
 

 

Professor Giorgio – Tarefa 01 
 
01. (Ufsc 2019)   

 
A imagem acima, conhecida como o Homem vitruviano (1492), foi desenhada por Leonardo da Vinci (1452-
1519) e é acompanhada por diversas notas sobre anatomia. A obra pertence aos estudos de da Vinci 
dedicados à representação do corpo humano, uma preocupação essencial dos artistas do Renascimento. 
 
As mudanças resultantes do movimento renascentista causaram impactos em diversas áreas da sociedade 
europeia e mundial. As artes, a literatura, as ciências e a medicina foram amplamente afetadas pelas 
mudanças conceituais proporcionadas pelos rumos do Renascimento. Muitos artistas e estudiosos do 
período, como Leonardo da Vinci, eram italianos e desenvolveram suas obras e pesquisas nas cidades 
italianas. 
 
No centro dos ideais renascentistas estavam alguns conceitos considerados fundamentais, dois dos quais são 
citados abaixo. Defina-os: 

 
1. Antropocentrismo: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

2. Racionalismo:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
02. (Ufjf-pism 1 2015) Observe as seguintes figuras e leia o texto a seguir: 
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No final da Idade Média, a Europa Ocidental passou por transformações sociais, políticas e econômicas 
relacionadas ao desenvolvimento do comércio e das cidades. E, no âmbito da cultura, as cidades italianas 
constituíam um ambiente propício para a consolidação de um movimento de transformação cultural, o 
chamado Renascimento. 
 
Com base nas imagens, cite e analise um aspecto da cultura renascentista que entrava em conflito com os 
ensinamentos da Igreja. 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
03. (Ufpr 2013) Considere os dois extratos de documentos abaixo: 
 

1. Ilustrações publicadas na obra “De humani corporis fabrica”, do médico belga André Vessálio (1543). 
 

 
 

2. “Aconselho-te, meu filho, a que empregues a tua juventude em tirar bom proveito dos estudos e das 
virtudes (...). Do direito civil quero que saibas de cor os belos textos e que mos compare com filosofia. 
Enquanto ao conhecimento das coisas da natureza, quero que a isso te entregues curiosamente (...) 
depois (...) revisita os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, sem desprezar os talmudistas e 
cabalistas, e por frequentes anatomias adquire perfeito conhecimento do outro mundo [o microcosmos] 
que é o homem.” 

(RABELAIS, François. Pantagruel [1532]. In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de História. Lisboa:  
Plátano, 1976, v. 11) 

 
Considerando os documentos acima, além dos conhecimentos sobre o período, disserte sobre as principais 
características do Renascimento, relacionando-as com as transformações sociais em curso na Europa.  

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
   
 


