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Obs. Uma das principais características dessa transformação foi uma 

maior preocupação com o homem e sua vida terrena e com o estudo 

da natureza. 





(Unioeste 2018) - “A concepção da infinitude do universo é,
naturalmente, uma doutrina puramente metafísica; pode,
certamente, como fez de fato, servir de base à ciência empírica; não
pode jamais basear-se no empirismo. Isto foi bem compreendido por
Kepler que, portanto, rejeitou a doutrina – o que é particularmente
interessante e instrutivo – não só por motivos metafísicos como
ainda por motivos puramente científicos. Antecipando certas
epistemologias de hoje, ele chega a declará-la despida de
significação científica”. (Koyré, A. Do Mundo Fechado ao Universo
Infinito. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, São Paulo: Edusp,
1979, p.63) - No trecho acima, Alexandre Koyré identifica
continuidade entre certos aspectos do pensamento de Johannes
Kepler e:
A.as doutrinas de Giordano Bruno acerca da infinitude do mundo.
B.o empirismo e o positivismo característicos do século XX.
C.a filosofia da natureza dos filósofos pré-socráticos.
D.as suas convicções religiosas sobre a onipotência divina.
E.as únicas hipóteses defensáveis diante das observações de Galileu.



(Unioeste 2018) - “A concepção da infinitude do universo é,
naturalmente, uma doutrina puramente metafísica; pode,
certamente, como fez de fato, servir de base à ciência empírica; não
pode jamais basear-se no empirismo. Isto foi bem compreendido por
Kepler que, portanto, rejeitou a doutrina – o que é particularmente
interessante e instrutivo – não só por motivos metafísicos como
ainda por motivos puramente científicos. Antecipando certas
epistemologias de hoje, ele chega a declará-la despida de
significação científica”. (Koyré, A. Do Mundo Fechado ao Universo
Infinito. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, São Paulo: Edusp,
1979, p.63) - No trecho acima, Alexandre Koyré identifica
continuidade entre certos aspectos do pensamento de Johannes
Kepler e:
A.as doutrinas de Giordano Bruno acerca da infinitude do mundo.
B.o empirismo e o positivismo característicos do século XX.
C.a filosofia da natureza dos filósofos pré-socráticos.
D.as suas convicções religiosas sobre a onipotência divina.
E.as únicas hipóteses defensáveis diante das observações de Galileu.



As ordens já são mandadas, já se apressam os meirinhos. Entram por salas e 
alcovas, relatam roupas e livros: (...)Compêndios e dicionários, e tratados eruditos 
sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e Concílios...E as sugestões perigosas da 
França e Estados Unidos, Mably, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos...

(Cecília Meireles, Romance XLVII ou Dos sequestros. "Romanceiro da Inconfidência")

A referência compêndios, dicionários e tratados eruditos no século XVIII nos sugere 
uma clara valorização do conhecimento científico, postura que também se verifica no 
período conhecido como Renascimento. Contribuíram para eclosão deste amplo 
movimento cultural na Europa,

a) a unificação da Itália e o enfraquecimento da Igreja católica.

b) as descobertas científicas e a revolução industrial na Inglaterra.

c) o fortalecimento das burguesias e o desenvolvimento dos centros urbanos.

d) a Contrarreforma e a fragmentação do poder político dos soberanos.

e) a expansão marítima e a hegemonia árabe na península ibérica.



(Uff) A "Carta de Pero Vaz de Caminha", escrita em 1500, é
considerada como um dos documentos fundadores da Terra Brasilis
e reflete, em seu texto, valores gerais da cultura renascentista,
dentre os quais destaca-se:

a) a visão do índio como pertencente ao universo não religioso,
tendo em conta sua antropofagia;

b) a informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo
renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos
trópicos uma civilização católica e moderna;

c) a identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso
devido à elevada temperatura que nada deixaria produzir;

d) a observação da natureza e do homem do Novo Mundo como
resultado da experiência da nova visão de homem, característica do
século XV;







• Foi acusado de heresia e perseguido pela Igreja 
Católica

• Sua condenação foi o confinamento por ter um bom 
relacionamento com o Papa Urbano VIII

• Mas para revogar a sentença de 

morte teve que negar toda sua

obra

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Galileo_facing_the_Roman_Inquisition.jpg


Características do Renascimento

• Humanismo

• Utilização de recursos 
matemáticos: 
proporcionalidade, 
representação do espaço em 
três dimensões, geometria

• Antropocentrismo – o homem 
como sendo o centro do 
conhecimento

Obra: O homem Vetruviano

Autor: Leonardo da Vinci

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg


• Maior observação da natureza e retratação mais natural do 
homem

• Realismo
• Individualismo
• Hedonismo- valorização dos prazeres humanos

Obra: O Cisne
Autor: Leonardo da Vinci

Obra: Alegoria do triunfo de

Vênus ( 1540- 1545)

Autor: Ângelo Bronzio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Angelo_Bronzino_001.jpg


