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Vanguardas  
 
1. Assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das Vanguardas 
Europeias: 

a) Barroco, Rococó, Art-nouveau. 
b) Expressionismo, Cubismo, Surrealismo. 
c) Neoclassicismo, Impressionismo, Romantismo. 
d) Pop-art, Dadaísmo, Futurismo. 
e) Construtivismo, Concretismo, Naturalismo. 

 
 
2. (ENEM 2012) 
 

  
Picasso, P. Les Demoiselles d’Avignon. Nova York, 1907 
 
O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a 
estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza 
pela  

a) pintura de modelos em planos irregulares.  
b) mulher como temática central da obra. 
c) cena representada por vários modelos  
d) oposição entre tons claros e escuros. 
e) nudez explorada como objeto de arte. 
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3. O autor da tira utilizou os princípios de composição de um conhecido movimento artístico para 

representar a necessidade de um mesmo observador aprender a considerar, simultaneamente, 

diferentes pontos de vista. 

 

Das obras reproduzidas, todas de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso, aquela em cuja 

composição foi adotado um procedimento semelhante é: 

 

a) Os amantes 

b) Retrato de Françoise 

c) Os pobres na praia 

d) Os dois saltimbancos 

e) Marie-Thérèse apoiada no cotovelo 
 
 

4.  Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente 

na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e 

oníricas, propondo novas experiências estéticas. Sobre o Surrealismo, é correto afirmar: 

 

http://lh4.ggpht.com/-jQ1donrDVLo/UyDd4owFFZI/AAAAAAABfqE/qt_8vlWOFLY/s1600-h/enem%2525201%25255B5%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-uafTbeAjXvI/UyDd7FV40-I/AAAAAAABfqU/MURctOq8cHA/s1600-h/enem%25255B5%25255D.jpg
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a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da 

natureza. 

b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. 

c) Destaca  que o  fundamental,  na arte,  é  o  objeto  visível  em  detrimento  do 

emocionalismo subjetivo do artista. 

d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais 

da sociedade ou da história. 

e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria 

a favor de uma nova ordem. 

 

5. (ENEM 2011) 
 
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.  
 
 

 
 

PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. 
Disponível em: http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 
Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, 
renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o 
espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

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

forma fotográfica livre de sentimentalismo. 

Gabarito 
1. B 
2. A 
3. E 
4. D 
5. A 

 
 
 
 
 


