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A Liberdade de criar
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     Há quem acredite que os artistas são incumbidos de responsabilidade moral 
para com seus respectivos públicos. Se pretendem produzir algo genuinamente 
artístico,  tem que  ser  uma arte  que  aprimore  a  humanidade,  que  sustente 
normas e princípios éticos, não que os destrua.
      Ética e estética, a meu ver, pertencem a duas categorias distintas e devem 
permanecer separadas uma da outra. Creio que o artista vende a alma quando 
cede a pressões e molda sua arte de acordo com as exigências éticas da 
sociedade. Tal arte deixa de ser a criação de um indivíduo e passa a ser um 
objeto  de  desejo  da  comunidade.  Um  artista  que  se  curva  às  convenções 
sociais está se prostituindo. Isso, sim, é imoral. O conceito de "moralidade na 
arte"  é  falacioso.  A arte  cujo  objetivo  é  convencer  o  espectador  a  adotar 
determinada postura não é mais arte, é propaganda.
    Obras de arte não são morais,  imorais  ou amorais.  As pessoas o são. 
Ademais, a moralidade é uma ideia fluida, mutável, que se altera com o tempo, 
com a situação e com a mentalidade dos que a abraçam.
     Muitos dos gênios do passado, seja no campo da arte ou em qualquer 
outro, foram vistos como malfeitores no seu tempo, porque não sustentaram as 
normas e princípios éticos vigentes. O gênio costuma ser alguém que enxerga 
as coisas de forma diferente, que desafia o modo de pensar corrente e, por 
isso,  é  frequentemente  criticado  e  perseguido.  Anos  mais  tarde,  quando  a 
sociedade  começa  a  compreender  as  ideias  introduzidas  por  aquele 
"revolucionário”, ela ergue estátuas em sua homenagem e passa a chamá-lo 
de "grande mestre”,  um "artista  de vanguarda”,  "um gênio  à  frente  do seu 
tempo".
    A moralidade é  um código  de  comportamento  que  visa  conduzir  o  ser 
humano  aos  valores  éticos  aceitos  pela  sociedade.  A arte  é  uma  imagem 
seletiva do mundo, baseada nos valores do artista. A forma como nós reagimos 
à sua produção será um reflexo dos nossos valores. A liberdade inclui o direito 
de  criar  e  também o  direito  de  dizer:  "Não  me agrada  esse  tipo  de  arte”. 
Quando se restringe a liberdade de criação do artista, o passo seguinte é a 
restrição da nossa liberdade de crítica.
    Na minha opinião, a única verdadeira imoralidade que um artista comete é 
permitir  que  sua  criatividade  seja  tolhida  pelo  julgamento  alheio.  Pobre  do 
artista que trai sua própria verdade e visão artística; isso eu considero imoral.
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01. Em Se pretendem produzir algo genuinamente artístico, tem que ser uma arte que aprimore a  
humanidade,... (l.2-3) o termo destacado expressa a noção de:
a) causa. 
b) condição.  
c) conclusão. 
d) concessão. 
e) tempo. 
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02. Em 'que aprimore a humanidade' (l.3), o verbo é:
a) transitivo direto
b) transitivo indireto
c) transitivo direto e indireto
d) intransitivo 
e) de ligação

03. Todas as palavras  abaixo foram formadas por derivação sufixal, exceto
a) falacioso (l.11) 
b) mentalidade (l.15)   
c) imoralidade (l.32)
d) verdadeira (l.32)
e) espectador (l.11)

04. Com relação à estrutura das palavras, a opção que apresenta erro de exemplificação é:
a) desinência modo-temporal: pertencem 
b) desinência de número: vigentes
c) vogal de ligação: humanidade
d) radical:  molda
e) prefixo: amoral

05. Considerando-se a regra ortográfica, vigente a partir de janeiro de 2009, qual dos vocábulos 
abaixo está corretamente grafado? 
a) Autoestrada. 
b)Anti-aéreo.
c) Ultra-som. 
d) Auto-retrato.
e) Hiperreflexo. 

