
ARTE
Questão 01 Recurso Indeferido

Gabarito divulgado – C O gabarito permanece – C
A “falta de sintonia” pressupõe uma alienação do artista romântico em
relação ao mundo real. Sabemos que isso não é uma verdade. O
Romantismo embalou as unificações da Itália e Alemanha e deu roupagem a
acontecimentos que de fato ocorreram. Goya não estava alienado em relação
ao 8 de março ou ao mundo em que vivia. Por essa razão o aluno\a não
deveria marcar a letra A.
É importante destacar que o que frustra o romântico e seu idealismo é a
relação deste com o mundo real. O qual não o agrada fazendo-o sentir-se
incompreendido e por essa razão o artista apela para a fuga e busca no
isolamento social e\ou poético a sua válvula de escape. 

Questão 05 Recurso Indeferido
Gabarito divulgado – A O gabarito permanece – A

A cena, ressalta o heroísmo e a luta por liberdade do povo (nação) belga. A

ideia de pertencimento (A um grupo ou princípio) fica simbolizada pela

bandeira tremulante no ponto mais alto da imagem. As massas representam

o ponto central da cena e foram motivadas a travar uma luta comum devido

às identidades geográficas, culturais e históricas que as aproximavam. Em

nossas aulas foi destacado a importância do Romantismo no processo de

formação dos Estados Nacionais que surgiram na Europa do séc. XIX. A

letra (b) apresenta informações válidas, mas não responde à questão de

maneira satisfatória pois - o tema central da cena - é a luta política pela

autonomia de um povo unido pelo nacionalismo e guiado pelo espírito de

liberdade.

HISTÓRIA
Questão 21 Recurso Indeferido

Gabarito divulgado – E O gabarito permanece – E
Sua posição estratégica, o contato entre diferentes mercadores e

consumidores, a grande circulação de dinheiro nas cidades italianas de

Florença e Veneza e os ricos e poderosos queriam criar novas imagens de si

e da sociedade em que viviam. Para isso, passaram a financiar os artistas e

cientistas que eram chamados de mecenas.

No século XIV, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais

era quase todo controlado por mercadores Árabes e italianos valendo-se de

sua larga experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do

oriente até cidades como Cairo e Alexandria e Tiro e Antióquia na Ásia

menor. Ali os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos

árabes e os revendiam na Europa com grande lucro. 
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