
Questões sobre Indústria Cultural e concentração da informação

1. (Enem PPL 2015) Falava-se, antes, de autonomia da produção significar que uma empresa, ao assegurar uma produção,
buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas,
atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial
do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede a produção dos bens e dos serviços.
SANTOS,  M.  Por uma outra  globalização:  do pensamento  único  à  consciência  universal.  Rio de Janeiro:  Record,  2000
(adaptado).

O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o(a)
a) aumento do poder aquisitivo.   
b) estímulo à livre concorrência.   
c) criação de novas necessidades.   
d) formação de grandes estoques.   
e) implantação de linhas de montagem.   
  
2. (Fgv 2015) A regulamentação dos meios de comunicação tem gerado controvérsias, trazendo à tona a discussão sobre o
direito de liberdade de expressão. Recentemente, no Brasil, esse debate se desenvolveu em torno do Marco Civil da Internet,
sancionado em 2014.
Relacione os princípios do Marco Civil da Internet às normas listadas.

I. Neutralidade
II. Privacidade
III. Liberdade de expressão

(  ) O sigilo e a inviolabilidade dos fluxos de comunicação e de conversas armazenadas devem ser garantidos.
(  ) A remoção de conteúdo, para impedir a censura, não fica a cargo do provedor, podendo ser feita mediante ordem
judicial.
(  ) As fotos de indivíduos devem ser autorizadas por eles para serem veiculadas em anúncios na rede.
(  ) Os pacotes de dados que circulam pela rede devem ser tratados de forma isonômica, sem distinção por conteúdo,
origem, destino ou serviço.
Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para baixo.
a) I, III, II e I.
b) II, I, II e III.
c) III, III, I e II.
d) I, II, III e III.
e) II, III, II e I.

  
3. (Unesp 2015) Analise as charges.

As charges permitem que se faça uma abordagem ao mesmo tempo crítica e irônica
dos meios de comunicação de massa e da vida nas cidades no período atual. Dentre
os assuntos que podem ser diretamente associados aos problemas abordados pelas
charges estão:
a)  o cumprimento pelos meios  de comunicação de seu papel  de noticiar  o real
cotidiano das cidades e o fortalecimento da segurança pública em detrimento da
privada.   
b) o papel da mídia na propagação da sensação de insegurança junto à população e
o surgimento de atividades, produtos e serviços vinculados à segurança privada.   
c) a influência restrita dos meios de comunicação sobre o cotidiano das cidades e a
produção de um novo urbanismo expresso na valorização dos espaços públicos.   
d) a influência passiva da mídia sobre o comportamento e a vida das pessoas nas
cidades  e  a  regressão  de  produtos,  serviços  e  atividades  ligadas  à  segurança
privada.   
e)  a  difusão  de  informações  sensacionalistas  pela  mídia  e  a  intensificação  da
convivência entre pessoas na cidade.   

4.  (Unesp  2014)  Não somente  os  tipos  das  canções  de sucesso,  os  astros,  as  novelas  ressurgem  ciclicamente  como
invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele
sabe suportar como bom esportista que é; a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são, como todos
os detalhes, clichês prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade
que lhes cabe no esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a



música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do
tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo em que não se pode mexer.
Sua produção é administrada por especialistas, e sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório.
(Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. “A indústria cultural como mistificação das massas”. In: Dialética do esclarecimento,
1947. Adaptado.)

O tema abordado pelo texto refere-se
a) ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa.
b) à hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa.
c) ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais.
d) ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo.
e) aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento.

5. (Uel 2008) Observe os gráficos a seguir.

Com base nos gráficos e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir:
I. Os dados sobre a divisão das concessões de Rádio e TV no Brasil indicam concentração de poder, de produção e de
circulação de produtos culturais.
II.  Embora a  Rede Globo tenha o maior  número  de grupos afiliados,  de audiência e de arrecadação com o mercado
publicitário, a divisão equânime entre as outras redes garante a feição democrática da maior indústria cultural do Brasil.
III. O mercado dos diferentes veículos de mídia revela que mais de 60% dos jornais e 70% da audiência de TV pertencem a
dois grupos, que apresentam o maior faturamento na indústria cultural nacional.
IV.  Os  números  de  grupos  afiliados  às  grandes  redes  revelam  diversificação,  flexibilização  e  maior  regionalização  na
produção dos bens culturais, e, portanto, uma tendência de fortalecimento da democratização social.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

6. (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.

