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1. (Espm 2018)   

 
 
As telas apresentadas, do pintor alemão Hans Holbein, são:  
a) exemplares da pintura românica e expressam estilização e 

severidade, grande esquematismo e distância da 
realidade natural;    

b) exemplares da pintura gótica e se caracterizam pelo 
naturalismo, dramatismo na representação da figura 
humana;    

c) obras do estilo barroco de pintura em que sobressai o 
contraste do claro-escuro como recurso que intensifica a 
noção de profundidade;     

d) trabalhos de um dos mais famosos pintores do 
Renascimento, que retratou pensadores e políticos 
europeus de sua época;     

e) trabalhos do Neoclassicismo em que a temática política e 
historicista foram marcantes, bem como a naturalidade 
na representação.    

  
2. (Ufjf-pism 1 2018)  Leia atentamente os documentos 
abaixo: 
 
Documento 1  
 

 
 
 

Documento 2 
 

 
 
Documento 3 
 
"Foi no Renascimento que se sistematizou uma forma de 
representar o espaço real e tridimensional (realidade) 
partindo de uma abstração matemática que ficou conhecida 
como perspectiva. Na Renascença, quase toda pintura 
obedecia a esse método de representação. A perspectiva era 
um expediente geométrico que produzia a ilusão da 
realidade, mostrando os objetos no espaço em suas 
posições e tamanhos corretos. A perspectiva capta os fatos 
visuais e os estabiliza, transformando o ponto fixo de um 
observador para o qual o mundo todo converge.” 
 

Disponível em https://goo.gl/814GFE  
 
 
Ao comparar os três documentos apresentados, é CORRETO 
afirmar que:  
a) Os pintores do Renascimento desconheciam as 

correlações possíveis entre a Geometria e a produção 
artística.     

b) A busca da tridimensionalidade realista foi a tônica da 
arte usada na construção de Igrejas durante a Idade 
Média, aspecto perpetuado pela Renascença.     

c) A técnica da perspectiva inventada no Renascimento 
encontra-se ainda presente em recursos atuais de 
produção de imagens, tais como a fotografia e o cinema.     

d) Durante a Renascença, a fotografia era uma técnica 
disseminada enquanto recurso voltado à representação 
de lugares, pessoas e paisagens.     

e) As técnicas utilizadas na pintura de tipo renascentista 
originaram-se na América e expandiram-se para a Itália e 
França após o século XIV.     

  
3. (Unicamp 2019)  Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os 
cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os 
corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas 
outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, 
de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse 
contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é 
composto de dois mundos distintos (céu e Terra), e pelo 
axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da 
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carta de Kepler (1604). Ele apresenta uma etapa do processo 
de rompimento com essa distinção e com o axioma 
platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para 
obter as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A 
importância disso é tão grande que a segunda lei aparece 
antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante 
numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas 
circulares sem produzir discrepâncias com relação aos dados 
observacionais de Tycho Brahe.  
 

(Adaptado de Claudemir Roque Tossato, Os primórdios da 
primeira lei dos movimentos planetários na carta de 14 de 

dezembro de 1604 de Kepler a Mästlin. Scientiae Studia, São 
Paulo, v. 1, n. 2, p. 199-201, jun. 2003.)  

 
 
Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas 
apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta.   
a) Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada 

Revolução Científica que rompe com leituras 
especulativas do Universo, baseadas em premissas 
aristotélicas e tomistas, e propõe análises empiristas do 
mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, em que a 
distância entre o planeta e o Sol permanece constante 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

b) A Revolução Científica da época Moderna propõe a 
ruptura com o ideal divino, sendo, por isso, combatida 
pela Igreja Católica, que defendia a orquestração divina 
sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas 
circulares para o movimento dos planetas em torno do 
Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

c) Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja 
Católica do período Moderno, por representarem o 
questionamento dos ideais medievais sobre a organização 
do céu e da Terra e sobre a onipresença divina. O 
conceito de órbitas circulares para o movimento dos 
planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre 
o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi 
abandonado por Kepler.     

d) A Revolução Científica da época Moderna, incentivada 
pela Igreja Católica, propõe a manutenção do 
antropocentrismo medieval, associado aos 
conhecimentos empíricos para a leitura e representação 
do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a 
distância entre o planeta e o Sol permanece constante 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

  
4. (Unicamp 2019)  Leia o texto a seguir e observe a figura 
do Homem Vitruviano.  
 
Ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a 
perceber que a matemática era a chave para transformar 
suas observações em teorias. Não existe certeza na ciência 
em que a matemática não possa ser aplicada, declarou.  

(Adaptado de Walter Isaacson, Leonardo da Vinci. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 52.)  
 
