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ARTE VISUAL 
CONTEÚDO PROPOSTO: MODERNISMO: A VANGUARDA 
ARTÍSTICA 

� Cubismo 

� Fauvismo 

� Expressionismo 

 
Capítulo 21 do Livro Digital 
Para maior eficiência nos estudos, é necessária a leitura e 
interpretação dos textos contidos no capítulo 21 do livro 
digital acerca do Modernismo e Vanguardas Artísticas, 
análise dos aspectos formais e expressivos das figuras 
ilustrativas alí contidas, resolução dos exercícios 
propostos, assim como os demais que seguem.  

 

1. A partir da leitura da introdução do capítulo 21, faça o 
que se pede a seguir. 

a) Apresente, de modo suscinto, o papel da arte dentro da 
perspectiva de desejo de liberdade do homem do início 
do século XX. 

b) Sob qual perspectiva o termo modernismo fez alusão. 

c)  Discorra sobre o papel da arte dos impressionistas e 
dos artistas Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Paul 
Cézanne no processo de modernização da arte.  

2. Descreva sobre os aspectos que foram considerados 
combustíveis para as correntes de vanguardas que 
marcaram as primeiras décadas do século XX e o que elas 
representaram.  

3. Dentro do contexto dos modernistas qual o sentido da 
heresia dos modernistas. 

4. Apresente o motivo pelo qual a pintura Les Demoiselles 

d’Avignon foi considerada a “mãe da arte moderna”. 

5. Comente sobre o nível e o motivo de importância de Les 
Demoiselles d’Avignon para o Cubismo e para a arte 
moderna. 

6.  

 
Figura 1. Georges Braque, Garrafas e Pescados, 1910. 

 

 
Figura 2. Pablo Picasso, Os Três Músicos, 1921. 

 
As figuras 1 e 2 são definidoras das duas fases que 
constituíram a estética cubista, após análise de seus 
aspectos formais, apresente o nome dessas fases, 
respectivamente, e justifique sua resposta. 

 

7. Considere as figuras 1 e 2 para marcar os itens que mais 
se aproxima dos ideais cubistas. 

(A) A fragmentação da forma garantiu a visão simultânea 
e simplificada dos vários ângulos da realidade 
representada. 

(B) Ao sintetizar a forma, o artista apresentou o 
racionalismo da cena. 

(C) A figuração é exclusividade do cubismo analítico, já 
no sintético nota-se abstracionismo. 

(D) Ao representar a realidade com uso de colagens, o 
artista seguiu uma determinação conservadora para a 
arte. 

(E) O cubismo sintético apresentou acentuada 
simplificação, como se vê em Garrafas e Pescados. 

8.   

 
Figura 3. Henri Matisse, Harmonia em Vermelho, 1908 
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Figura 4. Karl Schmidt-Rottluff, Mulher com Bolsa, 1915. 

 
Os aspectos visuais apresentados na figura 3 são 
contraditórios aos que se identificam como arte 
conservadora, o nome que identifica essa tendência 
artística justifica sua aparência e consequentemente a 
ação de seus promotores. Faça breve comentário acerca 
dessa arte em relação ao título que a identifica, Fauvismo. 
 

9. Em relação as figuras 3 e 4, julgue os itens a seguir. 

(A) As figuras em seus estados expositivos conferem 
contextualizações ritualísticas ao expor conteúdos 
míticos-religiosos como temática. 

(B) Na figura 4, as referências à gênese da arte, parte da 
forma, no cerne da linha com exclusão das cores. 

(C) Ambas as figuras revelam aspectos primitivistas na 
concepção da forma, os traços são naturalistas a um 
modo convincente da realidade. 

(D) A concepção visual das obras do fauvismo e do 
expressionismo alemão, conforme se vê, apresentam 
fundamentos expressivos alusivos ao sujeito em 
detrimento do objeto. 

 

10. Ainda considerando a figura 4, apresente breve 
comentário acerca da arte do Expressionismo. 

 
GABARITO: 

1) a) Artistas e intelectuais das mais diversas áreas fizeram da 
recusa ao passado e à rigidez das formulas e regras 
classicas/acadêmicas sua bandeira de luta, seu grito pela 
chance de trilhar novos caminhos, realizar novas 
experimentações; rumos que se desembocaram na 
efervescência dos movimentos de vanguarda do início do 
século XX. 
b) O termo modernismo fez alusão às rápidas transformações 
por que passavam e à própria arte com seu movimentos, seus 
ismos.  
c) Os impressionistas como Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e 
Paul Cézanne promoveram inovações por intermédio de 
rupturas com as convenções, chegando a promover junto aos 
colecionadores e casas de arte recusa a esse modelo, mas que 
acabaram fomentando ainda mais suas convicções e 
pesquisas. 

2) Foram considerados combustíveis a heresia, a ousadia e a 
inovação para as correntes de vanguardas e elas 
representaram o ápice do modernismo. 