06. Dentre os plurais dos nomes compostos, o único flexionado de modo adequado é:
a) quebras-luz 
b) micos-leão-dourado
c) peixe-gatos
d) bates-estacas
e) caixas-fortes 

07. Considere as orações:
I - Vamos proceder os debates sobre o aquecimento global.
II - Cuidado, seu procedimento implicará demissão!
III - O jovem gerente  preferia seu cargo na empresa do que qualquer outro.

De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta 
b) I e II estão corretas
c) somente II está correta
d) II e III estão corretas
e) somente III está correta 



08. Ao  sentir-se  mal,  o  homem  de  terno se  ......  junto  à  janela  da  casa  e,  antes  que  a 
mulher  ......, ...... a ajuda do menino que estava sentado no meio-fio.

Preenchem corretamente as lacunas do período acima, na ordem dada, as formas verbais
a) detivera - intervesse - requereu
b) detera - interviesse - requis
c) detivera - interviesse - requereu
d) detera - interviesse - requis
e) detivera - intervisse - requereu

09. As normas de concordância verbal não estão inteiramente respeitadas na frase:
a) Alguns de nós executávamos o trabalho, quando ele entrou na sala. 
b) Ela é uma das que ganhava o concurso literário sempre. 
c) Registrou a nota promissória e a duplicata  informações fundamentais para o processo.
d) Qual de vós estivestes aqui ontem à tarde?
e) Mais de um deputado ofenderam-se nos debates e a sessão foi interrompida pelo presidente da 
mesa.

Leia o período a seguir para responder à questão 10.

“Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me 
ouviu.”    (Machado de Assis)

10. Quanto à classificação das orações existentes, assinale a opção verdadeira.
a) A primeira oração é subordinada adverbial temporal.
b)  A segunda oração é subordinada substantiva subjetiva.
c)  A terceira oração é a principal da quarta.
d)  A quarta oração é coordenada assindética.
e) A quinta oração é coordenada sindética aditiva.

GABARITO

01. B
Comentários: A conjunção SE estabelece ideia de condição em relação à oração principal.

02. A
Comentários: O verbo aprimorar responde à pergunta 'o quê?', logo é um transitivo direto.

03. C
Comentários: O vocábulo imoralidade (l.32) é formado por derivação prefixal e sufixal.

04. A
Comentários:  Em pertencem,  o  elemento  mórfico  em  destaque  é  uma  desinência  número-
pessoal.

05. A
Comentários:  Segundo  o  novo  acordo  ortográfico  (decreto  n°6583),  mantém-se  o  hífen  nas 
formações em que o prefixo termina na mesma vogal ou consoante com que se inicia o segundo 
elemento. É o caso de  'Hiper-reflexo'.  Não se emprega o hífen nas formações em que o prefixo 
termina em vogal, e o segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes duplicar-
se. Caso que abarca os vocábulos 'Ultrassom' e 'Autorretrato'. Também  não se emprega hífen 



nas formações em que o prefixo  termina em vogal, e o segundo elemento começa por vogal 
diferente, como em 'Autoajuda' e 'Antiaéreo'.

06. E
Comentários:  O plural dos substantivos compostos citados é este: quebra-luzes, micos-leões-
dourados, peixes-gato, bate-estacas.

07. C
Comentários:  É preciso corrigir a regência dos itens I -  Vamos proceder aos debates sobre o  
aquecimento global - e III - O jovem gerente  preferia seu cargo na empresa a qualquer outro.

08. C
Comentários: Preenchem as lacunas as formas verbais:  detivera - interviesse - requereu

09. D
Comentários: Em Qual de vós estivestes aqui ontem à tarde?, a forma verbal tem de concordar 
com o primeiro  pronome,  visto  que  este  se  encontra  no  singular.  Assim,  é preciso  substituir 
“estivestes” por 'esteve'.

10. A 
Comentários:  Tem-se  um  período  misto.  A  classificação  das  orações  do  período  é  a 
seguinte:1)“Quando  percebi”  -  subordinada  adverbial  temporal;  2)  “que  o  doente  expirava,”  - 
subordinada substantiva objetiva direta; 3) “recuei aterrado” - oração principal da 1 e coordenada 
da 4; 4) “e dei um grito,”- coordenada sindética aditiva; 5) “mas ninguém me ouviu.” -  coordenada 
sindética adversativa.


