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Exercícios: Semana de Arte Moderna (Parte 1) 
 
1. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura 
nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava 
pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. 
Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros 
modernistas. 

a) Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as 
cores, a originalidade e os temas nacionais. 

b) Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, 
afetando a criação artística nacional. 

c) Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como 
finalidade a prática educativa. 

d) Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade 
artística ligada à tradição acadêmica. 

e) Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas 
abordados. 

 
 
2. (UFV) O Modernismo Brasileiro eclodiu com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Sobre o 
movimento somente podemos afirmar que:  

a) Os artistas brasileiros queriam formalizar uma grande manifestação para consagrar os 
ideais clássicos, expressos através do Parnasianismo.  

b) A intelectualidade brasileira, de fato, já estava tomando rumos diversos daqueles presentes 
no século XIX, porém a tendência da poesia era a de permanecer melancólica e 
saudosista.  

c) Seria um acontecimento de cunho eminentemente nacionalista, sem qualquer ligação com 
tendências ou movimentos que não fossem integralmente gerados no Brasil.  

d) A Semana ratificaria as premissas do direito à pesquisa estética, disseminada em tantas 
expressões (literatura, música, pintura, escultura) quantas fossem as dos participantes do 
movimento.  

e) Teria como figuras de proa os nomes de Victor Brecheret, Anita Malfatti, Oswald de 
Andrade e Rui Barbosa.  

 
 
3. (FCC) Considerados os acontecimentos da Semana de Arte Moderna e a atitude de seus 
principais integrantes, é correto dizer que o primeiro momento do Modernismo brasileiro visava a: 

a) Atualizar nossa produção literária, fazendo com que reproduzisse a estética e a temática 
euroamericanas, em vigência desde o início do século. 

b) Instaurar uma literatura politicamente empenhada e combativa, inspirada no Neorrealismo 
e no Neonaturalismo. 

c) Propor um conjunto de normas e de regras literárias, pautadas nos ensinamentos 
clássicos, que orientassem nossa produção literária. 

d) Reavivar nossa produção literária que, desde fins do século XIX, com a decadência do 
Simbolismo, escasseava. 

e) Combater remanescentes literários retrógrados, representados sobretudo, pelo 
Parnasianismo, a fim de renovar o curso da literatura que se fazia entre nós. 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Literatura 
Professor: Diogo Mendes 

 
 
4. (ENEM) Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de 
Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado Paranoia ou Mistificação: 
 
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência fazem 
arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções 
estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. [...] A outra espécie é formada dos que 
veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão 
estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. [...] Estas 
considerações são provocadas pela exposição da sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas 
tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e cia.  

(O Diário de São Paulo, dez. 1917.) 
 
Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no 
artigo? 
 

a)  Acesso a Monte Serrat – Santos 
 

b)  Vaso de flores 
 

c)  A Santa Ceia 
 

d)  Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco 
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e)  A Boba 
 
 


