
Leia atentamente o texto: 
[1]Se perguntarmos hoje a um homem de cultura mediana o que ele entende por 

arte, é provável que na sua resposta apareçam imagens de grandes clássicos da 
Renascença, um Leonardo da Vinci, um Rafael, um Michelangelo: arte lembra-lhe objetos 
consagrados pelo tempo, e que se destinam a provocar sentimentos vários e, entre 
estes, um, difícil de precisar: o sentimento do belo. 

[2]Essa resposta fere, sem dúvida, alguns aspectos importantes da obra de arte. 
A objectualidade: um quadro, por exemplo, é um ser material. E o efeito psicológico: 
uma obra é percebida, sentida e apreciada pelo receptor, seja ele visitante de um museu 
ou espectador de um filme. 

[3]Mas, é necessário convir, o nosso interrogado é sempre um homem do seu 
tempo, alguém que nasceu e cresceu entre os mil e um engenhos da civilização 
industrial, e que tende a ver em todas as coisas possibilidades de consumo e fruição 
(oportunidade, aproveitamento). Ter ou desejar ter uma gravura, um disco ou um livro 
finamente ilustrado é o seu modo habitual de relacionar-se com o que todos chamam de 
arte. Tal comportamento, embora se julgue mais requintado que o prazer útil de usar um 
bonito liquidificador, afinal também está preso nas engrenagens dessa máquina em 
moto contínuo que é o consumo, no caso o mercado crescente de bens simbólicos. 

[4]Constatar, porém, o uso social da pintura e da música, ou a sua função de 
mercadoria, não deve impedir-nos de ver antropologicamente a questão maior da 
natureza e das funções da arte. É preciso refletir sobre este dado incontrolável: a arte 
tem representado, desde a Pré-História, uma atividade fundamental do ser humano. 
Atividade que, ao produzir objetos e suscitar certos estados psíquicos no receptor, não 
esgota absolutamente o seu sentido nessas operações. (...) 

[5]A arte é um fazer. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, 
se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura. Nesse sentido, qualquer 
atividade humana, desde que conduzida regularmente a um fim, pode chamar-se 
artística. Para Platão, exerce a arte tanto o músico encordoando a sua lira quanto o 
político manejando os cordéis do poder ou, no topo da escala dos valores, o filósofo que 
desmascara a retórica sutil do sofista (aquele que, no exercício da lógica, ilude ou engana) 
e purga os conceitos de toda ganga de opinião e erro para atingir a contemplação das 
Ideias. 

[6]A arte é uma produção: logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do 
não ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmos do caos. Techné chamavam-na 
os gregos: modo exato de perfazer uma tarefa, antecedente de todas as técnicas dos 
nossos dias. 

[7]A palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, 
que denota a ação de fazer junturas entre as partes de um todo. Porque eram operações 
estruturantes, podiam receber o mesmo nome de arte não só as atividades que visavam 
a comover a alma (a música, a poesia, o teatro), quanto os ofícios de artesanato, a 
cerâmica, a tecelagem e a ourivesaria, que aliavam o útil ao belo. Aliás, a distinção entre 
as primeiras e os últimos, que se impôs durante o Império Romano, tinha um claro 
sentido econômico-social. As artes liberales eram exercidas por homens livres; já os 
ofícios, artes serviles, relegavam-se a gente de condição humilde. E os termos artista e 
artífice (de artiflex: o que faz a arte) mantêm hoje a milenar oposição de classe entre o 
trabalho intelectual e o trabalho manual. 

[8]O pensamento moderno recusa, não raro, o critério hierárquico dessa 
classificação. O exercício intenso da criação demonstra, ao contrário, que existe uma 
atração fecunda entre a capacidade de formar e a perícia artesanal. No pintor trabalham 
em conjunto a mão, o olho e o cérebro. No mais humilde dos trabalhadores manuais, 
adverte Gramsci (cientista social moderno), há uma vida intelectual, às vezes atenta e 
aguda, dobrando e plasmando a matéria em busca de novas formas, ainda que, no jogo 
social, o artífice não receba o grau de reconhecimento prestado ao artista. Platão viu 
luminosamente a conexão que existe entre as práticas ou técnicas e a metamorfose da 
realidade: 

[9]“Sabes que o conceito de criação (poiesis) é muito amplo, já que seguramente 
tudo aquilo que é causa de que algo (seja o que for) passe do não ser ao ser é criação, 
de sorte que todas as atividades que entram na esfera de todas as artes são criações; e 
os artesãos destas são criadores ou poetas (poietés)” (O Banquete). 