3) O sentido de heresia dos artistas estava na ironia aos valores 
do passado, na coragem de expor novas possibilidades para as 
variadas expressões. 

4) Pelo fato de, nessa pintura, Picasso sintetizar toda a repulsa 
aos temas, formas, padrões e valores que nortearam as 
produções clássicas e acadêmicas por séculos. 

5) Les Demoiselles d’Avignon foi um marco do surgirmento do 
movimento cubista, o qual foi considerado por estudiosos e 
críticos o mais importante e influente movimento da arte 
moderna. 

6) Figura 1 Idenfica-se como cubismo analítico pelo fato das 
formas serem intensamente fragmentadas e porque o 
predomínio monocrámatico da pintura dessas formas 
favorecem as inúmeras possibilidades de se representar um 
objeto por ângulos diferentes, simultaneamente. 
Figura 2 Identifica-se como cubismo sintético. Nessa fase os 
artistas reduziram as formas a seus elementos básicos, houve 
uma simplificação visual dos objetos que permitiram mais 
liberdade aos criadores. A arte se liberta de seu compromisso 
com o realismo, as cores são aplicadas de maneira mais sólida. 

7) A 
8) As cores vibrantes, intensas e puras associadas às formas 

simplificadas e estilizadas bem ao estilo primitivista, os 
artistas valorizavam a pureza do impulso instintivo e 
primitivista na condução da ação e sua concretização por meio 
das cores na composição. 

9) A – E 
B – E 
C – E 
D – C 

10) O Expressionismo é uma análise do íntimo do artista enquanto 
ser humano frágil e, muitas vezes incompreendido, em uma 
época turbulenta e intensa. É a expressão de seu estado 
emocional em uma época de conflitos geradores de angústia e 
sentimentos negativistas.  

 

MÚSICA 
CONTEÚDOS PROPOSTOS:  

� ERA DO RÁDIO 

� BOSSA NOVA 

� JOVEM GUARDA 

� TROPICÁLIA 

 
CAPÍTULOS  

1.   

Para que se compreenda a música produzida 
comercialmente no Brasil durante a chamada “Época de Ouro”, 
devemos considerar o peso das circunstâncias históricas. Fatores 
de ordem econômica, política e tecnológica tiveram peso 
determinante para a rápida construção de uma identidade 
nacional. Esta foi confeccionada sob medida para a era dos meios 
de comunicação de massa, que então iniciavam sua ascensão 
inexorável. 

Ricardo Monteiro. A música popular brasileira na Época de Ouro. (Adaptado) 

Nesse período, a música popular brasileira explicita a 
diversidade cultural de um país de dimensões 
continentais. Diante de um quadro de tamanha 
heterogeneidade, uma saída oportuna encontrada para a 
integração cultural do Brasil foi 

(A) a indústria de discos como o mais abrangente veículo 
de disseminação das novidades musicais do Rio de 
Janeiro, o centro cultural do país. 

(B) a "Política de Boa Vizinhança", transformando ídolos 
locais em estrelas internacionais, como foi o caso de 
Carmem Miranda.  

(C) a recusa de novidades impregnadas de 
estrangeirismos, como as canções de Dorival Caymmi, 
influenciadas pelo jazz americano. 
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(D) a incorporação das novidades da cultura norte-
americana como referência hegemônica, relegando a 
música popular brasileira a segundo plano. 

(E) o uso do rádio como veículo de integração cultural 
das diversas regiões brasileiras, por causa do alcance 
nacional da sua transmissão. 

 

2. Qual das alternativas abaixo contém os nomes de 
artistas relacionados aos seguintes conceitos, nesta ordem: 

Política de Boa Vizinhança / Rei do Baião / samba baiano 
praieiro  

(A) Dick Farney / Luiz Gonzaga / Pixinguinha 

(B) Noel Rosa / Pixinguinha / Dorival Caymmi 

(C) Francisco Alves / Ary Barroso / João de Barro 
"Braguinha" 

(D) Carmem Miranda / Luiz Gonzaga / Dorival Caymmi 

(E) Carmem Miranda / Ary Barroso / Pixinguinha 

 
Leia os textos abaixo e responda às questões 3 e 4. 
TEXTO I 

"Se você disser que eu desafino, amor 
Saiba que isso em mim provoca imensa dor 
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu 
Eu possuo apenas o que Deus me deu 
 
Se você insiste em classificar  
Meu comportamento de anti-musical 
Eu, mesmo mentindo, devo argumentar 
Que isto é Bossa Nova 
Isto é muito natural..." 

Tom Jobim/Newton Mendonça 

 
TEXTO II 

Eu morava em Santo Amaro da Purificação e estudava no 
4º ano do ginásio, era 1959. Um colega meu veio me dizer que 
tinha aparecido um cantor que cantava desafinado, inteiramente 
fora do tom, era um negócio diferente porque a orquestra ia para 
um lado e ele para outro. Mas ele estava muito influenciado 
porque a música chamava-se “Desafinado”. 

