
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: FILOSOFIA / SOCIOLOGIA 

Professor (a): CLAUDINEI COTTA 

 

Conteúdo:   Renascimento. 

Referência para estudo: 

 

Apostila de Sociologia – 9° ano. 
Capítulo: 02 – O Renascimento. 
Esquemas de aula. 
Exercícios: 01 – 02 – 03 – Pág. 13. 
Exercícios: 04 – 05 – 06 – 08 – Pág. 14. / Exercício: 09 – Pág. 15 
Atividade Avaliativa. 
Pesquisa: Pensamento político de Nicolau Maquiavel e a política brasileira. 
Questões: AV 3 e AV 6. / Questões: Simulados 1 e 2. 
 

Sites recomendados: 

 

www.claudineiprofessor.blogspot.com.br 
http://www.sociologia.com.br/ 
http://www.cafecomsociologia.com/ 
http://cadernosociologia.blogspot.com.br/ 
http://www.sociologando.com.br/ 
http://oficinasociologica.blogspot.com.br/ 

Atividade avaliativa:  

 
Questão 1 – O Renascimento é considerado um dos mais importantes momentos da história do Ocidente, entendido 
por muitos como a ruptura entre o mundo medieval, com suas características de sociedade agrária, teocrática e 
fundiária, e o mundo urbano, burguês e comercial.  

O texto apresenta uma transformação decorrente do pensamento renascentista, indicando uma mentalidade 

a) laica, desligando-se do sagrado para ocupar-se de preocupações mais materiais, centradas no ser humano. 

b) feudal, desligando-se dos interesses urbanos, valorizando a servidão e as relações de lealdade. 

c) religiosa, valorizando os interesses do clero em detrimento das questões sociais do cotidiano. 

d) medieval, relacionando-se ao contexto agrário e de questões referentes aos interesses da Igreja Católica. 

e) liberal, relacionando-se ao contexto industrial referente às inovações decorrentes do cientificismo. 

 
Questão 2 – O mundo moderno está associado, na sua origem, à cultura renascentista. Invenções e descobertas só 
puderam ser realizadas porque os intelectuais renascentistas reuniram tradições clássicas ocidentais e orientais, a 
fim de dar novo sentido à ideia de HOMEM e NATUREZA.  

Assinale a afirmativa que pode ser corretamente associada ao Renascimento. 

a) O homem é a imagem e semelhança de Deus. (Jean Bodin). 

b) Tudo em nós é vaidade, fora a sincera confissão que fazemos perante Deus das nossas vaidades. (Jacques 

Bossuet). 

c) O mundo é perfeito porque é uma obra divina e, assim, só pode ser esférico. (Marsílio Ficino). 

d) A perspectiva é o fundamento da relação entre espaço humano e natureza divina. (Alberti). 

e) O livro da natureza foi escrito em caracteres matemáticos. (Galileu). 

 

Questão 3 – O conhecimento deixa de ser encarado como uma revelação, resultante da contemplação e da fé, para 
voltar a ser, como o fora para os gregos e romanos, o resultado de uma bem conduzida atividade do pensamento. De 
acordo com esta afirmação podemos entender a frase, “O visível é também inteligível” de Leonardo Da Vinci 
como uma alusão 
a) à negação da observação racional como fonte para a solução dos anseios humanos. 

b) à ideia de que o meio deve ser interpretado de acordo com as definições sagradas. 

http://www.claudineiprofessor.blogspot.com.br/
http://www.sociologia.com.br/
http://www.cafecomsociologia.com/
http://cadernosociologia.blogspot.com.br/
http://www.sociologando.com.br/
http://oficinasociologica.blogspot.com.br/


c) às possibilidades de conhecimento pelo pleno uso dos sentimentos e da mente. 

d) aos interesses relativos a questões de ordem espiritual, propícias a compreensão racional. 

e) à incorporação dos aspectos místicos, necessários ao estudo sistemático dos fenômenos. 

 
Questão 4 – “...O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 
povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros que, por muita 
piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo...”.  

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. A manutenção 
da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na 

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 
b) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 
c) bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 
d) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 
e) neutralidade diante da condenação dos servos. 
 

Questão 5 – Dentre os temas desenvolvidos pela cultura renascentista há um que se mantém presente até hoje: a 
utopia. Desse modo, o pensamento social no Renascimento se expressa na criação imaginária de mundos ideais que 
mostram como a realidade deveria ser, sugerindo entretanto que tal sociedade seria construída pelos homens com 
sua ação e não pela crença ou pela fé. 

