
 

 

 

TEXTO I 

 
O SENHOR DOS PASSOS – Aleijadinho 
 
TEXTO II 
 
A Jesus Cristo Nosso Senhor 
  
Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado, 
Da vossa alta clemência me despido; 
Porque quanto mais tenho delinquido, 
Vos tenho a perdoar mais empenhado. 
 
Se basta a vos irar tanto pecado, 
A abrandar-vos sobeja um só gemido: 
Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 
Vos tem para o perdão lisonjeado. 
 
Se uma ovelha perdida e já cobrada 
Glória tal e prazer tão repentino 
Vos deu, como afirmais na sacra história, 
  
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino, 
Perder na vossa ovelha a vossa glória. 
 
MATOS, G. Poesias selecionadas. São Paulo: FTD, 1993. 

 
QUESTÃO 01. Durante o período colonial brasileiro, 
as principais manifestações artísticas, entre elas o 
Barroco, foram marcadas pela influência da 
religiosidade. Com base na análise da imagem e da 
leitura do soneto de Gregório de Matos, constata-se 
que 
 
A) a presença da temática religiosa em ambos 

deve-se à influência do racionalismo 
renascentista. 

B) ambos indicam a visão racional e equilibrada da 
história do Cristianismo e suas doutrinas 
religiosas. 

C) ambos se inspiram na fé cristã e representam a 
postura de submissão do homem ao julgamento 
divino. 

D) ambos recorrem a episódios bíblicos em sua 
configuração - uma citação no soneto e uma 
representação pictórica na obra de Aleijadinho.  

E) a simplicidade estética das obras de Aleijadinho 
e de Gregório de Matos deriva da censura 
promovida pela Santa Inquisição às obras 
artísticas no Brasil. 

 
QUESTÃO 02. (JAT) O Barroco foi uma estética que 
foi influenciada pelo contexto de época, a 
Contrarreforma, destacando-se, assim, uma 
presença marcante de valores ligados ao universo 
católico. Atente-se para os textos a seguir: o primeiro, 
um fragmento do Cap. XX do Evangelho de São João; 
o segundo, a tela Tomé, o incrédulo, de 1602, de 
Caravaggio.  

 
TEXTO 01: 

 
24Contudo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, 
não estava com eles quando Jesus apareceu. 25Os 
outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: “Nós 
vimos o Senhor!” Mas ele respondeu-lhes: “Se eu não 
vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar 
o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a 
minha mão no seu lado, não acreditarei.” … 
(Extraído de http://bibliaportugues.com/john/20-24.htm, 
acessado em 20/04/2014) 
 

TEXTO 02: 
 

 
 

Comparando os dois textos, deduzimos que 
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A) ambos retratam a mesma cena, embora com 

recursos linguísticos distintos, onde o texto 1 
trabalha recursos verbais e o 2, não-verbais. 

B) se levarmos em conta os acontecimentos 
bíblicos, podemos afirmar que retrata uma 
cena que ocorre posteriormente ao fragmento 
do Evangelho de João. 

C) a tela de Caravaggio aborda com fidelidade o 
discurso bíblico, mostrando ainda a reação de 
estupefação do apóstolos, especialmente 
Tomé. 

D) tanto no fragmento do Evangelho de João 
como na tela de Caravaggio, o foco principal 
reside na ressurreição de Cristo.  

E) os dois textos mostram cenas similares com 
os mesmos recursos estéticos, privilegiando o 
jogo de oposições entre os tons claros e 
escuros. 

 
 

 
“Ascensão de Cristo”, Matriz de Santo Antônio em Santa 
Bárbara – MG 
(Acesado de 
http://valiteratura.blogspot.com.br/2011/06/manuel-da-costa-
ataide-ou-simplesmente.html, em 11/04/2014). 

