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01. A Pop Art, abreviatura de Popular Art, foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 1950, na Inglaterra e nos 
Estados Unidos. Foi na verdade uma reação artística ao movimento do expressionismo abstrato das décadas de 1940 e 1950.
Os artistas deste movimento buscaram inspiração na cultura de massas para criar suas obras de arte, aproximando-se e, ao mesmo 
tempo, criticando de forma irônica a vida cotidiana materialista e consumista. Latas de refrigerante, embalagens de alimentos, 
histórias em quadrinhos, bandeiras, panfletos de propagandas e outros objetos serviram de base para a criação artística deste período.  
Os artistas trabalhavam com cores vivas e modificavam o formato destes objetos. A técnica de repetir várias vezes um mesmo objeto, 
com cores diferentes e a colagem foram muito utilizadas.  Os materiais mais usados pelos artistas da pop art eram derivados das novas 
tecnologias que surgiram em meados do século XX. Goma espuma, poliéster e acrílico foram muito usados pelos artistas plásticos deste 
movimento. Andy Warhol, autor da proposta para leitura, foi maior representante da Pop Art. Além de pintor foi também cineasta.

Resposta: B

02. Ao compararmos os dois textos, observa-se que ambos fazem uma crítica ao Estado, que não investe em educação, saúde e 
segurança, mesmo que esses setores sejam incumbências do Estado.

Resposta: D

03. Nos dois textos, observamos a alusão à realidade do Brasil e suas contradições. Em Epitáfio, o eu lírico demonstra claramente o 
arrependimento de não poder ter vivido intensamente as situações em função dos valores apregoados pela sociedade. 
Na canção Brasis, claramente identificamos o universo dos antagonismos que caracterizam o contexto social do país.

Resposta: C

04. A questão tematiza o artista Andy Warhol e suas obras seriadas – importantes representações da pop Art típica das décadas de 
1960 e 1970. O artista e cineasta se notabilizou por reproduzir dados da época que não eram necessariamente de posicionamento 
político de esquerda, com Elvis Presley e Marilyn Monroe, o que descarta a alternativa C, que poderia confundir o vestibulando.

Resposta: D

05. A célebre atriz Marilyn Monroe foi um dos temas mais desenvolvidos por Warhol nas suas serigrafias baseadas num original 
fotográfico do rosto da atriz. Diversas transformações de cor e de mancha conseguiram oferecer uma imagem que, sendo 
sempre diferente, permanece constantemente invariável. Temos então um magnífico exemplo da desumanização do mito na 
época presente e da banal valorização das imagens culturais convertidas na arte de consumo. Andy Warhol foi uma artista 
que indubitavelmente contribuiu para o impulso da cultura moderna, através da utilização de várias técnicas pioneiras, mas 
principalmente pelo isolamento visual da imagética.

Resposta: C
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