
QUIZ FRONTEIRAS DO PENSAMENTO  

1 - O primeiro é tunisiano e é considerado um dos pensadores mais representativos do debate acerca da revolução digital. O segundo é 
paquistanês e é um dos mais importantes intelectuais do chamado multiculturalismo. Ambos palestraram no Fronteiras do Pensamento, com 
conferências com os respectivos títulos “Inteligência Coletiva Reflexiva” e “Multiculturalismo,Etnicidade e Integração: Desafios Contemporâneos”. 
Eles são: 
a) Pierre Lévy e Tariq Modood 
b) Bernard Henri-Lévy e Jon Elster 
c) Michel Houellebecq e Roger Chartier

2 - Escritora célebre por suas ideias sobre a condição feminina, esta autora esteve no Fronteiras em 2007 apresentando a conferência”A Mulher na 
Arte: da Idade da Pedra até Hollywood”. 
a) Asne Seierstad 
b) Maria Rita Kehl 
c) Camille Paglia

3 - Qual destes músicos foi conferencista do Fronteiras do Pensamento e se apresentou anos antes em outro evento realizado na Capital, o Porto 
Alegre Em Cena? 

a) Philip Glass
b) David Byrne 
c) Donovan Leitch 

4 - O escritor Mario Vargas Llosa é uma das principais atrações do Fronteiras 2010. Qual dos autores de língua espanhola abaixo já participou do 
Fronteiras nos anos anteriores? 
a) O cubano Pedro Juan Gutiérrez
b) O colombiano Gabriel García Márquez 
c) O argentino Tomás Eloy Martínez

5 - “Deus Não É Grande” é o título de um livro e também da conferência de um articulista que é considerado um dos maiores expoentes daquilo 
que é chamado o “novo ateísmo”. Ele é... 
a) Luc Ferry 
b) Bernard-Henri Lévy 
c) Christopher Hitchens

6 - Qual alternativa contém o nome de um cineasta que não tenha vindo ao Fronteiras do Pensamento? 
a) David Lynch e Wim Wenders 
b) David Lynch e Peter Greenaway 
c) David Lynch e Pedro Almodóvar

7 - A conferência de lançamento do projeto Fronteiras do Pensamento realizada em novembro de 2006 foi proferida por: 
a) Luc Ferry, autorde Aprendendo a Viver 
b) Paul Kennedy, autor de Ascensão e Queda das Grandes Potências 
c) Bernard-Henri Lévy, autor de American Vertigo.

8 - A última conferência do Fronteiras 2009 foi proferida por Tom Wolfe. O intelectual norte-americano chamou a atenção do público por suas 
ideias conservadoras sobre política, arte e sexualidade. Também conhecido como um dos papas do novo jornalismo, ele estreou no romance em 
1987 com o livro... 
a) A Palavra Pintada 
b) A Fogueira das Vaidades 
c) Um Homem por Inteiro

9 - Quais diretores de teatro que deveriam subir ao palco juntos na edição 2008 do Fronteiras tiveram um desentendimento na véspera dapalestra, 
que culminou na abreviação da participação de um deles? 
a) Bob Wilson e Gerald Thomas 
b) Gerald Thomas e Fernando Arrabal 
c) Fernando Arrabal e Bob Wilson 

10 - Em 2008, um escritor gaúcho subiu vestido de bombachasao palco do Salão de Atos da UFRGS para apresentar a sua conferência. Quem foi? 
a) Moacyr Scliar 
b) Luiz Antônio de Assis Brasil 
c) Fabrício Carpinejar 

 


