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Questão 01 - (Fac. Direito de Franca SP)  

 

O Renascimento guarda uma semelhança mais do 
que notável com a empresa das grandes navegações. 
Nicolau Sevcenko. O renascimento. São Paulo: Atual, 

1985, p. 4. Adaptado. 

A comparação proposta pelo texto pode ser 
justificada, entre outros fatores, 

(A) pela inexistência de conhecimento técnico de 

renascentistas e navegadores, que lhes 
permitisse consumar seus projetos. 

(B) pelas dificuldades práticas e crenças 
religiosas que precisaram superar para a 

realização de suas obras. 

(C) pela oposição da burguesia comercial à arte 
religiosa dos renascentistas e ao desinteresse 

comercial dos navegadores. 
(D) pelo fracasso de renascentistas e 

navegadores, que jamais atingiram seus 
objetivos artísticos e financeiros. 

 

Questão 02 - (UnievangÃ©lica GO)  
Idade Moderna compreende o período que se 

estende da crise da sociedade feudal europeia no 
século XIV às revoluções democrático-burguesas dos 

séculos XVII - XVIII. 

O que caracteriza esse período como moderno? 
(A) As inovações trazidas pelos humanistas, que 

reforçaram a hierarquia social estratificada 
em servo e senhor, vassalo e suserano, 

mestre e aprendiz. 

(B) Os estudos que reforçavam a dualidade 
corpo e espírito e ressaltavam o caráter 

religioso da sociedade dentro do movimento 
renascentista. 

(C) As mudanças no pensamento, as novas 
ideias e os novos valores, que criticavam a 

exaltação religiosa e buscavam explicações 

mais racionais dos fenômenos. 
(D) As novas religiões que defendiam uma nova 

ética e confirmavam os princípios da Igreja 
Católica como uma instituição universal. 

 

Questão 03 - (FUVEST SP)  
“Minhas composições me rendem muito, posso dizer 

que tenho mais encomendas do que poderia atender. 

E, para cada coisa, tenho seis, sete editores e mais 

ainda se o coração mo ditar, eles não negociam mais 

comigo eu exijo e me pagam". Beethoven, em carta 
de 1801.  

Dessa afirmação, pode-se deduzir que Beethoven foi 
um artista que. 

(A) ao se colocar sob a proteção dos mecenas, 

continuou a tradição dos antecessores. 
(B) ao vender suas obras no mercado, tornou-se 

independente dos mecenas. 
(C) ao se independizar dos mecenas, foi 

repudiado pelos demais músicos clássicos. 
(D) ao adaptar suas composições ao gosto 

popular, rompeu com a música erudita. 

(E) ao subordinar sua arte ao melhor preço, 
tornou-se um músico venal e conformista 

 
Questão 04 - (FUVEST SP)  

No fim da Idade Média e inicio da Idade Moderna, o 

rompimento dos monopólios que os letrados 
mantinham sobre a cultura escrita e os clérigos sobre 

a religião criou uma situação nova, potencialmente 
explosiva.  

Esse rompimento deveu-se 

(A) aos descobrimentos e invenções cientificas. 
(B) á invenção da imprensa e á Reforma. 

(C) ao Renascimento e ao Estado absolutista. 
(D) ao aparecimento do alfabeto e das heresias. 

(E) ao humanismo e à Inquisição. 
 

Questão 05 - (FUVEST SP)  

 
Com relação á arte medieval, o Renascimento 

destaca-se pelas seguintes características: 
(A) a perspectiva geométrica e a pintura a óleo. 

(B) as vidas de santos e o afresco. 

(C) a representação do nu e as iluminuras. 
(D) as alegorias mitológicas e o mosaico. 

(E) o retrato e o estilo romântico na arquitetura. 
 

Questão 06 - (FUVEST SP)  
Nos séculos XIV e XV, a Itália foi a região mais rica e 

influente da Europa. Isso ocorreu devido à 

(A) iniciativa pioneira na busca do caminho 
marítimo para as Índias. 

(B) centralização precoce do poder monárquico 
nessa região. 
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(C) ausência completa de relações feudais em 

todo o seu território. 
(D) neutralidade da península itálica frente à 

guerra generalizada na Europa. 

(E) combinação de desenvolvimento comercial 
com pujança artística. 

 
Questão 07 - (FUVEST SP)  

O olho é o senhor da astronomia, autor da 

cosmografia, conselheiro e corretor de todas as artes 
humanas (...). É o príncipe das matemáticas; suas 

disciplinas são intimamente certas; determinou as 
altitudes e dimensões das estrelas; descobriu os 

elementos e seus níveis; permitiu o anúncio de 
acontecimentos futuros, graças ao curso dos astros; 

engendrou a arquitetura, a perspectiva, a divina 

pintura (...). O engenho humano lhe deve a 
descoberta do fogo, que oferece ao olhar o que as 

trevas haviam roubado. 
Leonardo da Vinci, Tratado da pintura. 

