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Simulado sobre Renascimento Científico, Artístico e 
Cultural 

Concurso Professor de História 
 
01.(Ano:2018/Banca:CESPE) A respeito das transformações da sociedade europeia entre         
os séculos XV e XVIII, julgue o próximo item. 
O fenômeno cultural do Renascimento ocorreu predominantemente no leste europeu. 
 
 Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) A respeito das transformações da sociedade europeia entre         
os séculos XV e XVIII, julgue o próximo item. 
O antropocentrismo é um dos elementos caracterizadores do Renascimento. 
 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2017/Banca:IBADE) “A arte, até então eclesiástica, sob o controle dos          
padres-pedreiros, torna-se laica; ela passa às mãos dos pedreiros livres, servidores           
casados da Igreja cujas humildes colônias, postas sob sua proteção constroem, mesmo em             
formas independentes, esses edifícios grandiosos, onde o peito do homem encontra           
finalmente respiração, com a vaguidão do sonho e a liberdade dos suspiros.” 
MICHELET, Jules. A agonia da Idade Média. São Paulo: Educ, 1992, p. 23. 
O extrato acima se refere à(ao): 
a) arte românica. 
b) período neoclássico.  
c) início do renascimento  
d) alta idade média,  
e) idade moderna. 
 
04.(Ano:2017/Banca:Quadrix) Tendo as informações acima como referência inicial, julgue o          
item, relativo à história do mundo ocidental.  
Renascimento, Reforma religiosa e Estados nacionais assinalaram o início dos tempos           
modernos; a expansão comercial e marítima dos séculos XV e XVI alargou os horizontes do               
homem europeu, levando-o à Ásia, à África e à América. 
 
Certo  Errado 
  
05.(Ano:2015/Banca:Prefeitura de Betim - MG) Os séculos XV e XVI constituem a época             
dos desbravamentos e das descobertas. É quando surge também uma nova mentalidade,            
que mais tarde será o Renascimento. São características desse período na Europa,            
EXCETO: 
a) Teocentrismo. 
b) Antropocentrismo. 
c) Período de grandes navegações. 
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d) Renovação cultural. 
 
06.(Ano:2015/Banca:IDECAN) Sobre alguns fatos importantes ocorridos em território        
europeu, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
( ) Durante os séculos XV e XVI intensificou-se, no continente, a produção artística e               
científica. Esse período ficou conhecido como Renascimento. 
( ) A Guerra das Malvinas foi um conflito militar entre Espanha e Reino Unido. Em 2 de abril                   
de 1982, as forças armadas da Espanha invadiram as Ilhas Malvinas (Ilhas Falklands para              
os britânicos), situadas a 464 km da costa espanhola. 
( ) O Apartheid se refere a uma política racial implantada em alguns países europeus no                
século XIX. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto,                
detinha todo poder político e econômico em seus países, enquanto à imensa maioria negra              
(imigrantes) restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. 
A sequência está correta em: 
a) V, V, F. 
b) F, F, V. 
c) V, F, F. 
d) V, V, V. 
 
07.(Ano:2013/Banca:IBFC) Leia o trecho do texto retirado de Novum Organum, de Francis            
Bacon (1561-1626) e a seguir responda: 
“Dentre os mortais, mais animados e interessados, não no uso presente das descobertas já              
feitas, mas em ir mais além; que estejam preocupados não com a vitoria sobre adversários               
por meio de argumentos, mas na vitoria da natureza, pela ação; (...) para conhecera              
verdade de forma clara e manifesta; (...) Parece-nos que a introdução de notáveis             
descobertas ocupa de longe alto posto entre as ações humanas. Esse foi também o juízo               
dos antigos, que tributavam horas divinas aos inventores” 
 
Indique a alternativa que se refere ao período histórico em que escreve Bacon, e sobre o                
que o autor está se referindo com seus argumentos. 
a) Do período Medieval; o autor argumenta sobre o juízo dos antigos e a confiança no                
sagrado para conseguir fazer descobertas e dominar a natureza. 
b) Escreve no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, momento em               
que a ciência começa ser desenvolvida; via ação e observação do homem sobre a              
natureza. 
c) Escreve no período Medieval, momento em que os cientistas argumentam contra Deus,             
ação em que os antigos não atribuíam as invenções ao divino, por isso não eram               
queimados na fogueira da inquisição. 
d) Escreve no final do período Feudal, com a decadência dos principados, vencido pela              
ação das invenções e dos argumentos da classe que estava criando o capitalismo; e              
desenvolvendo formas de dominar a natureza. 
 
08.(Ano:2013/Banca:CESPE) No que se refere à história da cultura, das linguagens, das            
artes, das ciências, da técnica e da filosofia no mundo ocidental, julgue os próximos itens. 
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O Renascimento promoveu a revalorização da cultura clássica antiga, cujos          
desdobramentos marcaram as artes, a literatura, a arquitetura, a historiografia e as ciências             
na Europa, entre o final da Idade Média e o começo da era moderna. 
 
Certo  Errado 
 
09.(Ano:2013/Banca:FUNCAB) “A reflexão humanista colocou o homem no centro do          
mundo e, como ele passou a ter consciência de seus feitos no mundo, era necessário que                
esses feitos no mundo, era necessário que esses feitos fossem relatados como realizações             
humanas.” 
(COLLINGWOOD. R. G. A ideia de história . Lisboa: Presença, [s.d.], p. 98.) 
A partir da citação acima, com relação ao humanismo e ao renascimento, é correto dizer               
que: 
a) a inspiração na cultura medieval permitiu que os humanistas valorizassem o homem e as               
suas ações. 
b) as ações humanas eram expressões únicas da vontade divina, daí o seu caráter              
teocêntrico. 
c) a valorização do teocentrismo existiu como forma de oposição ao antropocentrismo            
medieval. 
d) as ideias socialistas desse movimento cultural inspiramos movimentos sociais da           
modernidade. 
e) a inspiração em ideais humanistas clássicos revalorizava a condição humana. 
 
10.(ANO:2011/Banca:CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos à Europa moderna e           
contemporânea. 
O humanismo e a compreensão racionalista do mundo caracterizaram o Renascimento,           
surgido na península itálica. 
 
Certo  Errado 
 
GABARITO 
01. Errado 
02. Certo 
03. c 
04. Certo 
05. a 
06. c 
07. b 
08. Certo 
09. e 
10. Certo 
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