 
QUESTÃO 03. (JAT) A literatura e a pintura barroca 
foram elementos artísticos de uma época marcada 
pela religiosidade e os ideais da Contrarreforma, 
fazendo com que em vários momentos o artista 
barroco estivesse inserido no universo católico. A 
pintura em questão de Mestre Ataíde é um exemplo 
disso, onde, na literatura, encontramos o mesmo 
aspecto em 
 
A) “Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado, 

Da vossa alta clemência me despido; 
Porque quanto mais tenho delinquido, 

 
Vos tenho a perdoar mais empenhado.” – 
Gregório de Matos 

B) “Anjo no nome, angélica na cara. 
Isso é ser flor e anjo juntamente, 
Ser angélica flor e anjo florente, 
em quem, senão em vós, se uniformara?” – 
Gregório de Matos 

C) “Navegava Alexandre em uma poderosa 
armada pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia, e 
como fosse trazido à sua presença um pirata 
que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão 
mau ofício;” – Pe. Antônio Vieira 

D) “Discreta, e formosíssima Maria, 
Enquanto estamos vendo claramente 
Na vossa ardente vista o sol ardente, 
E na rosada face a Aurora fria:” – Gregório de 
Matos 

E) “Os outros ladrões roubam um homem: estes 
roubam cidades e reinos; os outros furtam 
debaixo do seu risco: estes sem temor, nem 
perigo; os outros, se furtam, são enforcados: 
estes furtam e enforcam.” – Pe. Antônio Vieira 

 
NEOCLASSICISMO 

 
DAVID, J.L. Napoleão cruzando os Alpes (1801). Óleo 

sobre tela, 271 cm x 232 cm. Museu de Versalhes, Paris. 

 
QUESTÃO 04. (ENEM-PPL/2016) A pintura 
Napoleão cruzando os Alpes, do artista francês 
Jacques Louis-David, produzida em 1801, contempla 
as características de um estilo que 
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A) utiliza técnicas e suportes artísticos inovadores. 
B) reflete a percepção da população sobre a 

realidade. 
C) caricaturiza episódios marcantes da história 

europeia. 
D) idealiza eventos históricos pela ótica de grupos 

dominantes. 
E) compõe obras com base na visão crítica de 

artistas consagrados. 
 
QUESTÃO 05. (UFRN-adaptada) O quadro abaixo, 

pintado por Jean Baptiste Debret (1768 – 1848), 
intitulado Um funcionário a passeio com sua família, 
retrata traços de um modelo familiar que se constituiu 
no Brasil desde a época colonial. 
 

 
 
Disponível em: http://www.brasilcult.pro.br/saloes/familia.htm. 
Acesso em 02.mai.2013 

 
Considerando os aspectos histórico-sociais no que 
diz respeito à família brasileira na época colonial, 
conclui-se que  
 
A) as mulheres, vítimas da hierarquia da família 

patriarcal, se mostraram dóceis, submissas e 
viviam enclausuradas, aceitando completamente 
os valores da igreja. 

B) a presença da família nuclear foi inexpressiva na 
região que hoje corresponde ao Nordeste, uma 
vez que a mesma foi alvo da censura da Igreja 
Católica. 

C) o modelo patriarcal, no qual o homem era o 
provedor e garantidos da honra da família e dos 
seus agregados, predominou na zona produtora 
do açúcar.  

D) os senhores de engenho impunham aos seus 
escravos a união legal segundo as normas 
defendidas pela Igreja, considerando isso 
essencial à reprodução da força do trabalho. 

E) era comum e exclusivo a possibilidade de um 
funcionário público, pertencente à nobreza, sair 
para um passeio com toda a família que, de forma  
 

 
hierárquica, trazia à frente a figura do pai, filhos, 
esposa e os escravos da casa.  

 
“Há a propensão para uma forma que se abre em 

indeterminação de limites e imprecisão de contornos, 
apelando para os recursos da impressão sensorial, 
que não quer apenas conter a informação estética, 
mas sobretudo, comunicá-la sob um alto grau de 
tensão que transporte o receptor, o espectador, da 
simples esfera da plenitude intelectual e 
contemplativa para uma estesia mais franca e 
envolvente – mais do que isso, para o êxtase dos 
sentidos sugestionadamente acesos e livres.” 

 
(ÁVILA, A. O lúdico e as projeções do Barroco. São Paulo: 

Perspectiva, 1980. p. 20.) 