• Racionalismo

• Adoção da tinta a óleo

Obra: Juízo Final

Autor: Michelangelo

Local: Capela Sistina

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Jugement_dernier.jpg


(Unioeste 2016) -O pensamento ocidental, mais notadamente entre os séculos XVI e 
XVII, assinalou uma transformação radical de paradigma no tocante à ciência e ao seu
desenvolvimento. Esta mudança, de tão notável, inaugurou a modernidade e se 
contrapôs fortemente ao modo medieval de fazer ciência. Por esta razão, o período
marca, decisivamente, a chamada "Revolução Científica" que propôs a substituição da 
física aristotélica por uma nova filosofia da natureza.“Os responsáveis pela criação da 
ciência moderna, entre os quais se destaca a figura de Galileo Galilei, acreditavam
que os estudos anteriores em filosofia natural exibiam uma dependência excessiva
de especulações metafísicas e um apego ilegítimo à opinião de autoridades, 
particularmente Aristóteles, cujas doutrinas dominavam a cena filosófica havia mais
de 1800 anos. Os novos filósofos contrapunham a isso a observação da própria
natureza. É nessa observação – a experiência – que se encontrariam os verdadeiros
fundamentos do conhecimento da natureza.” - Silvio Seno Chibeni Considerando-se os
textos acima, é CORRETO afirmar que a Ciência Moderna se caracteriza por:
A.ser uma ciência cujos procedimentos estão unicamente calcados na análise das
qualidades percebidas nos corpos.
B.conceber um mundo natural no qual todos os seres e fenômenos são determinados
hierarquicamente.
C.observar a natureza com rigor, descrever quantitativamente os fenômenos, pela
experimentação e matematização.
D.propor, seguindo seus antecessores do renascimento, um método essencialmente
contemplativo.
E.desenvolver uma longa argumentação cosmológica para sustentar a natureza real do
Cosmos aristotélico- ptolomaico.
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(UNIOESTE 2009 – FILOSOFIA) - A superfície da Lua é “na maior parte
desigual, devido às muitas elevações e depressões que nela se percebem
graças ao telescópio: elevações das quais existem muitas em tudo e por tudo
similares às nossas mais ásperas e escarpadas montanhas, e percebem-se
algumas que se prolongam por centenas de milhas; outras estão reunidas em
grupos mais próximos, e existem também muitos cumes agudos e solitários,
muito altos e escarpados [...]”.
(Galileu) Tendo em conta o texto acima, é INCORRETO afirmar que
(A) a constatação de que a Lua tem superfície irregular e de que ela e o Sol
possuem manchas serviu de argumento para Galileu criticar a distinção entre a
perfeição do céu e as irregularidades da Terra, feita pelos defensores do
sistema geocêntrico.
(B) Galileu considerou suas observações astronômicas questionáveis, já que
poderiam ser resultantes de ilusões criadas pelas lentes de seu telescópio.
(C) o telescópio é um exemplo bem-sucedido de introdução de instrumentos
que aumentam nossa capacidade de conhecer e de integração entre ciências
distintas.
(D) o conhecimento científico, para Galileu, deveria ser construído por meio
da experimentação guiada pela razão, e não pela autoridade dos sábios
antigos e da Igreja.
(E) a matemática, para Galileu, podia ser aplicada também aos corpos
terrestres, e não apenas aos celestes, como admitiam seus adversários, já que
ambos tinham a mesma natureza
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(UNIOESTE 2012) - “Ele [o Universo] está escrito em língua matemática, os caracteres
são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é 
impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos
dentro de um obscuro labirinto. […] que nos corpos externos, para excitar em nós os
sabores, os cheiros e os sons, seja necessário mais que as grandezas, figuras e 
multiplicidades de movimentos vagarosos ou rápidos, eu não acredito; acho que, 
tirando os ouvidos, as línguas e os narizes, permanecem os números, as figuras e os
movimentos, mas não os cheiros, nem os sabores, nem os sons, que, fora do animal 
vivente, acredito que sejam só nomes, como nada mais é que nome a cócega, tiradas
as axilas e a pele ao redor do nariz”. Galileu.
Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que:

A.Galileu distingue dois tipos de qualidades das coisas: as qualidades que pertencem
às próprias coisas e as qualidades que dependem dos nossos sentidos.
B.os cheiros, os sabores e os sons existem independentemente de nós, pois são
produzidos em nossos sentidos pelas propriedades matemáticas das coisas.
C.o verdadeiro conhecimento das coisas depende das propriedades matemáticas e
não das qualidades secundárias produzidas por nossos sentidos.
D.as qualidades secundárias, tais como determinado cheiro, cor ou som, não nos
dizem a verdadeira natureza das coisas.
E.as propriedades matemáticas (figura, números e movimentos) devem ser os objetos
de um conhecimento verdadeiro
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(UNIOESTE 2013) - “A pintura compreende as superfícies, as cores e as formas
de toda coisa criada pela natureza, enquanto a filosofia penetra nesses mesmo
corpos para considerar suas verdades inerentes, ainda que sem ficar com essas
verdades satisfeitas. Não assim o pintor, que abraça a verdade imediata e total
dos corpos, pois menos se engana o olho. Todas as ciências que têm sua
finalidade nas palavras estão mortas desde o nascedouro, à exceção de sua
parte manual, a escritura, que é parte mecânica. Quem reprova a pintura
reprova a natureza, porque as obras do pintor representam essa mesma
natureza”.Leonardo da Vinci. Considerando o texto acima e que Leonardo da
Vinci entende a pintura como imitação da natureza por meio das técnicas
matemáticas da perspectiva, é INCORRETO afirmar que:

A.a filosofia, ao penetrar nos corpos naturais, consegue obter um 
conhecimento completo das verdades inerentes.
B.a pintura é superior às outras ciências porque constrói os objetos da mesma
maneira que a natureza.
C.há uma superioridade da visão sobre a palavra escrita na concepção de 
conhecimento de Leonardo da Vinci.
D.Leonardo da Vinci considera que a pintura possibilita conhecer os corpos de 
modo imediato.
E.encontramos em Leonardo da Vinci uma proposta de conhecimento na qual 
a observação da natureza é fundamental
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(Cesgranrio) A Revolução Científica, ocorrida na
Europa Moderna entre os séculos XVI e XVII,
caracterizou-se por:

a) acentuar o espírito crítico do homem através do
desenvolvimento da ciência experimental.

b) reforçar as concepções antinaturalistas surgidas
nos primórdios do Renascimento.

c) comprovar a tese de um universo geocêntrico
contrária à explicação tradicional aceita pela Igreja
Medieval.

d) negar os valores humanistas, fortalecendo assim as
ideias racionalistas.
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(Fatec) Entre os séculos XIV e XVI a Europa viveu uma época de muitas
transformações no campo das técnicas, das artes, da política, da religião e do
próprio conhecimento que o homem tinha do mundo em si mesmo. Sobre
esse período histórico, é correto afirmar:

a) Os reinos da França e da Inglaterra enfraqueceram-se devido à crise do
sistema feudal, que empobrecera os nobres exatamente no momento de
enriquecimento da burguesia mercantil e financeira, o que permitiu que os reis
concentrassem mais poder em suas mãos.

b) Surgiram nessa época "projetos" políticos que diziam respeito às formas de
um governante proteger e aumentar seu poder.

c) Durante esse período, quando os reinos independentes se fortaleceram, a
Igreja esforçou-se para assegurar o poder espiritual, abandonando sua
preocupação anterior com a manutenção de seu poder temporal.

d) Esse período foi de paz entre os papas e os imperadores; por isso, não se
investiu na criação de armas de guerra nem em fortificações.
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(Fgv) Erasmo de Rotterdam (1467-1536) foi um dos pensadores
mais influentes de sua época, sobretudo porque em sua obra
ELOGIO DA LOUCURA defendeu, entre outros aspectos,

a) a tolerância, a liberdade de pensamento e uma teologia baseada
exclusivamente nos Evangelhos.

b) a restauração da teologia nos termos da ortodoxia escolástica, na
linha de Tomás de Aquino.

c) a reforma eclesiástica da Igreja segundo a proposta de Savonarola,
conforme sua pregação em Florença.

d) o comunismo dos bens, teoria que influenciaria o pensamento de
Rousseau no século XVIII.

e) a supremacia da razão do Estado sobre as regras definidas nos
princípios da moral cristã.
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(Mackenzie) Galileu Galilei (1564 - 1642) rompeu com as
concepções medievais sobre a natureza do conhecimento, EXCETO
por:

a) defender a ideia da experiência científica, combinando a indução
experimental com cálculos dedutivos.

b) pregar que qualquer conhecimento científico deveria ser
comprovado experimentalmente, reproduzindo-se o fenômeno sob
determinadas condições.

c) refutar as teorias acerca do sistema geocêntrico de Ptolomeu, com
base no sistema heliocêntrico de Copérnico.

d) desenvolver uma concepção hierárquica estática e natural sobre o
universo, através de premissas dedutivas que demonstram as
conclusões.

e) pregar a rigorosa observação dos fenômenos físicos, estabelecer
uma metodologia do conhecimento científico e formular a lei da
queda dos corpos.
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(Mackenzie) O Humanismo foi um movimento que não pode
ser definido por:

a) ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento, por
suas características antropocentristas e individuais.

b) ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-
romana, utilizando-a como tema de inspiração.

c) ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações
culturais medievais.

d) centrar-se no homem, em oposição ao teocentrismo,
encarando-o como "medida comum de todas as coisas".

e) romper os limites religiosos impostos pela Igreja às
manifestações culturais.



(Uel) A arte renascentista, de uma forma geral, se
caracterizou pela

a) representação abstrata do mundo.

b) estreita relação entre arte-romantismo-melancolia.

c) representação cubista da ideia de Deus.

d) aproximação entre arte-pesquisa-inovações
técnicas.

e) valorização estética dos afrescos da antiguidade
egípcia.