 

 
 
Assinale a alternativa que expressa adequadamente a 
correlação entre o texto e a imagem.   
a) Figura emblemática do Renascimento, Leonardo da Vinci 

destaca-se pela sua obra pictórica e por seu desenho do 
Homem Vitruviano. Para ele, arte e ciência se baseavam 
nas relações análogas entre homem e natureza 
preconizadas pela alquimia.     

b) O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci condensa uma 
série de estudos do artista, e mesmo a leitura de uma 
cópia manuscrita da obra de Vitrúvio. O desenho sintetiza 
uma relação harmônica entre homem e mundo pautada 
pela analogia geométrica.     

c) Na linhagem dos artistas-arquitetos-engenheiros 
renascentistas, Leonardo da Vinci dedicou-se ao estudo 
da perspectiva e especialmente da aritmética, buscando 
harmonizar as relações entre o homem e Deus no 
Homem Vitruviano.     

d) Leitor assíduo da física newtoniana, Leonardo da Vinci 
reconhecia que tanto a aritmética quanto a geometria 
poderiam ser usadas na arte, arquitetura e engenharia. 
Na elaboração do desenho do Homem Vitruviano, ele 
comprovou esta hipótese.     

  
5. (Ufrgs 2019)  Considere as imagens abaixo, em que é 
representada, de formas distintas, a crucificação de Cristo. 
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A comparação entre as duas pinturas mostra uma 
transformação fundamental na história da arte do Ocidente, 
que teve no chamado Renascimento italiano do século XV 
um de seus momentos 
principais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a principal 
característica do Renascimento italiano.  
a) O desaparecimento das representações de anjos, 

indicando o advento do racionalismo filosófico e o 
abandono da metafísica religiosa.    

b) O aprimoramento do realismo estético na representação 
humana, afirmando o predomínio do humanismo em 
detrimento do antropocentrismo.    

c) O desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica, 
marcada pelo princípio do “ponto de fuga”, que favorecia 
a representação em profundidade dos espaços.    

d) A representação de colunas jônicas, mostrando que o 
interesse em relação à Antiguidade grega ocorreu apenas 
a partir do Quattrocento.    

e) A interiorização da cena representada, assinalando o 
desinteresse da arte renascentista pelas paisagens da 
natureza.    

  
6. (Ufrgs 2018)  Sobre o desenvolvimento do pensamento 
moderno no Ocidente, entre os séculos XIV e 
XVIII, é correto afirmar que  
a) os estudos empíricos sobre a natureza, realizados no 

Renascimento, contribuíram para o desenvolvimento da 
ciência europeia.    

b) o abandono do dogma cristão pelo pensamento 
humanista motivou a criação dos tribunais do Santo 
Ofício para combater as heresias.    

c) a filosofia foi marcada por uma completa ruptura em 
relação à visão de mundo, elaborada durante a 
antiguidade.    

d) a Reforma Protestante caracterizou-se pela reafirmação 
dos valores institucionais da Igreja e pela defesa do 
papado.    

e) a rígida separação social entre a elite letrada e a 
população camponesa impedia o desenvolvimento de 
práticas culturais populares.    

  
7. (Unesp 2018)  Ainda hoje a palavra Renascimento evoca a 
ideia de uma época dourada e de homens libertos dos 
constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período 
precedente. Nessa “época dourada”, o individualismo, o 
paganismo e os valores da Antiguidade Clássica seriam 
cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à 
instalação do homem como centro do universo. 
 

(Tereza Aline Pereira de Queiroz. O Renascimento, 1995. 
Adaptado.) 

 
 
O texto refere-se a uma concepção acerca do Renascimento 
cultural dos séculos XV e XVI que  
a) projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o 

Renascimento como a origem de valores ainda hoje 
presentes.    

b) estabelece a emergência do teocentrismo e reafirma o 
poder tutelar da Igreja Católica Romana.    

c) caracteriza a história da arte e do pensamento como 
desprovida de rupturas e marcada pela continuidade nas 
propostas estéticas.    

d) valoriza a produção artística anterior a esse período e 
identifica o Renascimento como um momento de declínio 
da criatividade humana.     

e) afirma o vínculo direto das invenções e inovações 
tecnológicas do período com o pensamento mítico da 
Antiguidade.     

  
8. (Fuvest 2018)  Tanto no desenvolvimento político como 
no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso, 
que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. 

T. S. Kuhn. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1989. 

 
 
Analise as quatro afirmações seguintes, acerca das 
revoluções políticas e científicas da Época Moderna. 
 
I. A concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, 

sustentada na obra Das revoluções das esferas celestes, de 
1543, reforçava a doutrina católica contra os postulados 
protestantes. 

