
CAPÍTULO 4- RENASCIMENTO E 
HUMANISMO-RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS

LIVE DE 30 DE ABRIL- (7º ano)
Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato: 
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- A atividade crítica foi uma das características mais
notáveis do humanismo do Renascimento. Nesse sentido, podemos
afirmar que os humanistas:

a) estavam mais atentos aos aspectos de continuidade e
permanência do que aos de modificação e variação da natureza e da
sociedade.

b) defendiam os valores da Igreja e da cultura medieval à
semelhança dos teólogos tradicionais.

c) dedicavam-se à crítica da cultura tradicional e à elaboração de um
novo código de valores e de comportamentos.

d) formavam um grupo de eruditos voltados, exclusivamente, para a
renovação dos estudos universitários.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Dedicavam-se à crítica da cultura tradicional e à 
elaboração de um novo código de valores e de 

comportamentos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Estudamos que o Renascimento pode ser
considerado uma grande revolução da Idade Moderna, isso
porque gerou grandes transformações. Agora, responda: Foram
características do Renascimento, entre outras:

a) a retomada dos valores da cultura greco-romana; o
antropocentrismo; a convicção de que tudo pode ser explicado
pela ciência;

b) a reafirmação dos valores da cultura medieval; o deísmo; o
caráter civil da produção artística;

c) o repúdio aos valores da cultura greco-romana; o deísmo; o
racionalismo;

d) o repúdio aos valores da cultura medieval; o antropocentrismo;
a negação de que tudo pode ser explicado pela razão e pela
ciência.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

a retomada dos valores da cultura greco-romana; o 
antropocentrismo; a convicção de que tudo pode ser 

explicado pela ciência.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- O Renascimento cultural europeu foi marcado pela
presença dos mecenas. Na Itália Renascentista quem eram os
mecenas?

a) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e
pinturas.

b) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da
época.

c) Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam
financeiramente os artistas renascentistas.

d) Religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte
que criticavam os fundamentos da Igreja Católica.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam 
financeiramente os artistas renascentistas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Uma brincadeira relacional que
podemos fazer para nos lembrarmos dos
grandes nomes dos pintores renascentistas é
associá-los às tartarugas ninjas. Veja a
imagem ao lado.

Entre os grandes mestres do Renascimento
Artístico, temos um que nos deixou o esboço
de inventos, como o helicóptero, o
submarino, a metralhadora, o automóvel, o
paraquedas, o tear mecânico, entre outros.
Trata-se de qual nome entre os
renascentistas?

a) Leonardo da Vinci;

b) Michelangelo;

c) Rafael Sânzio;

d) Donatello.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Leonardo da Vinci foi muito além de ser um artista 
plástico, foi também matemático, engenheiro e inventor. 

Nos deixou esboços diversos e revolucionários de 
aparelhos que mudariam radicalmente a vida das 

pessoas. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Observe a imagem e responda.

Acompanhando a intenção da burguesia
renascentista de ampliar seu domínio sobre a
natureza e sobre o espaço geográfico, através
da pesquisa científica e da invenção
tecnológica, os cientistas também iriam se
atirar nessa aventura, tentando conquistar a
forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e
mesmo a expressão e o sentimento.

In: SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas:
Unicamp, 1984.

O texto apresenta um espírito de época que
afetou também a produção artística, marcada
pela constante relação entre:

a) fé e misticismo.

b) ciência e arte.

c) cultura e comércio.

d) política e economia.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

ciência e arte.

Veja como a ideia do racionalismo está presente na 
elaboração artística; logo, a arte poderia ser 

“cientificizada”. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- "O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem
compreender as coisas, é como o espelho que absorve tudo o que encontra
diante de si, sem tomar conhecimento".

“Experiência,mãe de toda a certeza”.

“Só o pintor universal tem valor”.

São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do
Renascimento. Neles, o autor exalta compreensão, experiência,
universalismo, valores que marcaram o:

a) Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno.

b) Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média.

c) Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a
Idade Moderna.

d) Cristianismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a 
Idade Moderna.

Sendo empiristas, os humanistas são melhor associados aos cientistas como 
o mencionado Leonardo da Vinci, sempre defendendo a dignidade humana.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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