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Tópicos de Resolução 

 
 
I.1.1 
> Renascentista. 
 
I.1.2 
> Opção (C). 
 
 
II.1.1 
> Martinho Lutero. 
 
II.1.2 
>  1 – C 

2 – A 
3 – D 
4 – B 

 
II.2.1 
> Na resposta, devem ser referidos dois dos aspetos seguintes, para cada um dos três instrumentos da Contra-Reforma 
Católica, ou outros considerados relevantes: 
 > Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício: 

• tribunal eclesiástico, que julgava aqueles que se opunham aos princípios da Igreja Católica; 
• perseguiu os protestantes, mas também os humanistas e cientistas da época; 
• uso de práticas de tortura; 
• prática de Autos de Fé. 

 > Índex: 
• lista de livros que os católicos estavam proibidos de ler; 
• recusa da investigação científica, reafirmação do saber livresco, avesso à inovação; 
• perseguição dos humanistas que procuravam recuperar a cultura clássica. 
• queima dos livros em praça pública. 

 > Companhia de Jesus: 
• combate às Igrejas Protestantes através da reevangelização de territórios onde os protestantes se 

tinham implementado; 
• religiosos que procuravam dar um bom exemplo aos outros crentes através de uma vida pobre; 
• evangelização dos territórios até então desconhecidos pelos Europeus e que tinham agora sido 

encontrados pelo movimento de expansão marítima. 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados do texto. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
 
III.1.1 
> Opção (B). 
 
III.1.2 
> Na resposta, devem ser referidos quatro dos aspetos seguintes, ou outros considerados relevantes: 

• palácio florentino mandado construir por nobres, clérigos e burgueses, para habitação própria; 
• edifício de estrutura cúbica; 
• planta quadrangular, que distribui o edifício em torno de um pátio central aberto; 
• fachada composta e rectilínea, de três pisos diferenciados e separados por entablamentos decorados; 
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• janelas duplas ladeadas por pilastras que apresentam a sobreposição das ordens clássicas: dórica ou toscana no 
rés-do-chão, jónica no primeiro andar e coríntia no segundo andar. 
> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
 
IV.1.1 
> Miguel Ângelo. 
 
IV.1.2 
> Na resposta, devem ser referidas quatro das características seguintes, ou outras consideradas relevantes: 

• representação realista do corpo humano, com atenção aos seus pormenores anatómicos e às suas capacidades 
expressivas; 

• predomínio da escultura de vulto redondo; 
• autonomia da escultura em relação à arquitetura; 
• inspiração nos modelos e nos cânones clássicos para a representação de figuras mitológicas, bíblicas ou de 

santos; 
• transformação da obra escultórica em obra de autor, libertando-se de alguns condicionamentos da encomenda. 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
 
V.1.1 
> Leonardo da Vinci. 
 
V.1.2 
> Na resposta, devem ser apresentadas quatro das características seguintes, ou outras consideradas relevantes: 

• composição geométrica, sob a forma piramidal, de modo a distribuir equilibradamente as figuras na superfície do 
quadro; 

• aplicação da tinta de óleo e da técnica do sfumatto, que, através da gradação da cor, da luz e da sombra, permite 
a modelação das formas e o efeito de tridimensionalidade; 

• temática religiosa com tratamento profano, destacando-se o gesto maternal e o sorriso das personagens; 
• inserção das figuras humanas numa paisagem natural enigmática e intemporal; 
• aplicação de conhecimentos de óptica, anatomia, botânica e geologia na realização da obra pictórica. 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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