 
QUESTÃO 06. (JAT) O Neoclassicismo é a 
denominação do período cultural ligado ao 
Iluminismo, localizado entre a segunda metade do 
século XVIII e a primeira metade do XIX, onde se 
nota 
 
A) uma retomada da cultura grecorromana sob a 
inspiração dos ideais do Iluminismo, pregando a 
propagação do saber e do racionalismo. 
B) uma espécie de culto ao eu, sendo uma das 
tônicas principais deste período e tendo a Natureza 
como projeção emocional do eu-neoclássico. 
C) a busca de uma visão bastante emotiva da 
natureza, marcada pela simplicidade e confidente 
do eu-neoclássico como forma de felicidade. 
D) a Natureza como um dos principais temas, 
enfocada em seu caráter bucólico e ameno, não se 
percebendo temas políticos e históricos, mas 
apenas pastoris. 
E) que a concepção artística da época não se limita 
em reproduzir a realidade, mas de recriá-la de 
acordo coma subjetividade do artista neoclássico. 
 
TEXTOS PARA A QUESTÃO SEGUINTE: 
 TEXTO 1 

 
CAIPIRA PICANDO FUMO (1893) – Almeida Júnior 
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TEXTO 2 

Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e 
feio na realidade!  

Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo...  
Quando comparece às feiras, todo mundo logo 

adivinha o que ele traz: sempre coisas que a natureza 
derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de 
espichar a mão e colher (...) Nada mais.  

Seu grande cuidado é espremer todas as 
consequências da lei do menor esforço – e nisso vai 
longe. Começa na morada.  Sua casa de sapé e lama 
faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar 
o João-de-Barro. Pura biboca de bosquímano. 
Mobília, nenhuma. A cama é uma espipada esteira de 
peri posta sobre o chão batido.  

Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de 
três pernas – para os hóspedes. Três pernas 
permitem o equilíbrio; inútil, portanto, meter a quarta, 
o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que 
assentos, se a natureza os dotou de sólidos, 
rachados calcanhares sobre os quais se sentam?  

Nenhum talher. Não é a munheca um talher 
completo – colher, garfo e faca a um tempo?  
Seus remotos avós não gozavam de maiores 
quantidades. Seus netos não meterão a quarta perna 
no banco. Para quê? Vive-se bem sem isso.  

Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na 
parede, Jeca não se move a repô-las. Ficam pelo 
resto da vida os buracos abertos, a entremostrarem 
nesgas de céu.  

Quando a palha do teto, apodrecida, greta em 
fendas por onde pinga a chuva, Jeca, em vez de 
remendar a tortura, limita-se, cada vez que chove, a 
aparar numa gamelinha a água gotejante...  

Remendo... Para quê? Se uma casa dura dez 
anos e faltam “apenas” nove para que ele abandone 
aquela?  

Esta filosofia economiza reparos.  
 
(LOBATO, Monteiro. Urupês. Brasiliense: São Paulo; 1948. 
245-6) 

 
QUESTÃO 07. (JAT) O regionalismo foi uma 
preocupação tanto nas artes plásticas como na 
literatura, sendo abordado de acordo com as 
concepções da época em questão.  Nota-se, ao se 
confrontar a tela acadêmica de Almeida Júnior com o 
fragmento de Monteiro Lobato,  

A) a abordagem que ambos retratam as 
condições de vida do sertanejo, embora isto 
seja mostrado com certa ironia por Lobato. 

B) uma semelhança na forma ufanista na 
abordagem do sertanejo em seu cotidiano, 
imerso em dificuldades e contradições 
sociais. 

C) a crítica de Monteiro Lobato ao Romantismo  
D) de Almeida Júnior ao colocar “Pobre Jeca  

Tatu! Como és bonito no romance e feio na 
realidade!” 

E) que, enquanto Almeida Júnior se aproxima do 
ideal neoclássico de imitação da realidade na 
descrição do sertanejo, Lobato descreve-o de 
forma irônica e crítica. 

F) que tanto Lobato quanto Almeida Júnior 
parecem desconhecer as reais necessidades 
do sertanejo, retratando-o de maneira não 
condizente com a realidade. 