Depoimento de Caetano Veloso - excertos 

 

3. O que o termo "Bossa Nova", citado na canção 
“Desafinado”, não designa: 

(A) Uma maneira sofisticada de tocar o ritmo do samba 
brasileiro. 

(B) Uma estética musical minimalista, econômica na 
execução. 

(C) Um movimento de velhos sambistas para a renovação 
do gênero. 

(D) Música popular brasileira urbana e culta, segundo 
Carlos Lyra. 

(E) Uma inovação musical ligada à juventude da Zona Sul 
carioca. 

 

4. O modo de cantar de João Gilberto soava belo e inovador 
para alguns, mas para outros, estranho e desconcertante. 

Pode-se inferir que a opinião do colega de Caetano Veloso 
estava mais baseada na seguinte característica da voz de 
João Gilberto: 

(A) Timbre contido, em tom coloquial, com pouca 
intensidade. 

(B) Ritmo deslocado em relação ao acompanhamento 
instrumental. 

(C) Desafinação proposital de certas notas para causar 
estranhamento. 

(D) Dinâmica variável, alternando forte e piano para 
surpreender. 

(E) Pronúncia contida da letra, aproveitada como recurso 
estético. 

 

5.  

Bossa Nova significou um "novo jeito" de se fazer música, 
uma nova maneira de se interpretar o velho samba. E, embora não 
se tenha servido exclusivamente desse ritmo, foi a partir dele que 
o cantor, compositor e violonista João Gilberto, o criador do estilo, 
desenvolveu seu modelo peculiar de interpretação. 

Décio Gorini. Coleção Geração Digital. 

A estética musical da Bossa Nova possui características 
marcantes que a tornam inconfundível. Cite uma delas e 
explique sua importância para o estilo. 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 7 e 8. 

A Bossa Nova jamais comoveu multidões. Requintada e 
despojada, tem a forma mais camerística da canção brasileira. 

Quando Carlinhos Lyra a qualifica como música popular 
urbana e culta, define com propriedade a Bossa Nova. Sua 
apreciação se dá na classe média dos centros urbanos, sem com 
isso concorrer com os variados e valiosos gêneros cantados e 
tocados no vasto território brasileiro. 

A Bossa Nova é talhada para ouvidos apurados e destinada 
a gostos sofisticados. Sendo fundamentalmente econômica e 
delicada, concentra os elementos da canção - ritmo, melodia, 
harmonia e letra - no essencial, afastando-se de procedimentos e 
artifícios que possam perturbar seu foco. 

Universalmente aclamada, a Bossa Nova é, até prova em 
contrário assinada por seu criador com firma reconhecida, a mais 
bela forma gerada e materializada pela elite da música popular 
brasileira. 

Zuza Mello. Homem de. Eis aqui os Bossa Nova. 
 

6. Considerando os elementos da canção – ritmo, melodia, 
harmonia e letra –, assinale a opção correta. 

(A) A letra da Bossa Nova representa um refinamento da 
estética da "fossa", predominante no período 
anterior. 

(B) A inovação mais determinante da Bossa é rítmica e 
está sintetizada na batida de violão de João Gilberto. 

(C) A harmonia da Bossa Nova é uma criação nacional, 
sendo copiada por músicos de jazz norteamericanos. 

(D) As melodias compostas pelos bossanovistas tinham 
como referência principal a música regional do Brasil. 

(E) A interpretação vocal da melodia e da letra da Bossa 
era camerística, explorando dinâmicas mais fortes. 

7. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não expressa 
uma causa para essa sofisticação e requinte na estética da 
Bossa Nova? 

(A) A emergência da burguesia Zona Sul carioca, que 
traduziu à sua maneira a batida do samba. 

(B) A influência da sofisticação harmônica do jazz 
americano em músicos como Johnny Alf. 

(C) A economia instrumental nos arranjos dos discos 
brasileiros feitos até a década de 1950. 

(D) A contribuição do já consagrado poeta e diplomata 
Vinícius de Moraes às letras de canção da Bossa. 
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(E) O canto elegante e "aveludado" de cantores 
brasileiros como Dick Farney, na linha do cool jazz.  

 

8. A imagem da música brasileira no exterior, 
principalmente nos Estados Unidos, era representada por 
certos ícones e características antes da década de 1960, e 
modificou-se após a disseminação internacional da Bossa 
Nova. Trace um rápido paralelo entre essas duas visões. 

 

9.  

