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ASSUNTO: BAIXA IDADE MÉDIA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 
 

Lista 02 
 
01. Relacione as transformações da Baixa Idade Média ao Renascimento Cultural. 
 
02. Identifique e explique as principais características das obras renascentistas.  
 
03. Explique os fatores que favoreceram o surgimento do Renascimento Cultural a partir da Península 

Itálica. 
 
04. A partir do século XII, em algumas regiões europeias, nas cidades em crescimento, comerciantes, 

artesãos e bispos aliaram-se para a construção de catedrais com grandes pórticos, vitrais e rosáceas, 
produzindo uma "poética da luz", abóbodas e torres elevadas que dominavam os demais edifícios 
urbanos. O estilo da arte da época é denominado: 
a) renascentista. 
b) bizantino. 
c) românico. 
d) gótico. 
e) barroco. 

 
05. O Humanismo foi um movimento que não pode ser definido por: 

a) ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas 
e individuais. 

b) ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de 
inspiração. 

c) ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais.  
d) centrar se no homem, em oposição ao teocentrismo, encarando-o como "medida comum de todas 

as coisas". 
e) romper os limites religiosos impostos pela Igreja às manifestações culturais. 

 
06. As manifestações culturais expressas no Renascimento, ocorrido na Europa entre os séculos XIV e 

XVI, apresentam as características abaixo com EXCEÇÃO de uma. Assinale-a. 
a) Repúdio aos ideais escolásticos. 
b) Crítica ao pensamento escolástico. 
c) Valorização das obras clássicas da cultura greco-romana. 
d) Fortalecimento do humanismo e do individualismo. 
e) Negação das concepções antropocêntricas e naturalistas. 

 
07. Antropocentrismo, Naturalismo, Hedonismo, Racionalismo. As características acima fazem referência 

a qual movimento cultural:  
a) Iluminismo  
b) Trovadorismo  
c) Renascimento  
d) Romantismo  
e) Pós-Modernismo  

 
08.  “Quando reconsidero ou observo os Estados florescentes, não vejo neles, Deus me perdoe, senão 

uma espécie de conspiração dos ricos para cuidar de seus interesses pessoais”.  
 

(MORUS, Tomás. A Utopia. Porto Alegre, L&PM, 1997 p.163) 
 

Este trecho do livro Utopia, de Tomás Morus, publicado em 1516, no qual o autor descreve um lugar 
imaginário sem propriedade privada nem dinheiro, onde prevalece a preocupação com a felicidade 
coletiva, deve ser atribuído ao seguinte movimento: 
a) ao Renascimento, movimento de renovação cultural que se preocupava com o homem e sua 

organização social. ao anarquismo, que pregava a destruição do Estado.  
b) ao Iluminismo, que propunha a divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário.  
c) ao socialismo, que propunha a tomada do poder pelo proletariado.  
d) à Reforma Protestante, que questionava o poder da Igreja de Roma de interferir nas políticas 

nacionais.  
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

09. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por 
quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar: 
a) O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição 

medieval.  
b) Houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais medievais ligados aos dogmas do 

catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo.  
c) Nesse período, reafirmou-se a idéia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os 

sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias 
absolutas.  

d) O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem 
tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e 
interesse.  

e) Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no método experimental e na reflexão 
racional, valorizando a natureza e o ser humano. 

 
10. Nicolau Maquiavel (1469-1567), pensador florentino, afirmava que a obrigação suprema do 

governante é manter o poder e a segurança do país que governa. E, para atingir seus objetivos, o 
governante deve usar de todos os meios disponíveis, pois “os fins justificam os meios”. Suas ideias 
ficaram imortalizadas na obra: 
a) Leviatã. 
b) Política Segundo as Sagradas Escrituras. 
c) A Arte da Guerra. 
d) A Divina Comédia. 
e) O Príncipe. 

 


