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01. Na Baixa Idade Média, principalmente com a construção de catedrais góticas, a arte religiosa teocêntrica foi cada vez mais ligada à 
questão educacional e ideológica. A Igreja Católica manuseou eficazmente esses instrumentos de controle sobre a sociedade europeia, 
população essa que, composta principalmente por servos marginalizados e empobrecidos, não conseguia ter visão crítica sobre sua 
realidade. A Igreja Católica foi a grande “professora” medieval, buscando monopolizar a cultura.

Resposta: C

02. No período da Alta Idade Média, na Europa Ocidental, houve forte convivência do cristianismo com o paganismo herdado das tradições 
romanas. Diante disto, a Igreja Católica assumiu uma postura de combate às práticas pagãs, em busca de uma unidade religiosa.

 Resposta: C

03. A filosofia se desenvolve inicialmente nas colônias gregas da Jônia e do sul da Itália peninsular e Sicília. Predomínio do problema 
cosmológico: busca-se a arche, ou seja, o princípio de todas as coisas, a origem do universo, a physis (o elemento primordial eterno, 
ou seja, a natureza eterna e em perene transformação) torna-se o objetivo de pesquisa e indagação. Os físicos da Jônia, também 
chamados de “fisiólogos”, são os primeiros filósofos gregos que tentam explicar a natureza material e o princípio do mundo e de 
todas as coisas por meio dos seguintes elementos: água (Tales de Mileto); ar (Anaxímenes); apeíron (Anaximandro); devir ou vira-se 
(Heráclito); ser (Parmênides); ar, água, terra e fogo (Empédocles); Homeomerias (Anaxágoras); átomo (Demócrito); número (Pitágoras). 
São Basílio Magno foi o bispo de Cesárea Mazaca, na Capadócia (atualmente, a cidade de Kayseri, na Turquia) e filósofo medieval, 
intitulado Doutor da Igreja. Ele foi um dos mais influentes teólogos a apoiarem o Credo de Niceia e um adversário das heresias que 
surgiram nos primeiros anos do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Sua ideia inicial baseia-se no princípio de Deus 
como criador de todas as coisas. A partir disso, podemos, a partir das alternativas propostas, deduzir que ambos em comum partilham 
da ideia de que o mundo possui um princípio originário.

Resposta: D

04. 
A) A arquitetura gótica tem como principais características: Verticalidade, torres altas, arcos ogivais, abóboda em aresta, 

subdimensionamento humano frente à construção e feixes de colunas. 
B) O período em questão foi marcado pela escolástica, que propunha a conciliação entre a fé e a razão, unindo a doutrina da Igreja 

à realidade nova que surgia a partir do Renascimento comercial e urbano. Diante das transformações sociais e urbanas (a partir da 
segunda metade do século XII), o cristianismo move-se para um posicionamento mais “puro”, fechado e hermético, que se afasta 
de elementos culturais não cristãos, ao mesmo tempo que busca a “afirmação da fé” com os “novos fermentos” da arquitetura 
gótica.

05. O Tomismo ou Escolástica buscava uma conciliação entre a fé e a razão, considerando que as duas não podem andar separadas até 
por que a razão é uma qualidade humana dada por Deus.

Resposta: C
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