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01. O advento das reformas religiosas desencadearam uma reação agressiva da Igreja Católica, sobretudo, com a reinstituição da Santa 
Inquisição, a partir do século XVI, cujo objetivo seria julgar e condenar artigos de fé contrários aos dogmas tradicionais da Igreja 
hegemônica. O texto revela um pensamento expresso pelo autor que evidencia o seu conhecimento relativo a outros princípios 
religiosos, mesmo mantendo-se católico, em face da tradição e dos aspectos culturais de família.

 Resposta: A

02. Immanuel Kant defende a razão como instrumento da maturidade humana e do consecutivo exercício da sua autonomia. Desse modo, 
um homem que não guie os seus raciocínios por esse critério, torna-se um escravo, um alienado, sem a capacidade de exercer a sua 
individualidade ou liberdade natural.

 Resposta: A

03. O despotismo esclarecido foi uma tentativa de conciliar algumas ideias iluministas com os governos absolutistas, adotada por alguns 
soberanos da Europa. Políticas marcadas por maior racionalismo e por medidas limitadas que estimulavam a educação e cultura, com 
menor infl uência da religião foram adotadas. O exemplo mais conhecido foi o Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal D. José 
I e suas medidas de austeridade administrativa e tributária sobre o Brasil.

 Resposta: C

04. Tradicionalmente o calvinismo é apresentado como a religião da burguesia, dentro de uma concepção de que sua teologia procurou valorizar 
o trabalho e a consequente riqueza como expressão da vontade de Deus. Para Calvino, todo homem nascia predestinado por Deus, sendo 
que alguns teriam a salvação garantida e outros, não. Um dos sinais da escolha divina era a dedicação ao trabalho e o progresso, este último 
como uma consequência direta do primeiro. Dessa forma, a ideia de predestinação estimulou o desenvolvimento do “espírito capitalista”.

 Resposta: C

05. O Iluminismo representa a ideologia da burguesia, em oposição ao “antigo regime”. A preocupação em contestar os valores de origem 
medieval, que garantiam privilégios à nobreza e ao clero deram suporte às novas ideias, baseadas no racionalismo e no desenvolvimento 
do senso crítico, fortalecendo uma visão antropocêntrica baseada no mérito e não mais na tradição.

 Resposta: A

06. De uma forma geral as monarquias absolutistas não eram teocráticas, apesar do forte apoio e da importância da religião. Os principais 
reformadores defenderam o poder civil, ou seja, o poder do Rei como superior, devendo a Igreja submeter-se a ele.

 Resposta: D

07. A Reforma Religiosa (protestante) signifi cou uma grande ruptura na Igreja Católica, que deu origem a novas igrejas cristãs. O luteranismo 
teve grande expressão em regiões germânicas, assim como o Anglicanismo fi cou restrito à Inglaterra, pois subordinado ao Rei. Nos 
países que adotaram novas religiões a Igreja Católica perdeu infl uência e privilégios.

 A reação da Igreja Católica ocorreu a partir do Concílio de Trento, com reformas morais e comportamentais, reforçando o papel da 
ordem dos jesuítas, mas que não promoveu alterações doutrinárias.

 Resposta: E

08. O início da Idade Moderna é caracterizado pela expansão marítima, renascimento cultural, formação do absolutismo e desenvolvimento 
do mercantilismo. No plano religioso, os movimentos reformistas foram responsáveis pela quebra do monopólio da Igreja Católica 
sobre o cristianismo ocidental.

 Resposta: D

09. A Reforma representou a ruptura de luteranos, calvinistas e anglicanos com a igreja católica e também a maior parte de seus dogmas, 
negando a autoridade do Papa e buscando maior independência política de governantes, tanto dos príncipes na Germânia, como 
do rei da Inglaterra. No entanto, todas as novas Igrejas são cristãs. O Luteranismo defende a livre interpretação da bíblia e entende a 
Igreja como “útil” à salvação, ao contrário dos católicos, que a entendem como “necessária” à salvação.

 Resposta: B

10. O movimento reformista aproveitou-se da ampliação da crise interna à Igreja Católica, devido à venda de indulgências e, ao mesmo 
tempo, refl etia as mudanças que ocorriam na sociedade, marcada pela expansão da cultura renascentista, que valoriza o indivíduo. 
Nesse sentido, a discussão sobre a “salvação” tornou-se o eixo da problemática reformista e Lutero valorizou o livre arbítrio, a fé 
individual, como elemento determinante para a obtenção da salvação.

 Resposta: B
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