 

sociais. Os San, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, 
afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de 
imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na 

imagem e no som, no audiovisual.  
KI-ZERBO, J. A arte pré-histórica africana. In: KI-ZERBO, J. (Org.) História geral da África, I: 

metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010.  

 
De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para 
o(a)  

a) transmissão dos saberes acumulados.  
b) expansão da propriedade individual.  
c) ruptura da disciplina hierárquica.  
d) surgimento dos laços familiares.  

e) rejeição de práticas exógenas. 
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04. Examine duas pinturas produzidas na Caverna de Altamira, Espanha, durante o Período Paleolítico 

Superior. 

  
 
Tais pinturas rupestres podem ser consideradas como 
a) manifestação do primitivismo de povos incapazes de representações realistas. 
b) expressão artística infantilizada e insuficiente para fornecer qualquer indício sobre a vida na Pré-

História. 

c) comprovação do pragmatismo de povos primitivos, despreocupados de sua alimentação. 
d) representação, em linguagem visual, dos vínculos materiais de um povo com o seu ambiente. 
e) revelação da predominância do pensamento abstrato sobre o concreto nos povos pré-históricos. 

 
05. (UNESP 2019) Consideram-se arte rupestre as representações feitas sobre rochas pelo homem da pré-

história, em que se incluem gravuras e pinturas. Acredita-se que essas pinturas, em que os materiais mais 

usados são sangue, saliva, argila e excrementos de morcegos (cujo hábitat natural são as cavernas), têm 
cunho ritualístico. 

(www.portaldarte.com.br. Adaptado.) 

 
Todos os materiais utilizados para as pinturas, citados no texto, são 
a) substâncias compostas puras. 
b) de origem animal. 
c) misturas de substâncias compostas. 
d) de origem vegetal. 
e) misturas de substâncias simples. 

 

06. (UEMA 2016) Arte rupestre é o mais antigo tipo de arte da História. Também é conhecida como gravura ou 

pintura rupestre. Esse tipo de arte teve início no período Paleolítico Superior e é encontrada em todos os 
continentes. O estudo da arte rupestre favoreceu o conhecimento de pesquisadores em relação aos hábitos 
dos povos da Antiguidade e a sua cultura. As matérias-primas utilizadas para a expressão artística dos 
povos da antiguidade eram pedras, ossos e sangue de animais. O sangue, assim como o extrato de folhas 
de árvores, era utilizado para tingir, constituindo o que devem ser as mais primitivas expressões artísticas, 

conforme a imagem abaixo. 
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Durante muito tempo, os povos que assim se expressavam foram conhecidos como ¯ “Pré-históricos”. Essa 

denominação, hoje em desuso entre a maioria dos historiadores, mas ainda presente nos livros didáticos, 
está diretamente relacionada ao fato de esses povos 

a) desconhecerem a escrita. 
b) manterem relações comerciais. 
c) viverem sob a forma de Estado. 
d) dominarem as técnicas agrícolas. 
e) ocuparem as margens dos grandes rios. 

 

07. (UEL 2018)  

 
Disponível em: <http://www.filmeb.com.br/calendario-de-estreias/cavernados-sonhos-esquecidos>. Acesso em: 9 out.2017). 

 

Com base na figura e nos conhecimentos sobre arte paleolítica, assinale a alternativa correta. 
a) A pintura feita com guache é uma característica desse período, que consiste na mistura de alguns tipos 

de terra; tais pinturas serviam para catalogar o que haviam caçado, garantindo a diversidade de 

espécies nas caças seguintes. 
b) As pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais, fixados com gordura 

animal; tais produções são relacionadas a aspectos mágicos, presentes no cotidiano das organizações 
pré-históricas. 

c) As pinturas funcionavam como oferenda aos deuses e, pelas dimensões, é possível perceber o nível de 
reverência; os artistas desse período empenhavam-se na produção de uma arte religiosa com fins 
decorativos. 

d) As pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos como afrescos e representam figuras 
híbridas, metade humana e metade animal; os mitos gregos têm suas origens nessas imagens da pré-
história. 

e) Nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de destaque remetem à flora; para os povos 
paleolíticos esses desenhos caracterizaram o momento em que deixaram de ser nômades e, para a 
história, foi o início das catalogações de todas as espécies. 

