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Exercícios 
 
01. (ENEM 2016) 

 
TOZZI, C. Colcha de retalhos. Mosaico figurativo. Estação de Metrô Sé. Disponível em: www.arteforadomuseu.com.br. Acesso em 8 mar. 

2013. 
 

Colcha de retalhos representa a essência do mural e convida o público a 
a) apreciar a estética do cotidiano. 
b) interagir com os elementos da composição. 
c) refletir sobre elementos do inconsciente do artista. 
d) reconhecer a estética clássica das formas. 
e) contemplar a obra por meio da movimentação física. 

 
02. (ENEM 2018)  

 
TEXTO I 

 
BRACCO, A; LOSCHI, M. Quando rotas se tornam arte. Retratos: a revista do IBGE. Rio de Janeiro, n. 3, set. 2017 (adaptado). 

 
TEXTO II  

 
Stephen Lund, artista canadense, morador em Victoria, capital da Colúmbia Britânica (Canadá), 

transformou-se em fenômeno mundial produzindo obras de arte virtuais pedalando sua bike. Seguindo 
rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil 
quilômetros.  

Disponível em: www.booooooom.com. Acesso em: 9 dez. 2017 (adaptado).  
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Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir do(a)  
a) deslocamento das tecnologias de suas funções habituais.  
b) perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS.  
c) ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade.  
d) análise dos problemas de mobilidade urbana.  
e) foco na promoção cultural da sua cidade. 

 
03. (ENEM 2018) 

 
Fotografia: LUCAS HALLEl. Disponível em: www.flickr.com. 

 
O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e 
da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século 
XIX a partir da  
a) disposição cênica dos artistas no espaço teatral.  
b) integração de diversas linguagens artísticas.  
c) sobreposição entre música e texto literário.  
d) manutenção de um diálogo com o público.  
e) adoção de um enredo como fio condutor. 

 
04. (ENEM 2018)  

TEXTO I 
 

 
ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia p/b. 132 cm x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

 
TEXTO II 

 
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua 

influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem 
ilimitadas – pode-se escolher entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o corpo – isso ocorre 
graças ao legado dos artistas pioneiros. 

SILVA, P R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp, 2006 (adaptado). 
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Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de 
a) estabelecer limites entre o corpo e a composição. 
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. 
c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. 
d) compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. 
e) destacar o corpo do artista em contato com o expectador. 

 
05. (ENEM 2019)  
 

 
PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm x 43,5 cm x 19 cm. Musée Picasso, Paris. França, 1945. J 

 
Na obra Cabeça de touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da  
a) reciclagem da matéria-prima original.  
b) complexidade da combinação de formas abstratas.  
c) perenidade dos elementos que constituem a escultura.  
d) mudança da funcionalidade pela integração dos objetos.  
e) fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. 
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06. (ENEM 2017)  
 
TEXTO I 

 
RAUSCHENBERG. R. Cama. 

Óleo e lápis em travesseiro, colcha e folha em suporte de madeira. 191,1 x 80 x 20,3 cm. 
Museu de Arte Moderna de Nova York. 1995 

 
TEXTO II  

 
No verão de 1954, o artista Robert Rauschenberg (n. 1925) criou o termo combine para se referir a 

suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura.  
Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e 

italianos no Festival dos Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se 
recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito.  

Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg 
considerava sua obra “um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de que 
ninguém quisesse se enfiar nela”.  

DEMPSEY. A. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac & Naify. 2003.  
 

A obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um 
movimento artístico que se caracterizava pela  
a) dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida.  
b) exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os ready-mades.  
c) repetição exaustiva de elementos visuais, levando a simplificação máxima da composição.  
d) incorporação das transformações tecnológicas, valorizam do o dinamismo da vida moderna.  
e) geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade ao real. 
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07. (ENEM 2017) 
 

 
ERNESTO NETO. Dengo. 2010. MAM-SP, 2010. 

 
A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP em um ambiente singular, explorando como principal 
característica artística a  
a) participação do público na interação lúdica com a obra.  
b) distribuição de obstáculos no espaço da exposição.  
c) representação simbólica de objetos oníricos.  
d) interpretação subjetiva da lei da gravidade.  
e) valorização de técnicas de artesanato. 

 
08. (ENEM 2016) 
 

 
 

A origem da obra de arte (2002) é uma instalação seminal na obra de Marilá Dardot. Apresentada 
originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, a 
obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e sentenças e a 
distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica (ou será o contrário?) e, à 
disposição do espectador, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes. Para abrigar a obra e 
servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um pequeno galpão, evocando uma 
estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1500 letras-vaso foram produzidas pela cerâmica que funciona no 
Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou com a participação de 
dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear ideias é o que nos propõe o 
trabalho. No contexto de Inhotim, onde natureza e arte dialogam de maneira privilegiada, esta proposição 
se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. 

Disponível em: www.inhotim.org.br. Acesso em: 22 maio 2013 (adaptado). 
 

A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada no 
trabalho de Marilá Dardot porque 
a) o projeto artístico acontece ao ar livre. 
b) o observador da obra atua como seu criador. 
c) a obra integra-se ao espaço artístico e botânico. 
d) as letras-vaso são utilizadas para o plantio de mudas. 
e) as mulheres da comunidade participam na confecção das peças. 
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09. (ENEM 2016) 
 

 
Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão. GUTO MUNIZ. Disponível em: www.focoincena.com.br. Acesso em: 30 maio 2016. 

 
A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro 
de rua é o fato de  
a) dispensar o edifício teatral para a sua realização.  
b) utilizar figurinos com adereços cômicos.  
c) empregar elementos circenses na atuação.  
d) excluir o uso de cenário na ambientação.  
e) negar o uso de iluminação artificial. 

 
10. (ENEM 2015) Na exposição “A Artista Está Presente”, no MoMA, em Nova Iorque, a performer Marina 

Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. 
Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a 
mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um 
longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. 

ZANIN, L. Marina Abramovic, ou a força do olhar. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 4 nov. 2013 
 

O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências 
contemporâneas e se caracteriza pela 
a) inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. 
b) abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. 
c) redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. 
d) negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. 
e) aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. 

 