Estes jovens dos anos 60 viam no rock - o de Dylan e o dos 
Beatles, não o rock 'n' roll da década anterior, o de Elvis - um 
modelo a ser não copiado, mas assimilado. A maneira mais direta 
de atingir os corações e mentes através da palavra não era a poesia 
ou o romance tradicionais, fechados entre as páginas de um livro, 
mas a poesia oral, acoplada à força da nova música. Jovens dos 
Estados Unidos e da Inglaterra já haviam partido para a luta: 
usando suas guitarras como metralhadoras e as palavras como 
balas, eles denunciavam através de suas canções todas as formas 
de mentira e hipocrisia - social, sexual, religiosa e política - e 
conseguiam, com isso, atuar como agentes de mudanças. 

Roberto Muggiati. Brasil Musical. 

O processo de "assimilação" - em oposição à mera cópia - 
das referências estéticas dos tropicalistas é baseado no 
ideário de um outro movimento brasileiro, que foi 

(A) a Antropofagia, de Oswald de Andrade e da Semana 
de 22. 

(B) a Poesia Concreta, de Haroldo e Augusto de Campos. 

(C) a Bossa Nova, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e 
João Gilberto. 

(D) o Cinema Novo, de Glauber Rocha. 

(E) a Jovem Guarda, de Roberto e Erasmos Carlos. 

 

10.  

O problema básico que o tropicalismo se colocou foi o da 
situação da canção no Brasil. Tanto a retomada da linha evolutiva 
aberta pela Bossa Nova como a inclusão das informações da 
modernidade punham em crise o “nível médio” em que se 
encastelara a produção musical; além disso, este projeto tomou a 
forma de uma estratégia cultural mais ampla, definindo uma 
postura política singular, intrínseca à estrutura da canção. 
Reinterpretar Lupicínio Rodrigues, Ary Barroso, Orlando Silva, 
Lucho Gatica, Beatles, Roberto Carlos, Paul Anka; utilizar-se de 
colagens, livres associações, procedimentos pop eletrônicos, 
cinematográficos e de encenação; misturá-los, fazendo-os perder a 
identidade, tudo fazia parte de uma experiência radical da geração 
dos 60, em grande parte do mundo ocidental. O objetivo era fazer 
a crítica dos gêneros, estilos e, mais radicalmente, do próprio 
veículo, e da pequena burguesia que vivia o "mito da Arte".  

Em nenhum momento os tropicalistas perderam de vista o 
seu objetivo básico: desde o simples uso de instrumentos 
eletrônicos, ruídos e vozes em Alegria, Alegria e Domingo no 
Parque, o emprego de recursos aleatórios e seriais, a incorporação 
do grito por Gal Costa e até a trituração da melodia por Gilberto 
Gil, mantiveram-se fiéis à linha evolutiva, reinventando e 
tematizando criticamente a canção. 

Celso Favaretto. Tropicália: Alegoria, Alegria. 

Sobre a linha evolutiva da música popular brasileira, 
desde a Era do Rádio até a fusão de estilos realizada no 
Tropicalismo, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Canções "cafonas" e antigas eram redescobertas em 
releituras tropicalistas - uma atitude escancarada de 
crítica às delimitações rígidas entre gêneros e estilos 
musicais no Brasil. 

(B) Domingo no Parque e Alegria, Alegria foram 
concorrentes no Festival da Record de 1967, ocasião 
em que primeiro se ousou incluir instrumentos de 
rock na canção tradicional brasileira. 

(C) A Bossa Nova era uma referência importante dentro 
da estética tropicalista, assim como a Jovem Guarda: 
era essa justaposição de referências contrastantes o 
que distinguia o movimento. 

(D) Embora entremeado de citações literais de clássicos, 
alusão a ícones da música e da cultura brasileira, o 
Tropicalismo tem um viés experimental, que é 
perceptível na forma das canções. 

(E) O Tropicalismo representou um rompimento com a 
linha evolutiva da canção popular no Brasil, com a 
sua iconoclastia, sua irreverência às normas 
sedimentadas pelos movimentos anteriores. 

 

11.  

Estes jovens dos anos 60 viam no rock - o de Dylan e o dos 
Beatles, não o rock 'n' roll da década anterior, o de Elvis - um 
modelo a ser não copiado, mas assimilado. A maneira mais direta 
de atingir os corações e mentes através da palavra não era a poesia 
ou o romance tradicionais, fechados entre as páginas de um livro, 
mas a poesia oral, acoplada à força da nova música. Jovens dos 
Estados Unidos e da Inglaterra já haviam partido para a luta: 
usando suas guitarras como metralhadoras e as palavras como 
balas, eles denunciavam através de suas canções todas as formas 
de mentira e hipocrisia - social, sexual, religiosa e política - e 
conseguiam, com isso, atuar como agentes de mudanças. 

Roberto Muggiati. Brasil Musical. 

 
"O referencial dos tropicalistas não era a arte 

revolucionária russa, muito discutida nos Centro Populares de 
Cultura das universidades, os CPC's, mas os Beatles, que não 
abordavam diretamente a política em suas composições, mas 
estavam transformando o comportamento dos jovens em todo o 
mundo." 