 
08. (ENEM) 

 
 

A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa  
a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil.    

b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros.   

c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil.    
d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.    
e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial.   
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09. (ENEM 2011)  

 

    
                          Toca do Salitre – Piauí                                        Arte Urbana. Foto: Diego Singh 

 

O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado 
às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é 
possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como 
a) a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. 

b) a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. 
c) o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. 
d) a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. 
e) o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. 

 
10.  

SOBRE ARTES E ARTISTAS 
"Uma coisa que realmente não existe é aquilo a que se dá o nome de Arte. Existem somente artistas. 

Outrora, eram homens que apanhavam terra colorida e modelavam toscamente as formas de um bisão na 
parede de uma caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para os tapumes; eles 
faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém chamar a todas essas atividades arte, desde 

que conservemos em mente que tal palavra pode significar coisas muito diferentes, em tempos e lugares 
diferentes, e que Arte com A maiúsculo não existe. Na verdade, Arte com A maiúsculo passou a ser algo de 

um bicho-papão e de um fetiche. Podemos esmagar um artista dizendo-lhe que o que ele acaba de fazer 
pode ser muito bom no seu gênero, só que não é "Arte". E podemos desconcertar qualquer pessoa que 
esteja contemplando com prazer um quadro, declarando que aquilo de que ela gosta não é Arte, mas algo 
muito diferente. Na realidade, não penso que existam quaisquer razões erradas para se gostar de um 
quadro ou de uma escultura. Alguém pode gostar de uma paisagem porque ela lhe recorda seu berço natal, 
ou de um retrato porque lhe lembra um amigo. Nada há de errado nisso.    

(...) Somente quando alguma recordação irrelevante nos torna parciais e preconceituosos, quando 

instintivamente voltamos as costas a um quadro magnífico de uma cena alpina porque não gostamos de 
praticar alpinismo, é que devemos perscrutar o nosso íntimo para desvendar as razões da aversão que 
estraga um prazer que de outro modo poderíamos ter. Há razões erradas para não se gostar de uma obra 
de arte". 

               E. H. Gombrich. A História da Arte. 

Dadas as afirmações:  

I. Respeitados os fatores tempo e espaço, e dependendo do material com que são confeccionadas, as 
diferentes e diversas obras elaboradas pelo homem são "arte".  

II. Caso se releve a amplitude de significado da palavra "arte", o resultado de atividades muito diferentes, 
independentemente da época em que foram desenvolvidas, pode ser arte.  

III. As obras de hoje, comparadas com as de antigamente, têm significados bem diferentes, por serem 
confeccionadas com material mais sofisticado e por atenderem a outras finalidades. Inferimos, de 
acordo com o texto que:   

a) Todas são corretas.  
b) Apenas a afirmação I é correta.  

c) Apenas a afirmação II é correta.  
d) Apenas a afirmação III é correta.  
e) Todas são incorretas 

 
Gabarito: 
 

01. B    02. B    03. A    04. D    05. C 
 
06. A    07. B    08. C    09. C    10. C 
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Exercícios Parte II 

 
01. (ENEM 2011 PPL) Gravuras e pinturas são duas modalidades da prática gráfica rupestre, feitas com 

recursos técnicos diferentes. Existem vastas áreas nas quais há dominância de uma ou outra técnica no 
Brasil, o que não impede que ambas coexistam no mesmo espaço. Mas em todas as regiões há mãos, pés, 

antropomorfos e zoomorfos. Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio de 
diversos recursos: picoteamento, entalhes e raspados. 

