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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO DÉJÀ VU



RENASCIMENTO CULTURAL

O que foi o Renascimento 
Cultural?

• Marco da transição da cultura medieval 
para a cultura moderna.

• Movimento intelectual – artístico, 
filosófico, científico e literário.

• Desenvolveu-se a partir do final do 
século XIV, na Península Itálica, mas teve 
seu auge durante o século XVI.



O BERÇO DO RENASCIMENTO

Por que a Península Itálica se
tornou o berço do Renascimento?

• A Península havia sido o centro do
antigo Império Romano e era
depositária de uma gama de textos
Clássicos (greco-romanos)

• A vida urbana na região, devido a
intensificação do comércio, era ativa e
precoce, estimulando mudanças na
mentalidade das pessoas,
favorecendo a crítica aos valores
medievais

• A região possuía relações comerciais
com o Oriente



HUMANISMO

• Corrente de ideias desenvolvidas por intelectuais que
propunham o aprofundamento do aprendizado das
línguas clássicas ( o grego e o latim) e do
conhecimento sobre textos greco-romanos.
•Valorização do homem, considerado senhor de

amplos conhecimentos, um sábio capaz de se colocar
de maneira ativa dentro de um universo em
transformação.
•Valorização da razão.



CARACTERÍSTICAS DO RENASCIMENTO



RENASCIMENTO CULTURAL

• Obra: A criação do homem

• Pintor:Michelangelo

• Local: Capela Sistina, Vaticano



ALGUNS EXPOENTES RENASCENTISTAS



RELEMBRANDO...



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- O Renascimento Cultural e Científico marcou

profundamente a “Modernidade”. Pode-se afirmar que:

a) O Renascimento marcou a transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna, ao

traduzir novas concepções que tinham como referência o humanismo, enquanto base

intelectual que procurava definir e afirmar o novo papel do homem no universo.

b) Em meio à desorganização administrativa, econômica e social, principais características da

cultura renascentista, praticamente apenas a Igreja Católica conseguiu manter-se como

instituição, conquistando assim grandes poderes e ampliando sua influência sobre a sociedade.

c) Ao formular princípios como o humanismo, o dogmatismo e a fé, o movimento renascentista

estabeleceu as bases intelectuais do mundo moderno.

d) A cultura renascentista era contrária ao rigor científico e racional do período medieval e

defendia o teocentrismo.

e) O antropocentrismo, uma das principais características do Renascimento, defendia que Deus

era o centro do universo. Isso conquistou o apoio da Igreja Católica.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”
O Renascimento marcou a transição da mentalidade 

medieval para a mentalidade moderna, ao traduzir novas 
concepções que tinham como referência o humanismo, 

enquanto base intelectual que procurava definir e afirmar 
o novo papel do homem no universo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- O Humanismo foi a base intelectual do Renascimento
Cultural. Pode-se afirmar que os humanistas:

a) Defendiam incondicionalmente a burguesia que eram contrários aos
mecenas.

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

c) estavam mais atentos aos aspectos de continuidade e permanência do
que de propor algo novo.

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

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



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

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

comportamentos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Dentre as principais características do
Renascimento Cultural, pode-se destacar:

a) a ruptura total com a Antiguidade Clássica e a criação de uma
nova mentalidade fundamentada na Idade Média.

b) a reafirmação dos valores da cultura medieval e o caráter
revolucionário da produção artística;

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

d) o repúdio aos valores da cultura medieval; o antropocentrismo;
a convicção de que tudo pode ser explicado pela fé.

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



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

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 mecenato foi uma prática social típica do Renascimento.
Na Itália Renascentista quem eram os mecenas?

a) Os principais artistas e cientistas do Renascimento Cultural. Eram
chamados de mecenas em homenagem ao pintor italiano Mecenas.

b) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época, e com
isso, conseguiam se fortalecer mutuamente.

c) Burgueses, reis e príncipes 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.

e) Membros da Igreja que patrocinavam artistas para que eles
defendessem o teocentrismo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Burgueses, reis e príncipes que protegiam e patrocinavam
financeiramente os artistas renascentistas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4-O Renascimento, um movimento cultural que
surgiu na Europa, entre os séculos XIV e XVI, se
caracterizou pelo(a):

a) visão culturalista de mundo, negando as contribuições
das ciências.

b) teocentrismo que reconhecia a submissão do homem ao
Deus.

c) racionalismo e rejeição plena das influências religiosas.

d) concepção de tempo, como algo pertencente ao
homem.

e) hedonismo, fundamentado na rejeição aos prazeres.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

concepção de tempo, como algo pertencente ao homem.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Sobre a cultura renascentista, é correto afirmar 
que esta expressava:

a) a aceitação do dogmatismo católico.

b) a admiração do passado greco-romano.

c) a afirmação do poder da tradição.

d) a defesa da filosofia escolástica medieval.

e) a negação do humanismo.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

a admiração do passado greco-romano.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- O estudo a seguir, feito por
Leonardo da Vinci (1452-1519), mostra um feto
humano dentro do útero. Sobre o
desenvolvimento do desenho anatômico,
durante o Renascimento, é correto afirmar que
Leonardo da Vinci:

a) elaborou um método preciso de representação 
e descrição da realidade, partindo da 

observação empírica.

b) privilegiava o aspecto figurativo e a beleza do 
traço mais do que a fidedignidade das 

representações.

c) desenvolveu uma técnica idealista, condenada 
pelas universidades de medicina.

d) valeu-se dos modelos árabes, presentes na 
Europa após a queda de Constantinopla.

e) seguia as normas religiosas que padronizavam 
a representação visual da experiência.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

elaborou um método preciso de representação e 
descrição da realidade, partindo da observação empírica.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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