Décio Gorini. Coleção Geração Digital. 

Sobre a postura artística e as canções tropicalistas, pode-
se afirmar que 

(A) a similaridade entre as canções tropicalistas e as 
"canções de protesto", em voga à época dos "festivais 
da canção" da década de 1960, era perceptível no 
modo de ambas enfocarem os temas políticos. 

(B) com a necessidade de marcar uma posição ideológica 
dentro do cenário da música popular brasileira, os 
tropicalistas baniram o uso da orquestra em favor da 
inclusão de instrumentos de rock. 

(C) tendo como pano de fundo a Guerra do Vietnã no 
plano internacional e o Regime Militar no âmbito 
nacional, os tropicalistas passaram ao largo desses 
embates e focaram na pura elaboração estética. 

(D) a influência dos Beatles, principalmente após o 
lançamento do álbum "Sgt. Pepper's Lonely Heart 
Club Band", foi decisiva na postura dos tropicalistas, e 
isso é visível na capa do álbum Tropicália. 

(E) as experimentações tropicalistas eram mais voltadas 
para o campo da expressão vocal e corporal, 
enquanto a forma de suas composições era 
tradicional, inspirada na Bossa e na Jovem Guarda. 

 

12.  

O problema básico que o tropicalismo se colocou foi o da 
situação da canção no Brasil. Tanto a retomada da linha evolutiva 
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aberta pela Bossa Nova como a inclusão das informações da 
modernidade punham em crise o “nível médio” em que se 
encastelara a produção musical; além disso, este projeto tomou a 
forma de uma estratégia cultural mais ampla, definindo uma 
postura política singular, intrínseca à estrutura da canção. 
Reinterpretar Lupicínio Rodrigues, Ary Barroso, Orlando Silva, 
Lucho Gatica, Beatles, Roberto Carlos, Paul Anka; utilizar-se de 
colagens, livres associações, procedimentos pop eletrônicos, 
cinematográficos e de encenação; misturá-los, fazendo-os perder a 
identidade, tudo fazia parte de uma experiência radical da geração 
dos 60, em grande parte do mundo ocidental. O objetivo era fazer 
a crítica dos gêneros, estilos e, mais radicalmente, do próprio 
veículo, e da pequena burguesia que vivia o "mito da Arte".  

Em nenhum momento os tropicalistas perderam de vista o 
seu objetivo básico: desde o simples uso de instrumentos 
eletrônicos, ruídos e vozes em Alegria, Alegria e Domingo no 
Parque, o emprego de recursos aleatórios e seriais, a incorporação 
do grito por Gal Costa e até a trituração da melodia por Gilberto 
Gil, mantiveram-se fiéis à linha evolutiva, reinventando e 
tematizando criticamente a canção. 

Considerando o texto e seus conhecimentos sobre a 
proposta tropicalista, é correto afirmar que 

(A) assim como a Bossa Nova, a Tropicália também 
incorporou musicalmente a influência estrangeira; 
expressou-a, no entanto, de maneira subliminar. 

(B) a Tropicália se originou e desenvolveu fora dos meios 
de comunicação de massa, aos quais dirigiu críticas 
carregadas de um humor corrosivo. 

(C) o “mito da Arte”, aludido no texto, refere-se à noção 
burguesa de uma só arte "autêntica" (e da qual foram 
extraídos os princípios estéticos tropicalistas).  

(D) uma das tônicas tropicalistas era a mistura de 
gêneros e estilos musicais sem as divisões 
tipicamente burguesas entre o que é ou não é válido.  

(E) a Tropicália foi fundamentalmente um movimento 
político, no qual os elementos artísticos estavam a 
serviço de uma crítica centrada no regime militar. 

 

13. Com base no texto e na frase a seguir, assinale a 
alternativa correta e mais adequada. 

Embora o Tropicalismo não tenha sido estritamente 
musical, foi na música que ele se manifestou mais 
substancialmente. 

Por não ser "estritamente musical", o Tropicalismo 

(A) acrescenta à instrumentação convencional da música 
tradicional brasileira os instrumentos 
elétroacústicos. 

(B) assume uma postura anti-musical ao compor canções 
que chocavam as plateias dos festivais da canção. 

(C) busca revitalizar o repertório de cantores da Era do 
Rádio, como Vicente Celestino e Carmem Miranda. 

(D) era constituído de artistas polivalentes como Caetano 
Veloso e Gilberto Gil, que eram poetas concretistas. 

(E) traduzia em suas canções e apresentações as 
influências de outras linguagens como o cinema e o 
teatro. 

 

14.  

Capinam, mais filósofo e mais distanciado da crise pela qual 
passava o movimento, acha que o Tropicalismo desde o início 
datou a sua morte. "Quis e conseguiu ser uma chuva de verão que 
alagasse infinita enquanto durasse". No calendário, durou 
15 meses, de outubro de 1967 a dezembro de 1968. Mas seus 

efeitos afetaram toda a evolução posterior da MPB e se fazem 
sentir até hoje. 

