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01. Efeitos Políticos: Quebra da unidade cristã ocidental, com enfraquecimento do poder papal; fortalecimento de nobrezas locais, como 
no caso do Sacro Império Romano Germânico ou de burguesias locais, como a Suíça; fortalecimento de monarquias nacionais.

 Reações da Igreja Católica: Reafi rmação de Dogmas, reativação do tribunal da Inquisição, busca de novos fi éis através da catequese 
de povos nativos da América recém descoberta pelos europeus.

02. Em todos estes processos históricos sobressaiu-se o homem e suas virtudes, ligadas ao humanismo, antropocentrismo e racionalismo. 
As mudanças que provocaram interferiram positivamente na História da humanidade e proporcionaram avanços em diversos campos.

 Resposta: D

03. A Reforma religiosa iniciada no século XVI foi resultante de transformações nas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais 
por que passava a Europa, sendo motivada ainda por insatisfações contra práticas de alguns membros da Igreja Católica, as quais não 
eram condizentes com as pregações e necessidades cristãs.

Resposta: B

04. A Reforma Religiosa ocorrida na Europa no século XVI teve início no Sacro Império Romano Germânico, estendendo-se para outros 
países e regiões da Europa, sendo responsável pela quebra da unidade cristã ocidental com a criação de novas religiões divergentes 
da Igreja Católica.

Resposta: C

05. No contexto da Reforma Religiosa, os reformistas defendiam a livre interpretação da Bíblia, contrariando a concepção de exclusividade 
da Igreja Católica na interpretação e difusão de textos sagrados.

Resposta: A

06. A reação da Igreja Católica à quebra da unidade cristã ocorrida com a Reforma, se deu a partir da convocação do Concílio de Trento, 
no qual foram revistos os dogmas católicos e foi reafi rmada a autoridade papal, sendo decidido ainda a reativação do Tribunal da 
Santa Inquisição e a busca de novos fi éis através da catequese realizada por ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, fundada 
por Santo Inácio de Loiola.

Resposta: D

07. A Reforma apresentou 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

08. As Monarquias Absolutistas do séc. XVII na Europa não eram teocráticas, embora muitas fossem justifi cadas pela teoria do direito 
divino. Os Habsburgos tinham forte tradição católica, como era o caso de Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano Germânico. 
As teses reformistas de Lutero e Calvino pregavam o respeito às autoridades constituídas. Constitui equívoco afi rmar que Maquiavel 
e Bodin eram críticos da monarquia centralizada.

Resposta: D

09. Segundo o texto, para Lutero, o homem por seus próprios esforços não faria jus à salvação eterna, fi cando dependente de sua fé na 
misericórdia divina. No que se convencionou chamar “Contrarreforma”, a Igreja Católica promoveu o combate ao protestantismo 
pela ação da Companhia de Jesus nos campos da catequese e da educação, através da Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) e pela 
censura imposta no Índice dos Livros Proibidos (Index). No Concílio de Trento, a Igreja reviu e reafi rmou os dogmas católicos e procurou 
reorganizar e moralizar o clero.

Resposta: A

10. Além do desejo francês de ter uma colônia na América, a invasão à Baía de Guanabara visava manter um refúgio para eventuais 
confl itos religiosos na Europa.

Resposta: A
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