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01. O texto cita que o grafite contemporâneo já foi considerado como uma arte marginal, logo, não se pode relacionar tal modalidade 
com a elite e com as classes dominantes. Do mesmo modo, no grafite não se usam tintas naturais, ainda que essas fossem usadas nas 
pinturas rupestres, e não havia nenhum padrão estabelecido antes, o qual a pintura rupestre rompeu. De fato, o grafite contemporâneo 
registra o pensamento do mundo urbano atual e de nossas crenças, assim como as pinturas murais de tempos remotos registravam 
cenas cotidianas e pensamentos de nossos ancestrais. Para chegar à resposta, é necessário o conhecimento de que a arte reflete valores 
de um grupo ou de uma sociedade.

 Resposta: C

02. Assim como outros objetos, o mobiliário sofre influência de padrões estéticos, uma vez que a arte é parte da vida das pessoas, não 
algo distante, intocável. Na cadeira e nas poltronas de Sérgio Rodrigues, por exemplo, nota-se a influência do Minimalismo dos anos 
1960. Nesse padrão, o mínimo é mais, pois o ideal é cortar os excessos, valorar as linhas, as curvas... Isso muda a postura dos artistas, 
pois contrasta com o colonial e com o barroco estético, gerando, assim, um novo conceito estético por meio de formas e texturas 
inovadoras.

 Resposta: A

03. A imagem em questão se trata da obra Uma e três cadeiras, de Joseph Kosuth, integrante da arte conceitual.
 Essa modalidade artística desafia a definição de arte de forma muito radical, ao insistir que somente o voo da imaginação, não a execução, 

constitui a arte. Dessa forma, já que os produtos da arte são produtos secundários, acidentais, podemos dispensá-los totalmente. 
Na obra de Kosuth, o quadro “descreve” uma cadeira, combinando, numa única instalação, uma cadeira de verdade, uma foto em 
tamanho completo da mesma cadeira e a definição retirada de um dicionário. Logo, percebe-se o vasto campo de possibilidades de 
se debater a respeito das técnicas de criação, representação e apresentação visual.

 Resposta: D

04. Para chegar à alternativa correta, é preciso visualizar a obra Objeto cinético em sua tridimensionalidade original.
 O enunciado auxilia essa visualização, ao informar que a arte cinética se compõe de “objetos que se moviam por meio de motores e 

outros recursos mecânicos”. O conceito de movimento serve de auxiliar para se chegar à conclusão de que, de fato, a obra de arte 
cinética se modifica, na medida em que seus componentes materiais estão em constante movimento.

 Resposta: B

05. Na obra Monabeen, de Funny Filez, percebe-se o recurso da intertextualidade, ou mesmo da paródia visual, tão comum à produção 
da arte contemporânea. As obras de Andy Worhol e Romero Brito são pops, e a obra de Picasso é cubista.

 Resposta: C

06. A Pop Art, movimento artístico surgido na Inglaterra, mas supervalorizado nos Estados Unidos, também tem seus adeptos no Brasil, 
como Nelson Leirner e Rubens Gerchman. Ao trazer para a arte a cultura futebolística, os artistas deixam entrever como as artes visuais 
se apropriaram de outro tema caro à sociedade brasileira, o futebol. Não há, porém, como afirmar que os artistas preferem futebol 
a outras modalidades desportivas, pois o esporte em questão é representativo da cultura nacional, sendo, inclusive, muito popular, o 
que justifica a escolha dos artistas  por esse esporte ao compor suas obras.

 Resposta: C

07. Formado na Academia de Belas Artes de Poznan, o cartunista polaco Pawla Kuczynskiego vem produzindo grande impacto no mundo 
da cultura contemporânea. Suas obras, como a apresentada na questão, provocam reflexões acerca de temas graves que inquietam 
a sociedade, em especial, o do trabalho infantil. Observe o choque que a ilustração provoca ao propor uma imagem de duas crianças 
em situações distintas: a que trabalha e a que brinca. Essa imagem contrastante produz no observador uma reflexão sobre a realidade 
do trabalho infantil. Nesse sentido, a resposta coerente está indicada na alternativa C.

 Resposta: C

08. A Pop Art dos americanos criticava a alienação e a sociedade de massa, discutia o vazio e a repetição provocada pelas máquinas, 
utilizando-se de um humor negro. A Nova Figuração foi um movimento da década de 1960, que de forma indireta tratava a Pop Art, 
utilizando-se da iconografia urbana e do abuso de cores, uma inovação em relação ao construtivismo. No Brasil, os artistas tentaram 
resgatar alguns conceitos da Pop Art americana, porém, esbarraram na ditadura militar e na precariedade do sistema de artes no Brasil, 
que não oferecia condições de pesquisa para os artistas. Sendo assim, eles se restringiam às questões sociais de política e à violência 
sexual e urbana. As novas técnicas contribuíram para esse avanço dos artistas brasileiros, apresentando um trabalho de qualidade e 
imprimindo crítica à ditadura militar vigente.

 Resposta: E
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09. Pela leitura do texto da questão, é possível afirmar que a arte defendida por Henry Flynt consolida-se na ideia de que a realização 
material da obra é um aspecto não mais relevante para as formas de arte contemporâneas, como a arte conceptual. Tal afirmação se 
confirma pela seguinte passagem do texto: “Prosseguindo a ruptura com os suportes tradicionais que se vinha fazendo em todos os 
movimentos artísticos depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), artistas conceptuais recusam a própria realização da obra de 
arte, colocando em seu lugar ideias e projetos ainda em esboço.”

 Resposta: D

10. Observa-se claramente a influência do Minimalismo na ambientação da imagem do item E, uma vez que diversas características dessa 
modalidade artística estão presentes: utilização do mínimo de recursos; utilização de poucas cores; o uso de formas geométricas 
com repetições simétricas; simples objetos materiais, e não veículos portadores de ideias ou emoções. Percebe-se o despojamento, a 
simplicidade e a neutralidade.

 Resposta: E


