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CAPÍTULO 4- RENASCIMENTO E HUMANISMO 7º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Lista 05 – Atividades 

 
01. O Renascimento Cultural, baseado no humanismo, também pode ser chamado de Renascimento 

Científico? Por quê? Justifique sua resposta. 
 
02. O texto a seguir é de Paulo Micceli, professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Leia-o com atenção e assinale a única opção correta. 
 

“Os fins justificam os meios” – é esta uma das afirmações mais comumente associadas a 
Nicolau Maquiavel. Dito de outro modo, isso foi entendido como se, para alcançar os objetivos, 
qualquer ato criminoso seria justificável [...]. Entretanto, apesar [...] de sua propagação pelo 
senso comum, a ideia não aparece formulada dessa maneira nas páginas do famoso livro. [...] 

O resultado dessas divergências [...] é que, ao longo do tempo, a crítica a Maquiavel vem se 
dividindo em duas posições preponderantes. Para uns, seu pensamento deveria ser condenado, à 
medida que, em política, os fins jamais deveriam justificar os meios [...] Para outros, [...] o autor 
nada mais fez do que mostrar [...] o que os príncipes fazem de fato, não o que afirmam ou 
deveriam fazer para [...] o bem de seus súditos.  

 

MICELI, Paulo. História moderna. São Paulo: Contexto, 2013, p. 39. 
 
Glossário 
Propagação: divulgação. 
Senso comum: modo de pensar da maioria das pessoas; um saber que não se baseia em pesquisa científica. 

 
O autor do texto afirma que: 
a) para Maquiavel, os fins justificam os meios; 
b) Maquiavel procurou mostrar o que os príncipes fazem e não o que deveriam fazer; 
c) há divergências entre aqueles que estudam a obra de Maquiavel; 
d) O Príncipe, de Maquiavel, é o livro mais lido da História; 
e) os príncipes deveriam cuidar melhor de seus súditos.  

 
03. Qual artista ou cientista do Renascimento você gostaria de ter sido? Por quê?  

a) Luís de Camões; 
b) Willian Shakespeare; 
c) Leonardo da Vinci; 
d) Galileu Galilei; 
e) Nicolau Maquiavel. 

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