[10]O conceito de arte como produção de um ser novo, que se acrescenta aos 
fenômenos da natureza, conheceu alguns momentos fortes na cultura ocidental. E 
tomou feições radicais na poética do Barroco, quando se deu ênfase à artificialidade da 
arte, ou seja, à distinção nítida entre o que é dado por Deus aos homens e o que estes 
forjam com o seu talento. No século XX, as correntes estéticas que se seguiram ao 
Impressionismo levaram ao extremo a convicção de que um objeto artístico obedece a 
princípios estruturais que lhe dão o estatuto de ser construído, e não de ser dado, 
“natural”. Matisse, abordado por uma dama a propósito de um quadro seu com o 
comentário “Mas eu nunca vi uma mulher como essa!”, replicou, cortante: “Madame, isto 
não é uma mulher, é uma tela”. 
(Alfredo Bosi. Reflexões sobre a arte.São Paulo: Ática, 2004. p. 7-14. Série Fundamentos). 
 
 
01. Marque a alternativa correta, segundo a opinião do autor: 
a) define como arte as obras clássicas e consagradas, capazes de despertar o sentimento do 
belo.  
b) conceitua a arte como representação, ação, produto e criação.  
c) valoriza a atividade artística em detrimento do trabalho artesanal.  
d) afirma que, ao criar outra realidade, o artista distancia-se do contexto social que lhe é 
próprio.  
e) distingue o objeto não-artístico do artístico através do grau de talento de seu criador.  
 
Resp: B 
a) Errado. O autor não define como arte o sentimento do belo. Esta percepção é 
atribuída, no primeiro parágrafo, a um “homem de cultura mediana”.  
b) Correto. Para o autor, o conceito de arte é bastante amplo, já que, ao longo dos 
parágrafos, ele complementa os aspectos por ele evidenciados: “representação, ação, 
produto e criação”.  
c) Errado. Para o autor, arte e artesanato são colocados no mesmo patamar, tomando-se 
como definição a etimologia “ars”, que significa “articular”.  
d) Errado. Não há relação explícita no texto entre a expressão da realidade e da 
necessidade de distanciamento da mesma por parte do artista.  
e) Errado. O talento do criador não é colocado como um fator de diferenciação entre o 
objeto artístico e não artístico. 
 
02. De acordo com o texto, é incorreto afirmar:  
a) O suposto entendimento da arte atribuído ao “homem de cultura mediana”, no primeiro 
parágrafo, é discriminador, por ser um julgamento que privilegia um certo tipo de arte.  
b) O valor utilitário da arte, referido no terceiro parágrafo, atende a uma sociedade que ignora a 
natureza do objeto artístico, vendo-a em outra perspectiva: a do consumo.  
c) O vocábulo “arte”, no sétimo parágrafo, estabelece com os termos “música, poesia, teatro” e 
“cerâmica, tecelagem e ourivesaria” uma relação entre o intelectual e o manual, 
respectivamente. 
d) A ideia de que a obra de arte deve ser fiel à realidade está trabalhada no último parágrafo.  
e) A fala de Matisse, no último parágrafo, deixa entender que, para ele, uma obra de arte 
constitui em si mesma um objeto extra, que deve ser examinado como algo singular.  
 
Resp: D 
a) Correto. O conceito de arte a que se refere o primeiro parágrafo é específico, como se 
comprova na declaração: “arte lembra-lhe objetos consagrados pelo tempo”.  
b) Correto. Para quem “nasceu e cresceu entre os mil e um engenhos da civilização 
industrial”, a arte está vinculada à necessidade de consumo – “bens simbólicos”.  
c) Correto. O vocábulo “arte” é a classe, enquanto “música, poesia e teatro” e “cerâmica, 
tecelagem e ourivesaria” são os elementos.  
d) Errado. Ao afirmar que “um objeto artístico obedece a princípios estruturais que lhe 
dão estatuto de ser construído, e não de ser dado, natural”, o autor evidencia que arte é 
criação, e não realidade.  
e) Correto. A obra de arte tem valor dentro de sua singularidade, a partir da visão de 
cada observador. Para o autor, ela não é obrigatoriamente a realidade.  
 