Roberto Muggiati. Brasil Musical. 

Qual foi o marco inicial do Tropicalismo? Ou seja, que 
acontecimento demarca o princípio do Tropicalismo em 
outubro de 1967, e como os tropicalistas participaram 
desse acontecimento? 

 

15.  

A partir de 1972, tanto para Caetano, Gil, Tom Zé, Os 
Mutantes, Gal Costa, Maria Betânia, os tropicalistas propriamente 
ditos, quanto para Zé Celso, Glauber Rocha e Hélio Oiticica não 
havia dúvida: a ruptura estética já havia sido iniciada. Seu 
desenvolvimento se daria ao longo das décadas vindouras, quando 
a matéria-prima cultural brasileira iria, cada vez mais, ser 
confrontada e mesclada com os produtos da cultura de massa do 
mundo globalizado. 

Décio Gorini. Coleção Geração Digital. 

No desenvolvimento dessa "ruptura estética" tropicalista, 
não é possível identificar 

(A) a confluência de estilos e linguagens artísticas 
diversas. 

(B) a convivência da música tradicional com a de 
vanguarda. 

(C) a negação da influência estrangeira nas letras de 
canção. 

(D) o rompimento de barreiras entre estilos musicais 
distintos. 

(E) o uso combinado de instrumentos acústicos e 
elétricos. 

 
GABARITO 

1) E 
2) D 
3) C 
4) B 
5) O modo de interpretação vocal, inspirado pelo cool jazz americano, é 

uma característica inconfundível da Bossa Nova. Sua importância é 
central para o estilo, pois a estética da Bossa é baseada na economia 
de informações, numa ausência de afetação do intérprete, que dão 
maior transparência para a arte em si, contida em cada canção.  

6) B 
7) C 
8) Antes da década de 1960, o sucesso de Carmen Miranda e de outros 

personagens e canções brasileiras, como Zé Carioca e Aquarela do 
Brasil, formavam a imagem, a caricatura tropical do país através do 
cinema americano. A partir de 1962, com o show da Bossa no 
Carnegie Hall, e de jazzistas como Stan Getz terem feito fortuna nos 
EUA com discos de Bossa, o ritmo da Bossa virou um brand, uma 
marca, de grande durabilidade que irá identificar o jeito de ser 
brasileiro pelo mundo afora.  

9) A 
10) E 
11) D 
12) D 
13) E 
14) O marco inicial do Tropicalismo foi o 3º Festival da MPB, da TV 

Record, em 1967. A participação dos tropicalistas Caetano Veloso e 
Gilberto Gil foi marcante e polêmica, pois eles concorreram com 
canções que mesclavam a tradição da MPB com elementos novos, 
como o uso de guitarras elétricas no arranjo, letras com tratamento 
mais livre, experimental. 

15) C 
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ARTE CÊNICA 
 
Conteúdo proposto:  

Teatro expressionista – Coleção de livros digitais (Artes 
Cênicas) 

Para maior compreensão e êxito nos estudos 
preparatórios para a recuperação semestral, faça a leitura 
e interpretação das páginas 14 a 16 do capítulo “As 
vanguardas estéticas do teatro”, contido no livro digital. 
Resolva os exercícios propostos, assim como os demais 
que seguem. Recomendo ainda refazer as questões da 
avaliação discursiva do 2º período. 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 
TEXTO I 

Clássico de Frank Wedekind, a peça O DESPERTAR DA 
PRIMAVERA estreia dia 16 de julho no CENTRO CULTURAL SP. Com 
direção de Zé Henrique de Paula.  O espetáculo aborda os conflitos 
da juventude na passagem da adolescência para a vida adulta. A 
montagem trabalha com o texto de maneira fragmentada. “Minha 

intenção é que o público seja o co-autor da peça. Quero que ele 

monte o quebra-cabeça da história, como um cúmplice e não 

apenas um observador passivo”, declara Zé Henrique. O cenário 
tem como único elemento fixo uma floresta, feita de tecidos 
distorcidos, onde acontece a maioria das cenas. A iluminação 
mescla efeitos de luz e sombras. A sonoplastia trabalha com 
compositores da época do autor. Ambos, luz e som, são co-
responsáveis pela função cenográfica e ambientação da peça. 

Amália Pereira, retirado do site www.dicadeteatro.com.brb. 

 
TEXTO II 

WENDLA A senhora fez muito comprido, mãe. 
ILSE A Sra. Bergman. (veste-se). 

SRA. BERGMAN Wendla, você não é mais uma garotinha, 
você está fazendo catorze anos. 

WENDLA Se eu soubesse que ia usar um vestido tão 
comprido, preferia não fazer catorze anos. 