Considere as afirmações abaixo: 

I. O excerto de Leonardo da Vinci é um 
exemplo do humanismo renascentista que valoriza o 

racionalismo como instrumento de investigação dos 
fenômenos naturais e a aplicação da perspectiva em 

suas representações pictóricas. 
II. Num olho humano com visão perfeita, o 

cristalino focaliza exatamente sobre a retina um feixe 

de luz vindo de um objeto. Quando o cristalino está 
em sua forma mais alongada, é possível focalizar o 

feixe de luz vindo de um objeto distante. Quando o 
cristalino encontra-se em sua forma mais 

arredondada, é possível a focalização de objetos 

cada vez mais próximos do olho, até uma distância 
mínima. 

III. Um dos problemas de visão humana é a 
miopia. No olho míope, a imagem de um objeto 

distante formase depois da retina. Para corrigir tal 

defeito, utilizase uma lente divergente. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

Questão 08 - (FUVEST SP)  
Em uma significativa passagem da tragédia 

Macbeth, de Shakespeare, seu personagem 

principal declara: “Ouso tudo o que é próprio de um 
homem; quem ousa fazer mais do que isso não o é”. 

De acordo com muitos intérpretes, essa postura 
revela, com extraordinária clareza, toda a audácia da 

experiência renascentista. 
Com relação à cultura humanista, é correto afirmar 

que 

(A) o mecenato de príncipes, de instituições e de 
famílias ricas e poderosas evitou os 

constrangimentos, prisão e tortura de 
artistas e de cientistas. 

(B) a presença majoritária de temáticas 

religiosas nas artes plásticas demonstrava as 
dificuldades de assimilar as conquistas 

científicas produzidas naquele momento. 

(C) a observação da natureza, os experimentos e 

a pesquisa empírica contribuíram para o 
rompimento de alguns dos dogmas 

fundamentais da Igreja. 

(D) a reflexão dedutiva e o cálculo matemático 
limitaram-se à pesquisa teórica e somente 

seriam aplicados na chamada revolução 
científica do século XVII. 

(E) a avidez de conhecimento e de poder 

favoreceu a renovação das universidades e a 
valorização dos saberes transmitidos pela 

cultura letrada. 
 

Questão 09 - (ENEM)  
Assentado, portanto, que a Escritura, em muitas 

passagens, não apenas admite, mas necessita de 

exposições diferentes do significado aparente das 
palavras, parece-me que, nas discussões naturais, 

deveria ser deixada em último lugar. 
GALILEI, G. Carta a Dom Benedetto Castelli. In: 

Ciência e fé: cartas de Galileu sobre o 

acordo do sistema copernicano com a Bíblia. São 
Paulo: Unesp, 2009 (adaptado). 

O texto, extraído da carta escrita por Galileu (1564-
1642) cerca de trinta anos antes de sua condenação 

pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre 
ciência e fé, problemática cara no século XVII. A 

declaração de Galileu defende que 

 
(A) a bíblia, por registrar literalmente a palavra 

divina, apresenta a verdade dos fatos 
naturais, tornando-se guia para a ciência. 

(B) o significado aparente daquilo que é lido 

acerca da natureza na bíblia constitui uma 
referência primeira. 

(C) as diferentes exposições quanto ao 
significado das palavras bíblicas devem evitar 

confrontos com os dogmas da Igreja. 

(D) a bíblia deve receber uma interpretação 
literal porque, desse modo, não será 

desviada a verdade natural. 
(E) os intérpretes precisam propor, para as 

passagens bíblicas, sentidos que ultrapassem 
o significado imediato das palavras. 

 

Questão 10 - (ENEM)  
Uma vez que a razão me persuade de que devo 

impedir-me de dar crédito às coisas que não são 
inteiramente certas e indubitáveis tanto quanto 

àquelas que nos parecem manifestamente ser falsas, 

o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar 
bastará para me levara rejeitar todas. 

DESCARTES, R Meditações de Filosofia Primeira. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973 (adaptado). 

o introduzir a dúvida como método, Descartes busca 
alcançar uma certeza capaz de re-fundar, sobre 

princípios sólidos, a ciência e a filosofia. Seu 

procedimento teórico indica 
(A) a capacidade de o entendimento humano 

duvidar das certezas claras e distintas. 
(B) a ideia de que o ceticismo é base suficiente 

para edificar a filosofia moderna. 

(C) o rompimento com o dogmatismo da filosofia 
aristotélico-tomista que prevalecera na Idade 

Média. 



(D) a primazia dos sentidos como caminho 

seguro de condução do homem à verdade. 
(E) o estabelecimento de uma regra capaz de 

consolidar a tradição escolástica de 

pensamento. 
 