 

 
 
Nas figuras que representam a arte da pré-história brasileira e estão localizadas no sítio arqueológico da 
Serra da Capivara, estado do Piauí, e, com base no texto, identificam-se 
a) imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações rituais. 

b) cenas nas quais prevalece o grafismo entalhado em superfícies previamente polidas. 
c) aspectos recentes, cujo procedimento de datação indica o recuo das cronologias da prática pré-

histórica. 
d) situações ilusórias na reconstituição da pré-história, pois se localizam em ambientes degradados. 
e) grafismos rupestres que comprovam que foram realizados por pessoas com sensibilidade estética. 

 

02. (ENEM 2015) As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral 

(sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as 
histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades indígenas nas chamadas 
“terras baixas da América do Sul” (o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram 
sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do português), sejam 
ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades indígenas com 
estratificação social (ou seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os maias, é que 

surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso: que ela surge e 
se desenvolvem qualquer das formas – apenas em sociedades estratificadas (sumérios, egípcios, chineses, 
gregos etc.). 
O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas 
garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, 
também, das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as tecnologias 
indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os índios 

que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca 
(ou macaxeira), o amendoim, as morangas e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por 

exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América). 
 

D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. 
Disponível em: www.portalkaingang.org. Acesso em: 5 dez. 2012. 

 

A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, 
nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 
a) a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. 
b) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. 
c) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. 
d) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. 
e) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. 
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03. (UEG) Em um mundo onde tudo muda frequentemente, a percepção que o sujeito tem de que possui uma 

aparência supostamente constante e imutável revela um descompasso entre o corpo e o entorno. 
As técnicas utilizadas pela body modification, ao criarem novas formas, texturas e cores, ao alterarem, 

dividirem e amputarem membros e partes do corpo, ao acrescentarem e introduzirem elementos novos, 
feitos de materiais distintos, fazem com que o corpo, antes conhecido, reconhecido, semelhante e 
esperado, torne-se diverso e surpreendente. 

PIRES, Beatriz Ferreira. O corpo como suporte da arte: piercing, implante, escarificação, tatuagem. São Paulo: Senac, 2005. 
 

  
 

A reconstrução voluntária do corpo, por meio de piercing, escarificação, implante, tatuagem etc. ganha 
cada vez mais adeptos na contemporaneidade. De acordo com o texto, a reconstrução do corpo deve-se à 
necessidade de 
a) construir um corpo individualizado. 
b) fazer parte da história dos adornos corporais. 

c) projetar um corpo objeto para se inserir na cultura de massa. 
d) criar equipamentos para desenvolver novas senhas de acesso para o corpo. 

 
04. (ENEM 2014) Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 

O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) como 
patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em reunião do conselho realizada no Museu de Artes e 

Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e do conselho ressaltou que a técnica de fabricação 
artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é ser mineiro”.  

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008.  

 
Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está 
representado em: 
 
a)  

 Mosteiro de São Bento (RJ) 

 
b) 

 Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro Américo 
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c) 

 Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES) 

 
d)  

 Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto (MG) 

 
e) 

 Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do Campeche (SC) 
 
05. (ENEM 2012) O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo irreparável do 

perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte 
até mais valiosas e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, 
têm desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de 
cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos.  

 

ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 out. 1936. In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em 

documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999 (adaptado). 

 
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi orientada 

por ideias como as descritas no texto, que visavam 
a) submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a 

tendência autoritária do Estado Novo.  

b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional, por meio 
de leis de incentivo fiscal.  

c) definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira, de acordo com o 
interesse público.  

d) resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas 
preservacionistas.  

e) determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional, de acordo com a legislação 
brasileira. 
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06. (ENEM 2011) A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em 

danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 
religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se 

pelas músicas animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários representativos. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado). 

 

A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de 
um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela  
a) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu 

modo de expressar-se no mundo. 
b) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos 

históricos. 
c) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos 

políticos. 
d) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das 

mais originais. 
e) lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas 

para a vivência lúdica de um povo. 
 

07. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece 
em Barcelona ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se 
iludir: o índio não vive na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que 
são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno; isso porque o 
homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade, que, de fato, são os seus.  