SRA. BERGMAN Não está comprido. Fazer o quê? Que 
culpa eu tenho se a minha filha tem duas polegadas a mais em 
cada primavera? Não pode andar por aí de vestidinho curto. Já está 
crescida. 

WENDLA Mas o vestido curto fica melhor em mim do que 
esta camisola. Oh, mãe, me deixe usar o vestido curto outra vez. Só 
mais esse verão. Até o meu próximo aniversário. Olhe só, fica 
horrível em mim: parece um uniforme de preso e, ainda por cima, 
eu piso na bainha. 

SRA. BERGMAN Sabe, Wendla, se eu pudesse, te 
conservava exatamente assim, como você está agora. Na sua 
idade, a maioria das meninas é desajeitada, esquisita. Você é o 
contrário. Quando estiverem todas bem desenvolvidas, imagino 
como você vai estar. 

WENDLA Quem sabe eu nem exista mais. 
Frank Wedekind. O Despertar da Primavera. 

TEXTO III 
MORITZ (lendo um livro) "A Lua cobre o rosto. E depois tira 

de novo o véu. Mas nem por isso parece ter alguma coisa a dizer. 
Vou voltar para o meu lugar. Endireitar a cruz que o louco idiota 
derrubou brutalmente. E quando estiver tudo arrumado, eu me 
deito outra vez de costas, me aqueço ao calor da minha 
putrefação. E sorrio". (arranca a página do livro e guarda no bolso 

do paletó) 
Frank Wedekind. O Despertar da Primavera.  

 

1.  No texto I fica expresso as opções estéticas do diretor 
Zé Henrique. Analise essa proposta de encenação do 
espetáculo, observando como ela se difere das 

montagens mais tradicionais do teatro. Utilize, 
necessariamente, trechos do texto em sua 
argumentação.  

2. Baseado no texto I, julgue os itens a seguir. 

(A) “Minha intenção é que o público seja o coautor da 
peça. Quero que ele monte o quebra-cabeça da 
história, como um cúmplice e não apenas um 
observador passivo”. Envolver o espectador 
diretamente no espetáculo é uma forma de fazê-lo 
acreditar mais naquela história, cumprindo assim, 
com o objetivo naturalista.  

(B) Por ser um movimento extremista político, o 
expressionismo não discutia relações sentimentais, 
nem conflitos familiares, compreende-se então, que 
há uma incoerência na encenação em relação aos 
temas abordados.  

(C) De acordo com o texto, a luz e o som cumprem com a 
função do cenário no que diz respeito à ambientação 
da peça. Sendo assim, tendo a luz e o som, o cenário 
se torna um elemento cênico dispensável neste 
espetáculo.  

(D) De acordo com as implicações expressionistas, é 
possível afirmar que a montagem desse texto 
representa a harmonia da instituição familiar na 
atualidade.  

(E) O anti-naturalismo expressionista pretendido pela 
montagem do diretor Zé Henrique representava para 
o expressionismo não apenas uma contraposição 
estética, mas, também, uma contraposição ideológica 
em relação à visão de mundo Naturalista.  

 

3. No texto II a fala de Sra. Bergman e Wendla expressam 
diferentes reflexões sobre a condição humana. Quais 
relações são possíveis fazer entre as reflexões do texto e as 
propostas pelos artistas de vanguarda? 

 

4. A fala de Moritz, no texto III expressa uma reflexão sobre 
a condição humana. Qual relação é possível fazer entre o 
pensamento de Moritz e a visão expressionista em a 
respeito da decadência humana?   

 
TEXTO IV 

Ambientado em São Paulo, O Cheiro do Ralo conta a 
história de Lourenço (Selton Mello), dono de uma loja que compra 
objetos usados. Dada a natureza de seu negócio, Lourenço acaba 
por desenvolver um jogo perverso com seus clientes. Aos poucos, o 
personagem troca a frieza pelo prazer que sente ao explorar seus 
clientes, que sempre atravessam um momento de dificuldade 
financeira. A história mostra uma galeria diversificada de 
personagens que recorrem a Lourenço, constituindo uma crônica 
urbana sobre os limites da dignidade humana. Esse relacionamento 
é pontuado sempre por um humor que beira o cinismo. Lourenço 
vê o mundo com um lugar onde as pessoas, assim como os objetos 
usados, estão à venda, de preferência por um preço vil. No fundo, 
ele vislumbra esses personagens como um grande catálogo 
humano, identificando-os a partir de uma característica ou do 
objeto que lhe é oferecido – exemplos: “A Noiva”, “A Viciada”, “O 
Homem do Gramofone”, “O Homem do Violino”, etc. Porém, esse 
processo de “coisificação” é colocado em xeque no momento em 
que Lourenço se vê obrigado a se relacionar, usando uma moeda 
que deixou de lado há muito tempo: o afeto. E seu conturbado 
mundo interior entra em choque de forma definitiva com o mundo 
real. 