Questão 11 - (ENEM)  
Para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, 

pestes fome, guerras sanguinárias, superstições, 

crueldade. Para outros, uma época de bons 
cavaleiros, damas, corteses, fadas, guerras honradas, 

torneios, grandes idéias. Ou seja, uma Idade Média 
“má” e uma Idade Média “boa”. 

Tal disparidade de apreciações com relação a esse 
período da História se deve 

 

(A) ao Renascimento, que começou a valorizar a 
comparação documental do passado, 

formando acervos documentais que mostram 
tanto a realidade “boa” quanto a “má”. 

(B) à tradição iluminista, que usou a Idade Média 

como contraponto a seus valores 
racionalistas, e ao Romantismo, que 

pretendia ressaltar as “boas” origens das 
nações. 

(C) à indústria de videojogos e cinema, que 
encontrou uma fonte de inspiração nessa 

mistura de fantasia e realidade, construindo 

uma visão falseada do real. 
(D) ao Positivismo, que realçou os aspectos 

positivos da Idade Média, e o Marxismo, que 
denunciou o lado negativo do modo de 

produção feudal. 

(E) à religião, que com sua visão dualista e 
maniqueísta do mundo, alimentou tais 

interpretações sobre a Idade Média. 
 

Questão 12 - (ENEM)  

Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que 
o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo 

acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, 
devido às grandes transformações ocorridas, e que 

ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura 
humana. Não obstante, para não ignorar 

inteiramente o nosso livre arbítrio, creio que se pode 

aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, 
mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a 

outra metade. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 

(adaptado). 

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício 
do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 

demonstra o vínculo entre o seu pensamento político 
e o humanismo renascentista ao 

(A) valorizar a interferência divina nos 
acontecimentos definidores do seu tempo. 

(B) rejeitar a intervenção do acaso nos processos 

políticos. 
(C) afirmar a confiança na razão autônoma como 

fundamento da ação humana. 
(D) romper com a tradição que valorizava o 

passado como fonte de aprendizagem. 

(E) redefinir a ação política com base na unidade 
entre fé e razão. 

 

Questão 13 - (ENEM)  

 
TEXTO I 

 

O Heliocentrismo não é o “meu sistema”, mas a 
Ordem de Deus. 

COPÉRNICO, N. As revoluções dos orbes celestes 
[1543]. 

Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 1984. 

 
TEXTO II 

 
Não vejo nenhum motivo para que as ideias expostas 

neste livro (A origem das espécies) se choquem com 
as ideias religiosas. 

DARWIN, C. A origem das espécies [1859]. São 

Paulo: Escala, 2009. 
Os textos expressam a visão de dois pensadores — 

Copérnico e Darwin — sobre a questão religiosa e 
suas relações com a ciência, no contexto histórico de 

construção e consolidação da Modernidade. A 

comparação entre essas visões expressa, 
respectivamente: 

(A) Articulação entre ciência e fé — pensamento 
científico independente. 

(B) Poder secular acima do poder religioso — 
defesa dos dogmas católicos. 

(C) Ciência como área autônoma do saber — 

razão humana submetida à fé. 
(D) Moral católica acima da protestante — 

subordinação da ciência à religião. 
(E) Autonomia do pensamento religioso — 

fomento à fé por meio da ciência. 

 
Questão 14 - (ENEM)  

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. 

 
 

 



Questão 15 - (ENEM)  

 
(...) Depois de longas investigações, convenci-me por 
fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de 
planetas que giram em volta dela e de que ela é o 
centro e a chama. Que, além dos planetas principais, 
há outros de segunda ordem que circulam primeiro 
como satélites em redor dos planetas principais e 
com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que 
os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem 
dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não 
superficialmente mas duma maneira aprofundada, 
das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns 
homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer 
contra mim o abuso de invocar alguns passos da 
Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, 
desprezarei os seus ataques: as verdades 
matemáticas não devem ser julgadas senão por 
matemáticos. 

(COPÉRNICO, N. De 
Revolutionibusorbiumcaelestium.) 

 
Aqueles que se entregam à prática sem ciência são 
como o navegador que embarca em um navio sem 
leme nem bússola. 
Sempre a prática deve fundamentar-se em boa 
teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, 
experimente-o duas ou três vezes e verifique se as 
experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma 
investigação humana pode se considerar verdadeira 
ciência se não passa por demonstrações 
matemáticas. 

(VINCI, Leonardo da. Carnets.) 
 
O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para 

exemplificar o racionalismo moderno é 
 

(A) a fé como guia das descobertas. 

(B) o senso crítico para se chegar a Deus. 
(C) a limitação da ciência pelos princípios 

bíblicos. 
(D) a importância da experiência e da 

observação. 
(E) o princípio da autoridade e da tradição. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 