II. A Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton 
no século XVII, reforçava as radicais perspectivas ateístas 
que haviam pautado as ações dos grupos revolucionários 
na Inglaterra à época da Revolução Puritana. 

III. Às experiências com eletricidade realizadas por Benjamin 
Franklin no século XVIII, somou-se sua atuação no 
processo de emancipação política dos Estados Unidos da 
América. 

IV. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da 
matéria, feitos por Antoine Lavoisier ao final do século 



http://historiaonline.com.br 

RENASCIMENTO CULTURAL – AULA 14 – LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

                                   Prof. Rodolfo 

 

XVIII, estavam em consonância com a racionalização do 
conhecimento, característica da Ilustração. 

 
Estão corretas apenas as afirmações  
a) I, II e III.     
b) II, III e IV.     
c) I, III e IV.    
d) I e II.     
e) III e IV.    
  
9. (Unesp 2017)   

 
 
A pintura representa no martírio de Cristo os seguintes 
princípios culturais do Renascimento italiano:  
a) a imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na 

natureza espiritual de Cristo.    
b) a preocupação intensa com a forma artística e a ausência 

de significado religioso do quadro.    
c) a disposição da figura de Cristo em perspectiva 

geométrica e o conteúdo realista da composição.    
d) a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista 

de uma humanidade sem pecado.    
e) a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma 

divindade desvinculada dos dramas humanos.    
  
10. (Unesp 2017)  Deveis saber, portanto, que existem duas 
formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A 
primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. 
Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é 
preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, 
porém, saber empregar convenientemente o animal e o 
homem. [...] Nas ações de todos os homens, máxime dos 
príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que 
importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, 
vencer e conservar o Estado. 
 

Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983. 
 
 
O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do 
Renascimento italiano, orienta o governante a  
a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.    

b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do 
respeito às leis.    

c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.    
d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a 

circunstância política.    
e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os 

governados.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Hans Holbein, conhecido como o jovem, foi um dos 
principais expoentes do Renascimento no que diz respeito 
aos retratos e às xilogravuras, em especial nas regiões de 
língua alemã na Europa.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
A técnica da perspectiva, como o texto explica, ao usar de 
elementos geográficos para buscar a noção de realidade, foi 
e é utilizada por diferentes expedientes artísticos, como a 
fotografia e o cinema.   
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A chamada Revolução Científica, ocorrida durante o 
Renascimento, promoveu estudos e explicações científicas e 
naturais para diversos fenômenos da Natureza. Os trabalhos 
de Copérnico, Galileu e Kepler fazem parte desse contexto.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
Considerado por muitos a maior expressão renascentista da 
História, Leonardo da Vinci fez do Homem Vitruviano uma 
síntese de muitos dos seus trabalhos, harmonizando 
antropocentrismo e geometria numa só figura.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Ao observarmos a segunda imagem, do ano de 1427, 
podemos perceber a profundidade do altar atrás da 
Crucificação. Tal técnica é a perspectiva geométrica, 
estabelecida a partir do Renascimento.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Dentre as proposições do Renascimento estava o 
renascimento científico, que visava avaliar de maneira 
racionalizada e crítica os fenômenos naturais do Universo. 
Esses estudos contribuíram, junto com a religação entre 
Ocidente e Oriente, para o desenvolvimento da Ciência na 
Europa.   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
A resposta para a questão se encontra na primeira frase do 
texto: “(...) ainda hoje a palavra Renascimento evoca a ideia 

de uma época dourada e de homens libertos dos 
constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período 
precedente (...)”. Ou seja, os renascentistas consideravam a 
Idade Média negativa para a humanidade e o Renascimento 
a salvação para a mesma.   
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
A afirmativa [I] está incorreta porque a Igreja Católica 
defendia a teoria geocêntrica de organização do universo, 
combatendo, assim, as ideias de Copérnico; 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque a Lei da Gravitação 
Universal é posterior à Revolução Puritana. Além disso, nem 
Newton nem os grupos revolucionários ingleses eram ateus.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
O Renascimento, ao buscar inspiração na arte greco-romana, 
valorizou a figura humana nas suas obras e exaltou as 
capacidades do homem. Sendo assim, no quadro acima, a 
valorização do corpo de Cristo, em perspectiva geométrica e 
extremamente fiel à realidade, é uma característica do 
Renascimento.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Para Maquiavel, o principal objetivo de um governante deve 
ser manter-se no poder, garantindo a preservação da ordem 
na sociedade. E, para isso, o príncipe deve guiar sua conduta 
política de acordo com as circunstâncias, não se 
preocupando com a moralidade dos seus atos.   
 
 