Sinopse do filme O Cheiro do Ralo de Heitor Dhalia. 
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5. Por que os personagens do texto IV, são citados sem 
nome e identificados por objetos? De que forma isso 
representa uma característica dos filmes expressionistas? 

 

6. O inicio do Século XX trás consigo uma grande gama de 
vertentes artísticas que vão dominar toda a produção 
artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com 
um grupo chamado Die Bruche, que significa A Ponte, tem 
início o movimento Expressionista. Quanto a este 
movimento e suas características julgue os itens a seguir. 

(A) A “sensação de luz e cor, não se importando com os 
sentimentos humanos e com a problemática da 
sociedade moderna” são características marcantes 
deste movimento. 

(B) O Grito, de Munch, é um grande precursor deste 
marcante movimento.  

(C) O Expressionismo procurou expressar as emoções 
humanas e interpretar as angústias que 
caracterizaram psicologicamente o homem do inicio 
do século XX.  

 

7. Sobre o Expressionismo julgue os itens que se seguem  

(A) Expressar as emoções humanas era uma das 
características do expressionismo.  

(B) Os expressionistas são considerados deformadores 
da realidade. 

(C) A pintura expressionista é considerada uma pintura 
bela por fugir às regras tradicionais de equilíbrio da 
composição.  

(D) O artista não representava apenas o que via, mas 
também o que ele sentia em relação ao fato que 
estava sendo retratando.  

(E) Para alcançar seus objetivos os expressionistas 
chegavam a deformar as figuras.  

(F) No Expressionismo predomina a verossimilhança.  

 

8. Acerca do texto e estética no Expressionismo, julgue os 
itens a seguir. 

(A) Baseado na estética do grotesco, o expressionismo 
denunciava os sentimentos mais desagradáveis e 
obscuros do ser humano, por meio da representação 
fidedigna do ser humano.  

(B) O expressionismo demandava a apresentação de 
estados íntimos mais do que da realidade exterior, 
bem como a distorção desta pelo olho interior.  

(C) Pesadelos e utopias, o determinismo por trás das 
decisões individuais, as visões socialistas do porvir, o 
conflito entre o instintivo livre e restos castradores 
de religião – tudo isto contribuiu para elaboração do 
drama expressionista.  

(D) Objetos que possuem significados pré-estabelecidos 
eram utilizados na encenação de forma distorcida a 
partir da expressão subjetiva do artista, passando 
assim por um processo de ressignificação.  

(E) Os textos, geralmente, não apresentam estrutura 
linear, ou seja, o tempo dramático não corresponde à 
organização cronológica real. 

 
 
 

GABARITO 
 

1) As montagens tradicionais dos espetáculos teatrais desde sua 
origem na Grécia antiga, partindo da poética aristotélica, de 
um modo geral sempre se pautaram nos princípios de 
verossimilhança, nas unidades de tempo, lugar e ação bem 
como na estrutura de roteiro linear de desenvolvimento da 
trama. O diretor Zé Henrique, ao perceber o alinhamento da 
peça aos conceitos da arte de vanguarda, recorreu aos vários 
aspectos da dramaturgia e da estética expressionista de forma 
a ressaltar a ideia principal do texto. Esses fatores citados 
podem ser percebidos no trecho do texto em que o diretor 
afirma ter optado pela fragmentação do texto, cenários 
distorcidos, uso de luz e sombra, rompendo assim com a 
forma clássica de encenação. 

2) A – V 
B – E 
C – E 
D – E 

3) O movimento expressionista foi sobretudo uma expressão da 
juventude alemã inconformada com as decisões tomada pelas 
gerações anteriores, fator que na visão expressionista 
acarretou uma série de problemas no inicio do século XX, 
como a divisão de classes, exploração da classe trabalhadora e 
a perda da identidade do homem. Essa visão de mundo 
influenciou os movimentos sociais e as artes na época, fazendo 
com que alguns textos, para demonstrar essa revolta, 
trouxessem o debate entre a visão conservadora de mundo 
versus as novas formas de pensamento moderno. Esse debate 
pode ser percebido na cena do texto II em que a Sra. Bergman 
evidencia seus ideais conservadores e Wendlla questiona e 
demonstra seu descontentamento com essas concepções.  

4) O pensamento de Moritz, no texto I, expressa o comodismo do 
ser humano diante da sua imutável condição de decadência, 
sentimento esse muito presente nos textos expressionistas do 
início do séc. XX. 

5) Os personagens do texto II, citados sem nome e identificados 
por objetos, refletem a visão de mundo expressionista a 
respeito do processo de “coisificação” do homem do início do 
séc. XX. A ideia é representar o ser em busca de uma 
identidade perdida depois do processo de massificação 
causado pela industrialização. 

6) A – E 
B – C 
C – C 

7) A – C 
B – C 
C – E 
D – C 
E – C 
F – E 

8) A – E 
B – C 
C – C 
D – C 
E – C 

 

 

 


