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01. Questão do Enem-2011.

 No contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, as transformações econômicas, sociais e políticas foram as principais 
motivadoras do Renascimento Cultural, que refletiu na arte e na cultura as mudanças na realidade. Neste sentido, as ciências passaram 
a valorizar e se embasar no racionalismo e no empirismo e combateu-se o misticismo religioso como elemento fundamental de 
justificação da realidade.

 Resposta: B

02. A presente questão procura relacionar, na interpretação que propõe, dois extremos da história da filosofia: Platão e Adorno, 
este último um filósofo alemão contemporâneo. A questão chama a atenção para a preocupação que os filósofos sempre tiveram 
não só em entender os princípios gerais da produção artística como, também, inseri-la histórica, social e politicamente. A alternativa 
correta da questão é a letra “C” (afirmativas I e IV), pois na sociedade capitalista o sistema de mercado transformou a obra de arte 
em mercadoria, restringindo assim, por razões de ordem econômica, as condições de sua produção, de divulgação e, com isso, 
a própria sobrevivência do artista, o que, sem dúvida, afeta a liberdade de criação e a autonomia que sempre foram sua marca distintiva. 
As demais alternativas estão incorretas  porque não dizem respeito à interpretação de Adorno sobre a função social da arte no regime 
capitalista.

 Resposta: C

03. (A) está correta. O texto de Haar leva-nos a concordar com isso, há uma implicação, ou seja, está no sujeito a arte, no seu gênio, numa 
comparação como um arquiteto divino criador. (B) e (C) estão corretas, é só interpretar o que se encontra no texto de Haar. (D) está 
incorreto, nesta perspectiva, ou seja, na visão de Haar não. O item (E) também está incorreto, a conclusão pode ser retirada do texto 
em destaque que afirma o oposto.

 Resposta: A

04. Para Platão o objeto sensível já é o simulacro do objeto real.

 Resposta: B
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