7. (Uffs 2011) É uma forma de cultura produzida industrialmente, e tem por objetivo a lucratividade das corporações de
mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destinase a um
grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores:
a) Cultura Erudita.
b) Cultura Popular.
c) Cultura de Massa.
d) Cultura Midiática.
e) Cultura Eletrônica.

8.  (Uenp  2010)  Um  dos  traços  marcantes  do  atual  período  histórico  é,  pois,  o  papel  verdadeiramente  despótico  da
informação. Conforme já vimos, as novas técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos
que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as
técnicas de informação são principalmente utilizadas por um punhado de atores em função de seus objetivos particulares
[...] aprofundando assim os processos de criação de desigualdades.
Milton Santos. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro, Record, 2000.

O fragmento de texto critica as redes informacionais surgidas com a globalização, por quê?
a) Difundem a ideologia da classe dominante, contribuindo dessa forma para a acumulação capitalista.
b) Favorecem discordâncias entre as elites.
c) Contrapõem interesses políticos e econômicos.
d) Difundem e ampliam o conhecimento favorecendo a inclusão.
e) Estão nas mãos das grandes empresas midiáticas e são utilizadas por “um punhado de atores”.

9. (Unicentro 2010) “A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da
cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como
qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público
a ter necessidades que antes não tinham".
(PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.156).
Assinale a alternativa correta.
a)  A  indústria  Cultural  não  é uma característica  da sociedade contemporânea  ela  é  um produto  natural  em qualquer
sociedade.



b) A indústria Cultural é responsável  por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em
mercadoria.
c) A Indústria Cultural não influência nas necessidades do indivíduo com a sua produção em série e de baixo custo.
d) A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro.
e) A Indústria Cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura.

10. (Ufu 2009) Com relação à chamada cultura de massas ou à mercantilização da cultura, marque a alternativa correta.
a)  Para  os  autores  da  teoria  crítica,  as  modernas  sociedades  industrializadas  desenvolvem  uma  produção  cultural
diversificada,  produzida  pelas  massas.  Essa  produção  tem  por  objetivo  a  satisfação  das  necessidades  humanas,
independentemente da lógica do mercado.
b) De acordo com a teoria crítica, as sociedades modernas capitalistas têm como característica fundamental a produção do
valor de troca, o que possibilita a existência de uma produção artística e cultural totalmente independente da lógica do
mercado.
c) Segundo os autores da chamada teoria crítica, há uma tendência, na moderna sociedade capitalista, de transformar tudo
em mercadorias, fazendo com que o critério estético das pessoas passe a ser diferente daquele pelo qual as mercadorias são
analisadas. Esse outro critério é fundado na exterioridade e na lógica de mercado.
d) De acordo com a teoria crítica, há uma tendência na sociedade moderna capitalista de transformar tudo em mercadoria,
fazendo com que o critério estético das pessoas passe a ser o mesmo das coisas. Esse critério funda-se na exterioridade e na
lógica do mercado.

11. (Uel 2009) De acordo com a crítica à “indústria cultural”, na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução
da cultura se realizam sob a égide da padronização e da racionalidade técnica.
No contexto dessa crítica, considerando o fast food como produto cultural, é correto afirmar:
a) A padronização dos hábitos e valores alimentares obedece aos ditames da lógica material da sociedade industrializada.
b) O consumo dos produtos da indústria do fast food e a satisfação dos novos hábitos alimentares contribuem com a
emancipação humana.
c) A homogeneização dos hábitos alimentares reflete a inserção crítica dos indivíduos na cultura de massa.
d) A racionalidade técnica e a padronização dos valores alimentares permitem ampliar  as condições de liberdade e de
autonomia dos cidadãos.
e) A massificação dos produtos alimentares sob os ditames do mercado corresponde à efetiva democratização da sociedade.

12. (Uenp 2011)
Sobre a cultura de massa, a indústria cultural e a pop art, julgue as afirmativas.

I. A Pop Art socializou a arte mantendo o engajamento político; em suas obras,
o sonho americano se dividiu entre promessa e maldição - já que os avanços
tecnológicos  capazes  de  preencher  o  mercado  com uma série  de  diferentes
produtos também contribuíam para a criação de armas e outros objetos que
limitavam a liberdade individual.

