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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- 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 5- Observe a imagem.

Com base nos avanços técnicos e tecnológicos do
período renascentista, assinale a única alternativa
correta.

a) O avanço da tecnologia não trouxe benefícios
para o homem, uma vez que a sociedade não
valorizava a ciência e a razão. A sociedade era
marcadamente teocêntrica.

b) Os conhecimentos acumulados desde a
Antiguidade, se aprimoraram notavelmente a
partir do século XV. De particular importância no
Renascimento europeu foram as realizações dos
engenheiros e arquitetos italianos, dos
metalurgistas e impressores alemães e dos
engenheiros holandeses.

c) Durante o Renascimento, não houve grandes
inovações tecnológicas. Por isso que esse período é
conhecido como “Idade das Trevas”.

d) Um dos grandes avanços dos renascentistas,
além dos instrumentos náuticos e marítimos, foi a
teoria heliocêntrica de Copérnico. Esta teoria
defende que a Terra é o centro do universo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Os conhecimentos acumulados desde a Antiguidade, se 
aprimoraram notavelmente a partir do século XV. De 

particular importância no Renascimento europeu foram 
as realizações dos engenheiros e arquitetos italianos, dos 
metalurgistas e impressores alemães e dos engenheiros 

holandeses.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Durante o Renascimento, houve um
notável desenvolvimento da produção literária, além
das artes plásticas. Indique a alternativa em que obra
e autor estão corretos:

a) O Príncipe – Nicolau Maquiavel.

b) Dom Quixote – Shakespeare.

c) Os Lusíadas - Erasmo de Rotterdã.

d) Hamlet - Dante Alighieri.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Nicou Maquiavel foi o autor da obra “O Príncipe”, uma 
espécie de “espelho dos príncipes”, um grande manual 

para os reis e príncipes preservarem a manutenção do seu 
poder. Foi considerado um grande marco para a Teoria 

Política Moderna.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- Com base na imagem de
Leonardo da Vinci e em sua obra O
Homem vitruviano, responda: Quais
características do Renascimento
podemos encontrar nesta obra de
Leonardo da Vinci, um dos grandes
representantes da Renascença?



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO

Nesta obra de Da Vinci identificamos principalmente
o antropocentrismo; a valorização da cultura greco-
romana; a valorização da Ciência e da razão e  busca 

do conhecimento em várias áreas.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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