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1-Considere os itens adiante.
I. "... a busca da perfeição no retratar o homem
levou a uma simbiose entre arte e ciência,
desenvolvendo-se estudos de anatomia, técnicas
de cores, perspectivas..."
II. ' ... o teocentrismo, o coletivismo, a tradição
marcaram as obras de arte do período e estiveram
presentes na pintura, na arquitetura e na
escultura..."
III. " ... procuram explicar o mundo através de
novas teorias, fugindo às interpretações
religiosas típicas do período anterior. O grande
destaque é a utilização do método
experimental...' O Renascimento é identificado
em:
a) somente II. b) somente I e II. c) somente
I e III. d) somente II e III. e) I, II e III.
b)
2- O texto foi extraído da peça Tróilo e Créssida
de William Shakespeare, escrita, provavelmente,
em 1601. “Os próprios céus, os planetas, e este
centro reconhecem graus, prioridade, classe,
constância, marcha, distância, estação, forma,
função e regularidade, sempre iguais; eis porque
o glorioso astro Sol está em nobre eminência
entronizado e centralizado no meio dos outros, e
o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos
dos planetas malfazejos, e, qual rei que comanda,
ordena sem entraves aos bons e aos maus.”
(personagem Ulysses, Ato I, cena III).
SHAKESPEARE, W. Tróilo e Créssida. Porto:
Lello
&
Irmão,
1948.
A descrição feita pelo dramaturgo renascentista
inglês se aproxima da teoria
a) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.
b) da reflexão da luz do árabe Alhazen.
c) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.
d) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.
e) da gravitação universal do inglês Isaac
Newton.

3-Acerca do Renascimento:
I - As características do homem no Renascimento
são: racionalismo, individualismo, naturalismo e
antropocentrismo, em oposição aos valores
medievais baseados no teocentrismo.

II - O Renascimento não foi um processo
homogêneo. Seu desenvolvimento foi muito
desigual e as manifestações mais expressivas se
deram nos campos das artes e das ciências, sendo
que no campo artístico, a literatura e as artes
plásticas ocupavam lugar de destaque.
III - A arte renascentista tomou-se
predominantemente religiosa, retratando a vida
de santos, de clérigos e o cotidiano cristão da
época.
IV - A Itália foi o centro do Renascimento porque
era o centro do pré-capitalismo e do
desenvolvimento comercial e urbano, que gerava
os excedentes de capital mercantil para o
investimento em obras de arte.
V - A ascensão do clero foi fundamental para que
se desenvolvesse nos Estados italianos um
poderoso mecenato, plenamente identificado
com as concepções terrenas dominantes entre os
eclesiásticos.
É correto apenas o afirmado em:
a) I, II, III. b) I, II, IV. c) I, II, V. d) I, III, V.
e) II, IV, V.

4-Galileu, talvez mais que qualquer outra pessoa,
foi o responsável pelo surgimento da ciência
moderna. O famoso conflito com a Igreja católica
se demonstrou fundamental para sua filosofia; é
dele a argumentação pioneira de que o homem
pode ter expectativas de compreensão do
funcionamento do universo e que pode atingi-la
através da observação do mundo real. (Stephen
Hawking, Uma breve história do tempo.) O
“famoso conflito com a Igreja católica” a que se
refere o autor corresponde
a) à decisão de Galileu de seguir as ideias da
Reforma
Protestante,
favoráveis
ao
desenvolvimento das ciências modernas.
b) ao julgamento de Galileu pela Inquisição,
obrigando-o a renunciar publicamente às ideias
de Copérnico.
c) à opção de Galileu de combater a autoridade
política do Papa e a venda de indulgências pela
Igreja.
d) à crítica de Galileu à livre interpretação da
Bíblia, ao racionalismo moderno e à observação
da natureza.
e) à defesa da superioridade da cultura grega da
antiguidade, feita por Galileu, sobre os princípios
das ciências naturais.
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5-Sobre o movimento renascentista, assinale a
alternativa incorreta.
a) O Renascimento significou uma importante
mudança na forma de expressão cultural e na
relação do homem com a natureza.
b) O movimento renascentista estudou o homem
e a natureza, fundamentado no espírito crítico e
na razão.
c) O racionalismo renascentista resgatou o
princípio da autoridade da ciência teológica e a
concepção
teocêntrica
de
mundo.
d) O antropocentrismo valorizava o homem,
difundindo a confiança nas potencialidades
humanas e contrapondo-se ao teocentrismo.