II. Indústria cultural é o nome dado a empresas e instituições que trabalham
com a produção de projetos, canais, jornais, rádios, revistas e outras formas de
descontração  baseadas  na  cultura,  visando  o  lucro  e  produzindo  cultura  de
massa.

III. O grande fato cultural que cerca a televisão é que, a partir dos anos 50, ela
passou a centralizar os debates sobre a cultura de massa da mesma forma que
esses debates eram centralizados no cinema nas décadas de 40 e 50, pois quem
fala nessas décadas tem como referência os anos dourados de Hollywood.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões):
a) nenhuma.
b) apenas II.
c) todas.
d) apenas III.
e) apenas I e III.

13. (Unisc 2012) “Em um contexto nacional em que o desenvolvimento econômico é institucionalmente defendido como a
solução para todos os males sociais, se faz necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos meios
de mídia de massa na atualidade. A evidente emergência de discursos anti-indigenistas nestes meios tem consequência
direta na vida destas coletividades, na forma como são tratadas cotidianamente pelas populações não índias, com as quais,
inevitavelmente, convivem e compartilham espaços.



Assim como nos séculos passados, não são poucos os episódios de perseguição a minorias autóctones e quilombolas no
Brasil do século XXI. Há uma recorrência de manifestações anti-indigenistas, estas não se dão de forma regular, estável, mas
oscilam, surgem entre extremos situados entre o esquecimento/apagamento e o revisionismo/memória de uma construção
de nação que destina um lugar aos indígenas apenas e tão somente no seu passado.”
Fonte: PRADELLA, L. G.; ELTZ, D. Mídia de massa e anti-indigenismo no sul do Brasil do século XXI. In: RIO GRANDE DO
SUL. Coletivos guaranis no Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul/Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos, 2010, p. 50).

I. O texto defende o fenômeno da aculturação para resolução e integração dos povos indígenas na sociedade nacional.
II. Segundo os autores, os meios de comunicação de massa são responsáveis pela fiscalização de políticas indigenistas,
representando todos os pontos de vista em seus discursos midiáticos.
III. Conforme o texto, a mídia, de forma recorrente, nega a atualidade dos direitos indígenas na nação brasileira.
IV. Para os autores, discursos anti-indigenistas baseiam-se na defesa do valor histórico das populações indígenas.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

14. (Uerj 2013)

Nas décadas de 1930 e 1940, período de expansão do crescimento industrial, o cotidiano dos brasileiros residentes em
grandes centros urbanos foi afetado por mudanças nos meios de comunicação, como ilustram as fotografias.
A multiplicação de meios de comunicação contribuiu principalmente para a crescente uniformização de:
a) práticas religiosas 
b) demandas políticas
c) hábitos de consumo
d) padrões tecnológicos

15. (UEL 2013) Observe a tirinha a seguir.

a) Defina Indústria Cultural, de acordo com Adorno e Horkheimer. 
b) Aponte dois elementos na tirinha que remetem à atuação dos meios de comunicação de massa.

16. (UEL 2014) Leia a tirinha e o texto aseguir.



A indústria cultural é fator de coesão social. Seu poder reside em reforçar as relações de poder estabelecidas, zelando para
que a ordem dada mantenha-se constante e que o sistema que a alimenta não seja desestabilizado. A diversão, comumente
usada como pretexto para o consumo da cultura padronizada, é, no fundo, a apologia da sociedade administrada.
(Adaptado de: <http://revistacult.uol.com.br/home/2011/02/industria-cultural-e-manutencao-do-poder/>. Acesso em: 7 ago.
2013.)

Com base na teorização sobre o tema “indústria cultural” elaborada por Adorno e Horkheimer e tendo como referência a
tirinha e o texto, defina “indústria cultural” e o modo como se manifesta nos dias atuais.

17. (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 auto-reflexividade 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.

