
 

 

História ii
aULa 23:

rENasCiMENtO CULtUraL

EXErCÍCiOs PrOPOstOs
ANUaL

VOLUME 5

OSG.: 093888/15

01. O Renascimento foi um movimento cultural-artístico que marcou a fase de transição dos valores medievais para o mundo da Idade 
Moderna que estava surgindo. Sendo um fenômeno tipicamente urbano e que representou em especial os valores da burguesia 
em ascensão, o Renascimento teve reflexos na ciência em virtude da valorização da razão e do experimentalismo. Esta importante 
etapa histórica predominou no Ocidente entre os séculos XV e XVI, principalmente na Itália, centro irradiador desta revolução nas 
artes, na literatura, na política, na religião, nos aspectos socioculturais. Deste polo cultural o Renascimento se propagou pela Europa, 
especialmente pela Inglaterra, Alemanha, Países Baixos e com menos ênfase em Portugal e Espanha. Além do Antropocentrismo, o 
Renascimento também introduz princípios hedonistas – a busca do máximo prazer no momento presente, como tesouro maior do 
Homem – e individualistas – a exaltação do indivíduo e de sua suprema liberdade dentro do grupo social –, bem como o otimismo e 
o racionalismo.

 Resposta: C

02. Uma das características básicas do Renascimento era o racionalismo, indutor do cientificismo. As descobertas científicas fundamentavam 
as concepções de um contexto de transição, contrárias às concepções medievais formuladas e afirmadas pela Igreja.

 Resposta: A

03. No processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorreu o desenvolvimento do sistema capitalista, motivando diversas 
transformações. O Renascimento cultural refletia a nova realidade capitalista que se desenvolvia na Europa e as diversas transformações 
do período.

Resposta: A

04. A visão apresentada nos textos reflete o caráter eurocêntrico presente nas análises feitas pelos cronistas, em geral, acerca das 
comunidades nativas americanas, nos quais havia clara influência da cultura clássica, tão marcante no período renascentista.

Resposta: B

05.
A) O Renascimento Cultural se desenvolveu em um ambiente de intensa relação entre ciência e artes, com muitos artistas, como Da 

Vinci e Michelangelo, transitando entre as duas esferas. Ambos se dedicavam a estudos de anatomia e utilizavam-nos na busca por 
uma representação mais próxima da perfeição da figura humana em suas obras.

B) Racionalismo e Naturalismo.

06. Inserido na passagem da Idade Média para a Moderna, o Renascimento Cultural propunha um rompimentos com valores medievais, 
tendo como bases ou valores fundamentais o racionalismo, experimentação, observação, individualismo e valorização do homem e 
sua capacidade criadora. Este antropocentrismo se opunha ao teocentrismo tipicamente medieval e estava diretamente relacionado 
com o desenvolvimento capitalista e o crescimento da burguesia.

Resposta: E

07. O fragmento do livro que aborda o tema do Renascimento traz uma reflexão acerca de uma característica do referido movimento artístico 
e cultural, que é a aproximação entre a arte e a ciência, na medida em que esta última passou a servir de base para o conhecimento 
e a compreensão da natureza.

Resposta: B

08. O movimento renascentista, desenvolvido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, foi marcado pela valorização do homem 
e da razão e experiência como fontes maiores do conhecimento. Apesar de alguns artistas criticarem a postura de elementos do 
clero e até mesmo questionarem a existência de Deus, não podemos caracterizar o movimento como ateu, até por que muitas obras 
expressam intensa religiosidade.

Resposta: B

09. Antropocentrismo, Naturalismo e Racionalismo, são características básicas do Renascimento herdadas da cultura e amplamente 
propagadas pelos artistas e cientistas.

Resposta: A

10. O antropocentrismo propagado no Renascimento contrapunha-se à filosofia escolástica, formuladora do teocentrismo (princípio que 
considera Deus o centro de tudo) e base do pensamento e da cultura medieval. Esta modalidade de pensamento era essencialmente 
cristã e procurava respostas que justificassem a fé na doutrina ensinada pelo clero e vigorou do princípio do século IX até o final do 
século XVI.

Resposta: C
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