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SIMULADO DE LITERATURA 

 

1)Não Faz parte dos movimentos artísticos da Vanguarda Europeia: 

A) Futurismo 

B) Cubismo 

C)Dadaísmo  

D) Impressionismo 

E) Romantismo 

 

2)Não é considerado(a) mestre da pintura brasileira: 

A) Anita Malfatti 

B) Andy Warhol 

C) Tarsila do Amaral 

D) Candido Torquato Portinari 

E)nenhuma das alternativas 

 

3) A Semana de Arte Moderna, de 1922, desencadeou a publicação de várias revistas e vários manifestos. 

Entre os títulos citados abaixo, qual acabou enveredando por um ideário político direitista? 

a) Revista Estética. 

b) Manifesto Pau-Brasil. 

c) Manifesto Antropofágico. 

d)Manifesto verde-amarelo. 

e) Revista Klaxon. 

 

4) A Semana da Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922,representou um marco na cultura 

brasileira. Tarsila do Amaral trouxe ao público ,em 1928,a obra Abaporu, que passou a ser representativa 

do manifesto antropofágico . Esse manifesto: 

a) defendia a migração de europeus para diminuir a importância dos brasileiros. 

b) propunha a 'deglutição' da cultura europeia remodelada e devidamente enraizada à terra brasileira 

sintetizada na conhecida frase 'Tupi or nor tupi,that is  the question'. 

c) exaltava a cultura europeia e o transplante cultural e artístico do velho para o Novo Mundo. 

d) valorizava a presença da cultura estrangeira no brasil e também a manutenção de padrões arcaicos 

e)justificava a mensalidade subserviente e o sentimento de inferioridade do brasileiro em relação aos 

europeus. 

 



5)Enem 

 Erro de Português 

Quando o português chegou 

Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 

Fosse uma manhã de Sol 

O índio tinha despido 

O português. 

Oswald de Andrade. Poesias reunidas. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

 

O primitivismo observável no poema acima, de Oswald de Andrade, caracteriza de forma marcante 

a)o regionalismo do Nordeste. 

b)o concretismo paulista. 

c)a poesia Pau-Brasil. 

d)o simbolismo pré-modernista. 

e)o tropicalismo baiano.  

 

6)Enem (adaptado) 

 

  
PICASSO,Pablo.Guernica.1937.Óleo sobre tela.349x777cm. 

O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em 

termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade 

basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, 



percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. 

Essa obra cubista apresenta  elementos plásticos identificados pelo 

 

a)horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse 

exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

b)painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, 

colocando-se em plano frontal ao espectador. 

c)uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a 

perspectiva e a sensação escultórica. 

d)esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da 

objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e)uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 


