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01. Nos anos de censura, medo e silêncio, que se seguiram à promulgação do AI-5(Artigo Institucional -5), Cildo Meireles 
destacou-se pelo seu trabalho em carimbo em notas de um cruzeiro: “Quem matou Herzog?”, de 1975 (Vladimir Herzog 
foi um mártir da ditadura militar). Uma mensagem explícita, ainda que anônima, de sua visão da arte enquanto meio de 
democratização da informação e da sociedade. Motivo pelo qual costumava gravar em seus trabalhos deste período a frase: 
“a reprodução dessa peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa”, ressaltando a problemática do direito privado, do 
mercado e da elitização da arte. 

Resposta: E

02. A Pop Art, foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 1950, na Inglaterra e nos Estados Unidos. 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. 

Principais artistas da Pop Art:
– Andy Warhol: maior representante da Pop Art. Além de pintor foi também cineasta. 
– Peter Blake: foi o criador da capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. 
– Wayne Thiebaud: pintor norte-americano que se destacou na criação de obras com teor humorístico e nostálgico. 
– Roy Lichtenstein: pintor norte-americano que trabalhou muito com HQs (histórias em quadrinhos), criticando a cultura de massas. 
– Jasper Johns: pintor norte-americano cuja obra principal foi Flag (Bandeira) de 1954.
 
Resposta: C

03. A Arte Pop buscou, dentre outras coisas, fugir da criação artística voltada às elites acadêmicas trazendo para si, imagens que possuíam 
grande relação com a realidade do povo. E este conteúdo foi encontrado nos produtos e utensílios da época, nos filmes e histórias em 
quadrinhos, nos artistas e em tudo o que o capitalismo pode criar, em termos de produto, que sanasse a necessidade das empresas 
do pós-guerra de continuarem produzindo e alimentando a economia. As pessoas já não possuíam apresso pelas obras abstratas.  
A nova realidade não era propícia para a erudição intelectual nas camadas populares, mas sim de algo já digerido pelo público através 
da propaganda e que, se tornando arte, levaria o povo a refletir o seu papel a partir da crítica contida nestas obras.
Esta estética possui em sua essência a ruptura da abstração erudita vigente, tornando a arte acessível a todos. Em seu tempo, causou 
polêmica por unir a propaganda à arte sob forma de crítica durante o pós Segunda guerra. O Dadaísmo, também surge em um 
momento seguinte a uma guerra, a Primeira Guerra. O caos estabelecido em toda a Europa influencia diversos artistas a romperem 
com todas as correntes e estilos anteriores, passando a criar algo do zero, reconstruindo a trajetória da arte em uma nova origem.  
O Dadaísmo propõe uma desconstrução, ou melhor, uma destruição de todo e qualquer estilo artístico, gerando uma estaca zero na 
arte devido ao caos da guerra. 

Resposta: D

04. O texto de Lulu Santos explora o tema da efemeridade das coisas e a fugacidade do tempo, assuntos que, ao longo da história da 
cultura, têm motivo de reflexões dos diferentes artistas, em diversos contextos da arte. Nesse sentido, o aforismo de Heráclito que 
resume de forma precisa o texto de Lulu Santos é o indicado na alternativa C.

Resposta: C

05. 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.

Resposta: A

06. A perspectiva apresentada na letra da música difere da perspectiva dos outros textos, em função de seu tom pessimista.  
Juventude e participação e os depoimentos possuem tom otimista, mostrando “confiança nos efeitos da participação política”, 
em especial, dos jovens.

Resposta: C
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07. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um 
tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade 
Contemporânea se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas 
nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite está ligado diretamente 
a vários movimentos, em especial ao Hip Hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a 
humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas.
O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite 
norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido 
entre os melhores de todo o mundo.

Resposta: E

08. A obra de Bansky promove uma releitura iconográfica da famosa fotografia que eternizou o horror da Guerra do Vietnã.  
Ao apropriar-se dessa foto, Bansky realiza uma sátira crítica ao modelo social e cultural americano.

Resposta: C

09. A presença marcante da função emotiva ou expressiva se dá na música através do confessionalismo que o emissor imprime à 
canção, destacando os traços de sua atitude pessoal, seus sentimentos.

Resposta: A

10. Grafite é arte urbana, arte visual, quando o artista escolhe o espaço público como um suporte para sua expressão plástica utilizando 
tintas em spray, látex ou PVA. Normalmente essa expressão artística está vinculada a um tema social, criando uma interferência na vida 
urbana. Hoje, reconhecido como arte urbana, o grafite renasceu nos anos da contrarrevolução cultural, na França, em 1968, e com 
Jean Michel Basquiat nos anos oitenta, em Nova York. Basquiat chegou a pintar junto com Andy Warhol. Nova Iorque chegou a ser 
a capital mundial do grafite. Existem escolas de grafite espalhadas por toda parte e museus a céu aberto como o Lake Street Tunnel, 
em Londres e o Viaduto Museu Aberto de Arte Urbana, em 
São Paulo, que são atrações turísticas e roteiro artístico das cidades. No Brasil se destacam Os Gêmeos – Gustavo e Otávio Pandolfo –  
O Chivitz e o Nunca. Os Gêmeos são reconhecidos internacionalmente e iniciaram suas atividades como pixadores, em São Paulo.  
Hoje, ostentam trabalhos magníficos em museus internacionais, como o Tate Modern em Londres, Castelo na Escócia e no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo – MAM. Suas criações mostram seres fantásticos e figuras oníricas de grande beleza. Com técnica especial, 
utilizam pouco spray, dando preferência ao látex e ao PVA. 
O grafite é uma arte democrática e popular, oferecida nos espaços públicos para ser consumida por todos.

Resposta: B
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