Assinale a opção que se refere à ideia de utopia defendida no século XVI. 

a) A ideia de utopia expressa por São Francisco de Assis, nas suas lições sobre a natureza dos homens e dos 

animais. 

b) A ideia de utopia apresentada por Maquiavel em sua obra, O Príncipe, na qual defendeu o socialismo. 

c) A ideia de utopia que revelava o caráter de oposição da Igreja ao novo tempo mundano e secular da renascença. 

d) A ideia de utopia exposta por Thomas Morus, defendendo a representatividade social como fonte de legitimidade 

de poder. 

e) A ideia de utopia expressa na concepção de extinção completa do Estado burguês e das demais instituições 

sociais. 

 
Questão 6 – Dante e Maquiavel conheceram o exílio, Campanella e Galileu foram submetidos a prisão e tortura, 
Thomas Morus foi decapitado por ordem de Henrique VIII, Giordano Bruno e Étienne Dolet foram condenados à 
fogueira pela Inquisição, Miguel de Servet foi igualmente queimado vivo pelos calvinistas de Genebra, para só 
mencionarmos o destino trágico de alguns dos mais famosos representantes do humanismo. Mesmo as constantes 
viagens e mudanças de Erasmo de Rotterdam e de Paracelso, por exemplo, eram em grande parte motivadas pelas 
perseguições que lhes moviam seus inimigos poderosos. Nicolau Sevcenko - O Renascimento. 
 

A razão para as perseguições aos sábios humanistas, mencionadas no trecho acima, pode ser encontrada, em suas 
linhas gerais,  
 

a) no conflito aberto com a Igreja católica, provocado pelo ateísmo dos pensadores humanistas, que identificavam, na 

sujeição do homem a Deus, um obstáculo ao seu desenvolvimento pleno.  

b) no confronto entre os dogmas cristãos (católicos e reformados) e o paganismo antigo, sendo este considerado 

pelos humanistas como uma religião superior, e que deveria, por consequência, substituir o cristianismo. 

c) no temor que tomou conta da nobreza e do clero ante o perigo de perder suas terras e riquezas, vistas pelos 

religiosos como a causa da miséria geral, e, por isso, alvo das pregações revolucionárias.  

d) no perigo que representavam para os reis absolutistas as obras políticas dos humanistas, como Dante e Maquiavel 

que defendiam um modelo de Estado democrático, não monárquico e laico.  

e) no choque entre, de um lado, o conservadorismo de homens e de instituições ligados à cultura e aos valores 

tradicionais e do outro, o alento renovador daqueles que, inspirados em modelos da Antiguidade, buscavam novas 

formas de interpretar o homem e o mundo.   

 

 

 

 

Questão 7 – Observe a imagem e leia o texto a seguir. 



 

Michelangelo. A Criação de Adão. 

“Michelangelo começou cedo na arte de dissecar cadáveres. Tinha apenas 13 anos quando participou das primeiras 
sessões. A ligação do artista com a medicina foi reflexo da efervescência cultural e científica do Renascimento. A 
prática da dissecação, que se encontrava dormente havia 1.400 anos, foi retomada e exerceu influência decisiva 
sobre a arte que então se produzia”.  

Clayton Levy, “Pesquisadores dissecam lição de anatomia de Michelangelo”. Jornal da Unicamp. 

Estabeleça a relação, mencionada no texto, comparando as artes plásticas e a dissecação de cadáveres, no contexto 
do Renascimento.  

 

Questão 8 – Explique a afirmação da socióloga Cristina Costa: 

“...Existe em “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel, uma observação arguta dos acontecimentos e das relações 
humanas, além de uma visão menos idealizada do ser humano...”.  

Questão 9 – Com base no que estudou e no que você sabia sobre o tema “utopias”, responda: 

a) O tempo das utopias acabou? 

b) Como o conceito de “utopia” é compreendido no senso comum?  

Questão 10 - O Renascimento é considerado um dos mais importantes momentos da história do Ocidente, entendido 
por muitos estudiosos como a ruptura entre o mundo medieval (feudal) e o mundo moderno. Apresente as diferenças 
entre a mentalidade feudal e a mentalidade renascentista. 

Questão 11 - “Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre arbítrio e parte da glória que nos cabe”. Nicolau 

Maquiavel. 

A afirmação do pensador renascentista está carregada de um sentimento humanista. Explique-a. 

Questão 12 - Analise a frase abaixo: 

“...A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência, é dada pelos homens que o cercam...”.  

(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.)  

Apresente ao menos dois argumentos que sustentem sua análise. 
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