 
ROMANTISMO 

. 
QUESTÃO 08.(JAT) A Natureza foi retratada, nas 
diferentes épocas artísticas, de forma distinta, sendo 
percebida  no Romantismo interagindo com o eu-
romântico, quer como cúmplice do Eu-artístico, quer 
como personagem de relevância na tela, deixando de 
lado aquele papel de cenário que desempenhou à 
época neoclássica. Na tela anterior, A jangada de 
Medusa (1818/9), de Théodore Géricault, percebe-se 
que a relação entre Homem e Natureza 
  
A) se dá de forma harmoniosa, mesmo que a 
Natureza seja retratada de maneira impetuosa e 
rebelde. 
B) é de perfeita integração, promovendo uma ideia de 
harmonia entre Homem e Natureza na tela em 
questão. 
C) mostra que a Natureza se destaca na composição 
e que o elemento humano se mostra como 
secundário na composição. 
D) é desarmoniosa, mostrando um Homem 
fragilizado em meio a uma Natureza impetuosa e 
agressiva.  
E) é de conflito, destacando a dominação do ser 
humano para com as forças naturais mesmo em uma 
situação de desigualdade. 
 

 
Uma tempestade no mar (1752) 
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“Senhor Deus dos desgraçados!   
Dizei-me vós, Senhor Deus!   
Se é loucura... se é verdade   
Tanto horror perante os céus?!   
Ó mar, por que não apagas   
Co'a esponja de tuas vagas   
De teu manto este borrão?...   
Astros! noites! tempestades!   
Rolai das imensidades!   
Varrei os mares, tufão!  “ 
(Navio Negreiro) 
 
QUESTÃO 09. (JAT) Em muitos momentos, a arte 
romântica foca um universo ora agitado, ora repleto 
de inquietações e angústias, que representam o que 
há de mais veemente na subjetividade do artista. 
Comparando a temática da tela de Claude-Joseph 
Vernet com o fragmento de Castro Alves, nota-se que 
A) ambos fazem duras críticas à escravidão e tráfico 

de escravos, conclamando a Natureza para 
afundar o navio negreiro. 

B) tanto a temática principal da tela quanto do 
fragmento poético em questão incide sobre o 
caráter intempestivo da Natureza. 

C) os sentimentos expressos tanto na tela como no 
poema são discrepantes, não havendo pontos 
comuns entre eles. 

D) no poema, o eu-lírico projeta sua revolta no mar, 
enquanto que na tela, temos a abordagem de 
uma paisagem tempestiva. 

E) tanto na tela como no poema, percebemos a 
agitação interior que marca o eu-romântico, 
fazendo-o entrar em choque diante do mundo. 

 

 
O SONO DA RAZÃO PRODUZ MONSTROS  (1799) – 
Francisco de Goya 
(Disponível em 
http://borboletapequeninanasuecia.blogspot.com.br/2011/05/g
rama-do-vizinho.html. Acesso em 07.jun.2014 

 
QUESTÃO 10.(JAT) A ilustração acima, de Francisco 
de Goya, é uma típica representante da estética 
romântica porque, dentre outros aspectos, traz em 
seu conjunto 
 

 
A) parte da subjetividade do ser humano, mostrando 

o desequilíbrio entre a racionalidade e as fobias, 
representadas por corujas fantasmagóricas. 

B) o retrato do desespero do homem da época, 
enfocando-o em seu aspecto social e político. 

C) as angústias que marcaram uma geração, 
mostrando a impotência do ser humano perante as 
dificuldades do cotidiano. 

D) os medos do homem da época romântica, 
chagando até nós com uma forte atualidade. 

E) as incertezas da vida que marcam a impotência do 
eu-romântico perante a existência e suas 
dificuldades. 

 

 
VELHO SARUM (1834) 
 
QUESTÃO 11.(JAT) O Romantismo promoveu 
inúmeras rupturas na Arte tanto na forma de 
percepção de mundo como ao retratar a interioridade 
do eu-artístico. A tela anterior, de John Constable, 
mostra que, na época romântica, 
 

A) houve um redimensionamento de como a 
Natureza era antes retratada, mostrando-a 
como uma paisagem amena, contrapondo-se 
com o bucolismo neoclássico. 

B) a percepção de Natureza pouco mudou, pois 
o enfoque ao paisagismo neoclássico ditou 
normas e procedimentos adotados no 
Romantismo. 

C) houve uma mudança na abordagem da 
Natureza, retratando-a de forma subjetiva e 
como reflexo da interioridade do eu-
romântico. 

D) buscou-se procedimentos técnicos 
desenvolvidos no Barroco, como o esfumato, 
gerando imagens com um colorido mais 
intenso que à época árcade. 

E) intensificou-se a busca pelo exotismo 
paisagístico inicialmente desenvolvido à 
época neoclássica, ao retratarem paisagens 
exuberantes    
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