RESPOSTAS:
1. c)

2. e)
  
3. b)

4. e)

5. b)

6. a)

7. c)

8. a)

9. b)



10. d)

11. a)

12. c)

13. b)

14. (retirado da Revista UERJ)
Alternativa correta: (C)
Eixo interdisciplinar: Política, Cidadania e Cultura
Item do programa: Processo sócio-histórico de constituição da sociedade brasileira
Subitem do programa: Indústria cultural e sociedade de consumo
Objetivo: Identificar mudança causada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação em centros urbanos brasileiros nas
décadas de 1930 e 1940.
Comentário da questão:
O crescimento de centros urbanos, como o Rio de Janeiro e São Paulo, na primeira metade do século XX, foi decorrente do
processo de industrialização da época. Os meios de comunicação acompanharam essas transformações, modernizando-se e
interferindo diretamente nas relações de mercado e nas dinâmicas particulares da propaganda. A imprensa foi o primeiro
meio a ser afetado, com a proliferação dos jornais diários e o desenvolvimento de mecanismos mais eficientes para sua
distribuição  e  venda.  A  radiodifusão,  logo  em  seguida,  mal  surgia  e  já  se  tornava  o  símbolo  mais  significativo  da
modernidade tecnológica e de seus progressos para as comunicações. Nas ondas do rádio e nas páginas dos jornais diários,
as informações circulavam, modificando hábitos e comportamentos, em especial aqueles diretamente relacionados a padrões
de consumo, dando origem ao que veio a ser chamado de indústria cultural.

15. (retirado do site da UEL)
Conteúdo: A Indústria Cultural  e a Ideologia.  Os meios de comunicação, a massificação e homogeneização cultural.  O
universo da propaganda. Os diversos sentidos da ideologia. Ideologia e classes sociais. A questão da família e da escola na
formação do indivíduo.
Resposta esperada
a) Indústria Cultural é o conceito formulado por Adorno e Horkheimer (1947) para referir-se ao conjunto de relações ligadas
à criação de bens culturais ligados ao sistema capitalista. A Indústria Cultural visa produzir um consentimento generalizado,
isto é, fazer com que os consumidores aceitem passivamente o consumo desenfreado de bens culturais transformados em
mercadorias, estimulando-lhes a alienação, difundindo a ideologia da classe dominante.
b) Espera-se que o candidato destaque, com base na tirinha, dois entre os seguintes elementos:
• A propaganda é um instrumento da Indústria Cultural que convence o indivíduo a consumir cada vez mais, movimentando
o comércio e a circulação de mercadorias, vitais ao capitalismo;
• A propaganda incentiva a passividade do consumidor;
• A propaganda incentiva o não questionamento da necessidade do consumo, por parte da personagem, Mafalda;
•  A propaganda centra-se, principalmente, em crianças e jovens, que são menos maduros e por isso não questionam a
necessidade do consumo, como a Mafalda. 
• A propaganda tem poder de sedução, levando as pessoas a consumirem os produtos anunciados;
•  A propaganda manipula a mente das pessoas,  levando-as a acreditar que a felicidade se encontra na aquisição dos
produtos anunciados.

16. (retirado do site da UEL)
Conteúdo programático:
Terceiro eixo temático: Problemas Estéticos na Filosofia – O problema da relação da arte com a sociedade: a indústria
cultural e a cultura de massa. Questão de referência: a questão da arte e da indústria cultural. Autor de referência: Adorno.
Resposta esperada:
O conceito de indústria cultural foi cunhado por Adorno e Horkheimer na primeira metade do século XX. Ao contrário da
cultura de massas, que sugere um movimento que surge espontaneamente da sociedade, a indústria cultural promove a
“coesão social” e a manutenção do  status quo da ordem estabelecida mediante o esvaziamento do conteúdo crítico das
obras de arte. O espaço da arte é ocupado pela indústria do entretenimento que comercializa produtos para ocupar o tempo
entre uma jornada e outra de trabalho. Na indústria cultural, não há que se pensar, pois o que é oferecido aos consumidores
é a repetição do mesmo, o “caráter sempre igual das relações”, a “passividade diante da realidade”, a “ausência da crítica e
o comportamento servil”. É o reforço da sociedade administrada. Em sintonia com a discussão, a charge explora a ausência
de autonomia, do pensar livre de amarras perante a realidade social. A aquisição de milhares de música em um único
arquivo, fato que é facilitado pelas novas tecnologias, não significa acesso à arte e ao pensamento crítico. No seu lugar,
nasce um vazio de pensamento livre e autônomo.

17. d)


