
QUESTÕES DE FILOSOFIA – INDUSTRIA CULTURAL - ADORNO 
 
1. (UFU 2013) Para Adorno e Horkheimer, o termo Indústria Cultural designa uma manifestação 
cultural que é produzida e consumida como uma mercadoria, e reproduzida em grande escala para 
ser vendida. Segundo esses autores, é correto afirmar que 
A) a Indústria Cultural só se importa com as pessoas enquanto consumidores, sendo que esses 
ditam o que querem consumir das manifestações artísticas. 
B) a televisão não pode ser considerada instrumento da Indústria Cultural, pois não existia quando 
da formulação desse conceito pelos autores, não entrando, portanto nessa lógica de consumo. 
C) a Indústria Cultural acaba gerando uma padronização e uma produção em massa da cultura. 
D) a Indústria Cultural gera a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de 
decidir conscientemente porque as manifestações culturais por ela disseminadas promovem o 
senso crítico. 
 
2. (UEL 2010) Leia o texto de Adorno a seguir. 
Se as duas esferas da música se movem na unidade da sua contradição recíproca, a linha de 
demarcação que as separa é variável. A produção musical avançada se independentizou do 
consumo. O resto da música séria é submetido à lei do consumo, pelo preço de seu conteúdo. 
Ouve-se tal música séria como se consome uma mercadoria adquirida no mercado. Carecem 
totalmente de significado real as distinções entre a audição da música “clássica” oficial e da música 
ligeira. 
(ADORNO, T. W. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: BENJAMIN, W. et all. 
Textos escolhidos. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1987. p. 84.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Adorno, é correto afirmar: 
a) A música séria e a música ligeira são essencialmente críticas à sociedade de consumo e à 
indústria cultural. 
b) Ao se tornarem autônomas e independentes do consumo, a música séria e a música ligeira 
passam a realçar o seu valor de uso em detrimento do valor de troca. 
c) A indústria cultural acabou preparando a sua própria autoreflexividade ao transformar a música 
ligeira e a séria em mercadorias. 
d) Tanto a música séria quanto a ligeira foram transformadas em mercadoria com o avanço da 
produção industrial.  
e) As esferas da música séria e da ligeira são separadas e nada possuem em comum. 
 
3. (UEL 2012) Observe a figura a seguir. 

 
O Super-Homem ganha poderes pelos efeitos dos raios solares, mas tem uma fraqueza: o minério 
criptonita. O Homem-Aranha adquire habilidades depois da picada de um aracnídeo. O Quarteto-



Fantástico nasce dos efeitos de uma tempestade cósmica. Um a um, os elementos da natureza 
tornam-se importantes para o nascimento de vários super-heróis. Porém, mais do que 
superpoderosos, esses heróis de Histórias em Quadrinhos (HQ) também “escondem um segredo”: 
I. Reforçam a ideologia de uma nação soberana, a estadunidense, protegida dos inimigos, o que a 
credenciaria como mantenedora da liberdade mundial. 
II. Veiculam subliminarmente a crença da supremacia dos brancos, enquanto suposta raça mais 
forte e inteligente face aos demais grupos étnicos do planeta. 
III. Defendem a ideologia da igualdade necessária entre as classes, sem a qual o mundo não 
poderia viver em paz e em harmonia. 
IV. Reconhecem que os verdadeiros super-heróis não precisam de superpoderes, desde que 
sejam pessoas boas e altruístas. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
4. (UEL 2011) Leia o texto a seguir. 
Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento 
humano poderia ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do conhecimento 
científico, o qual permitiria uma crescente dominação da natureza e um suposto afastamento do 
mito. Na obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer defendem que o projeto iluminista 
de afastamento do mito foi convertido, ele próprio, em mito, caindo no dogmatismo e em numa 
forma de mitologia. O progresso técnico-científico consiste, para Adorno e Horkeheimer, no avanço 
crescente da racionalidade instrumental, a qual é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral, 
como foram, por exemplo, os campos de concentração nazistas. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre o desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar: 
a) Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental aliviaria as causas do 
sofrimento humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao mito. 
b) Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso científico não consegue superar o mito, 
mas se torna um tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o que é certo do que é errado 
moralmente. 
c) Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade instrumental 
consistia num incremento da capacidade humana de avaliar moralmente. 
d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio do homem sobre a natureza 
conduziria os seres humanos a uma forma de dogmatismo. 
e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso técnico e científico como a solução 
para os sofrimentos humanos e para as incertezas morais humanas. 