03. Estão coerentes com o texto as seguintes proposições:  
a) O autor contesta o pensamento de Platão no que concerne à distinção entre arte e ofícios.  
b) O quinto parágrafo inicia-se com uma afirmação (fazer) cuja justificativa se estende ao 
parágrafo seguinte (produzir).  
c) Os gregos valorizavam a técnica com a qual o artista construía sua obra. 
d) Os romanos ressaltaram a atividade de composição das partes, que o artista realiza para 
criar sua obra.  
e) O autor parte de uma generalização sobre a arte, apresenta, em seguida, argumentos 
particulares historicamente consolidados e finaliza seu texto com um raciocínio que destaca a 
atividade de criação na arte. 
  
Resp: A 
a) Errado. Há uma convergência entre o pensamento de Platão e o do autor a respeito de 
“arte e ofícios”. 
b) Correto. O autor inicia o quinto parágrafo definindo a arte como “um fazer”. No sexto 
parágrafo, a abordagem continua fazendo referência à arte “como produção”.  
c) Correto. Segundo os gregos, a arte é o “modo exato de perfazer uma tarefa, 
antecedente de todas as técnicas de nossos dias”.  
d) Correto. Para os romanos, “arte denota ação de fazer junturas entre as partes de um 
todo”, a fim de que o artista realize a sua criação.  
e) Correto. O autor inicia o texto com o conceito genérico de arte – “segundo o homem 
de cultura mediana” – e, em seguida, utiliza-se de conceitos pré-estabelecidos 
historicamente (Platão, os romanos e gregos) e finda sua tarefa com um raciocínio que 
destaca a criação artística.  
 
04. Marque a alternativa incorreta quanto à articulação estrutural que o texto apresenta:  
a) A expressão “objetos consagrados pelo tempo”, do primeiro parágrafo, constitui uma 
referência a “imagens de grandes clássicos da Renascença”.  
b) A declaração do segundo parágrafo pressupõe uma dupla valoração para a obra de arte: a 
material e a espiritual.  
c) A palavra “Mas”, no início do terceiro parágrafo, não contradiz o que se enuncia nos dois 
primeiros parágrafos; apenas sequencia e contextualiza o que antes foi declarado.  
d) A expressão “não só” e a palavra “quanto”, do sétimo parágrafo, introduzem ideias que se 
excluem.  
e) Os verbos abordar e replicar, nas respectivas formas “abordado”  e “replicou”, do último 
parágrafo,  antecedem o discurso direto referido no texto.  
 
Resp: D  
a) Correto. “Objetos consagrados pelo tempo” são exemplificados por “imagens de 
grandes clássicos da Renascença”.  
b) Correto. A valorização material é o que o autor chama de “objectualidade”; a 
valorização espiritual, é o que ele chama de “efeito psicológico”.  
c) Correto. A palavra “mas”, sequencia e contextualiza o conceito de arte através de 
diversos períodos históricos, não se opondo, portanto, às ideias presentes nos 
parágrafos anteriores.  
d) Errado. “Não só...quanto” introduzem ideias de adição ou inclusão, e não de exclusão.  
e) Correto. Os verbos “abordar” e “replicar” antecedem as falas “mais eu nunca vi uma 
mulher como essa” e “Madame, esta não é uma mulher, é uma tela”.  
 
Atente: “Capítulo primeiro / Óbito do autor” 

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, 
isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso 
vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto 
autor, para quem a campa (túmulo) foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 
assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no 
introito (começo), mas no cabo (término): diferença radical entre este livro e o Pentateuco. 

(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.) 
 
05. Tanto pelo que narra quanto por seu modo de fazê-lo, o narrador do excerto revela-se: 



a) Exibicionista – que, cheio de soberba,  trata de levar vantagem em tudo que faz. 
b) Fantasmagórico – porque já liberto dos interesses deste mundo. 
c) Iluminista – que, racionalmente, estende o desejo de esclarecimento até o Além. 
d) Imortal - membro de uma academia nacional, da qual foi o primeiro presidente. 
e) Materialista - cujo objetivo principal é destruir conceitos religioso. 
 