GULLAR. F. Folha de S. Paulo. São Paulo 19 out. 2008 (adaptado).  

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que  
a) pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma 

realidade cultural.  
b) o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque não pertencem à sua 

cultura.  
c) pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações.  
d) os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua História, têm uma visão mais 

aprimorada da realidade.  
e) a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e de Hong Kong, mais 

ricos, vivem de acordo com o presente. 
 

08. (ENEM 2019 PPL) É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. 
Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, 
os americanos denominavam os franceses de “comedores de rãs”. Os índios kaapor discriminam os 
timbiras chamando-os pejorativamente de “comedores de cobra”. E a palavra potiguara pode significar 

realmente “comedores de camarão”. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas 
variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemo-nos com o 
uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos de nossa sociedade.  

LARAIA, R. Cultura: um conceito antropológico. São Paulo: Jorge Zahar, 2001 (adaptado).  
 

O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou 

indivíduos formam sobre outros, tem como causa o(a)  
a) reconhecimento mútuo entre povos.  

b) etnocentrismo recorrente entre populações.  
c) comportamento hostil em zonas de conflito.  
d) constatação de agressividade no estado de natureza.  
e) transmutação de valores no contexto da modernidade. 

 

09. (ENEM 2015) Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, 
povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais 

dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. 
Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente 
menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos 
de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos 
humanos comuns. 

SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: arqueologia. São Paulo: 

Fundação Bienal de São Paulo – Associação Brasil 500 anos artes visuais, 2000. 
 

De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos 

colonizados, pois ambas compartilham o(a) 
a) suporte artístico. 
b) nível tecnológico. 
c) base antropológica. 

d) concepção estética. 
e) referencial temático. 
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10. (UNB 2019)  

 
Representantes dos caiapós acompanham a reunião da Constituinte em 1987. Foto TYBA, de Salomon 

Cytrynowicz. 
 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito dos índios às suas terras e à cidadania plena. Esse 
avanço jurídico só pôde ocorrer por conta da mobilização indígena e de sua atuação junto a aliados na 
Assembleia Constituinte. O direito à terra passou a ser reconhecido como originário. Desde então, os 

territórios ocupados tradicionalmente por indígenas passaram a ser reconhecidos como tal, após processos 
coordenados pela FUNAI. As terras indígenas demarcadas pelo Estado brasileiro são cedidas aos índios em 
regime de usufruto, eles não têm a propriedade das terras, que pertencem à União.  

 

Clarice Cohn. Tutela nunca mais. In: Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 8, n.º 91, abril de 2013, p. 18-9 (com 

adaptações).  

 
Acerca dos acontecimentos históricos de que tratam o fragmento de texto e a imagem precedentes, julgue 
os itens a seguir.  
116. As sociedades indígenas ou os povos originários se estabeleceram há milhares de anos no 

território que hoje forma o Brasil e possuem uma enorme diversidade linguística, histórico-cultural 
e múltiplos conhecimentos e saberes tradicionais.  

117. As investigações sobre o passado dos povos indígenas são realizadas por vários campos do 
conhecimento, como a história, a arqueologia, a linguística e a antropologia.  

 
11. (ENEM 2009) 

 
ECKHOUT, A. “Índio Tapuia” (1610-1666). Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br. Acesso em: 09 jul 2009. 

  

A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam 
nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão 
acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. 

CAMINHA, P.V. A Carta. Disponível em: http://wwwdominiopublico.org.br Acesso em: 12 ago 2009 

http://www.diaadia.pr.gov.br/
http://wwwdominiopublico.org.br/
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Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que 

a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do 
movimento romântico das artes plásticas. 

b) o artista, na pintura, foi fiel ao objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é 
apenas fantasioso. 

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que 
sofreriam processo colonizador. 

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura européia e a cultura indígena. 
e) Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da 

catequização jesuítica. 
 
Gabarito: 
 
01. A   02. B   03. A   04. C   05. D 
 
06. A   07. C   08. B   09. C   10. VV   11. C. 

 
 
 
 


