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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

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 - 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- 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.



ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

ATIVIDADES- QUESTÃO 1- Sobre o Renascimento,
responda:

a) O que foi, onde e quando começou?

b) Quem financiava os artistas e estudiosos do
Renascimento?

c) Com que objetivo eles financiavam os artistas e
estudiosos?



RESOLUÇÃO- ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

QUESTÃO 1-

a) Foi um movimento cultural intenso
iniciado no século XIV nas cidades
italianas, o qual se propagou por várias
regiões da Europa.

b) Homens ricos- comerciantes, banqueiros,
príncipes, papas-, conhecidos como
mecenas.

c) Para conseguir prestígio e projeção social.



ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

QUESTÃO 3 – Identifique a frase INCORRETA e justifique sua
escolha. São características do Renascimento:

a) Valorização do passado greco-romano: a valorização das
obras gregas e romanas da Antiguidade.

b) Antropocentrismo- o homem no centro das atenções.

c) Individualismo, ou seja, a valorização da capacitação
individual, do talento e da sua criatividade.

d) Uma visão do tempo segundo a qual o tempo pertence a
Deus, por isso é pecado emprestar dinheiro a juros.



RESOLUÇÃO- ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

QUESTÃO 3-

Alternativa “D”.

Justificativa: No Renascimento, há uma 
visão do tempo segundo a qual o tempo 

pertence ao homem e este deve usá-lo em 
benefício próprio. 



ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

QUESTÃO 4 – Identifique a afirmativa INCORRETA e justifique
sua escolha.

a) O homem medieval guiava-se pelo ritmo da natureza,
levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando
anoitecia.

b) O homem renascentista acreditava que nada podia mudar
seu destino e que ele já tinha sido traçado por Deus.

c) Com o crescimento do comércio e das cidades, surgiu a
necessidade de calcular, dividir e controlar o tempo.

d) A expressão “tempo é dinheiro” nasceu durante o
Renascimento e é muito usada ainda hoje.



RESOLUÇÃO-ATIVIDADES DO LD- PÁGINA 102

QUESTÃO 4-

ALTERNATIVA “B”

Justificativa: O homem renascentista 
acreditava no livre-arbítrio, podendo, ele 

mesmo, traçar seu destino.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

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

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com