Resp: A 
O excerto é bastante ilustrativo da arrogância, do exibicionismo e da prepotência do 
defunto-autor Brás Cubas. Ao ressaltar a diferença entre o “uso vulgar” e o 
procedimento adotado por ele para iniciar a narrativa, e, sobretudo, ao comparar o seu 
texto ao Pentateuco (os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos a Moisés), Brás Cubas 
evidencia sua atitude exibicionista em busca da originalidade literária. 
 
06. O recurso linguístico que permite explicar o livro no próprio texto do livro recebe o nome de: 
a) Digressão; 
b) Analepse ou Flashback; 
c) Metalinguagem; 
d) Intertextualidade; 
e) Paródia. 
 
Resp: C 
O recurso linguístico que explica o código através do próprio código chama-se 
metalinguagem.  
 
 
Leia: “Poema da Necessidade” 
 
É preciso casar João, 
é preciso suportar Antônio, 
é preciso odiar Melquíades 
é preciso substituir nós todos.  
 
É preciso salvar o país, 
é preciso crer em Deus, 
é preciso pagar as dívidas, 
é preciso comprar um rádio, 
é preciso esquecer fulana.  
 
É preciso estudar volapuque,                   língua universal 
é preciso estar sempre bêbado, 
é preciso ler Baudelaire,                           escritor francês 
é preciso colher as flores 
de que rezam velhos autores.  
 
É preciso viver com os homens 
é preciso não assassiná-los, 
é preciso ter mãos pálidas 
e anunciar O FIM DO MUNDO. 
(Carlos Drummond de Andrade – Sentimento do Mundo) 
 
07. A repetição da expressão “é preciso”  consiste na figura de linguagem: 
a) Hipérbole;  
b) Anáfora;  
c) Ironia; 
d) Pleonasmo;  
e) Gradação; 
 
Resp: B 
A anáfora é a repetição sistemática de uma palavra ou expressão. Além de atribuir ritmo 
ao poema, ela acaba reforçando um conceito ou uma ideia. 



 
 
08. Em “Poema da Necessidade” o poeta: 
a) Realça a alienação individualista do homem moderno. 
b) Expressa sentimentos fortes como  amor, desespero e cólera. 
c) Culpa-se por não ter podido transmitir aos homens a esperança. 
d) Revela o indivíduo excessivamente tímido e introspectivo. 
e) Mostra o quanto os padrões sociais coagem o ser humano. 
 
Resp: E 
Diante das necessidades básicas da existência, na opinião do poeta, o homem está 
limitado e coagido pelos padrões sociais estabelecidos. 
 
Leia atentamente o texto abaixo, considerando a sua temática e forma: 
Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 
e ai Deus, se verrá cedo!     virá 
 
Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 
e ai Deus, se verrá cedo!  
 
Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro! 
e ai Deus, se verrá cedo!  
 
Se vistes meu amado, 
por que ei gram cuidado!  tenho grande 
e ai Deus, se verrá cedo!  
(Martim Codax - in: NUNES, José Joaquim. Cantigas [...]. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 
1973. v. 2, p. 441.) 
 
09. Acerca da cantiga trovadoresca, é correto afirmar: 
a) O uso de refrão e o paralelismo justificam a classificação de linguagem erudita. 
b) A referência à natureza é meramente convencional, não expressando intimidade afetiva. 
c) A expressão  — “por que ei gram cuidado!” — não está de acordo com os padrões da “coita 
amorosa”.  
d) A enamorada, saudosa, dirige-se às ondas em busca de notícias do amigo que tarda a 
chegar. 
e) Versos como “se vistes meu amado!” traduzem conceitos religiosos medievais. 
 
Resp: D 
A dama ou namorada dirige-se às ondas do mar de vigo para realizar o desejo de amor. 
Através do vocativo, a enamorada faz sua confissão à natureza.   
 
10. Pela temática e estrutura, a cantiga de Martim Codax pode ser classificada como: 
a) Satírica de Maldizer; 
b) Lírica de Amor; 
c) Satírica de Escárnio; 
d) Lírica de Amigo; 
e) Novela de Cavalaria. 
 
Resp B: 
O eu-lírico feminino marca a cantiga de amigo. O autor é um homem, porém que “fala” 
na cantiga é uma mulher. 


