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01. O Tribunal do Santo Ofício foi criado com o objetivo de tratar das questões relativas aos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, 
de modo a avaliar quaisquer ideias que se chocassem com os elementos da sua teologia, sobretudo porque a Idade Média foi marcada 
pelo surgimento de diversos movimentos considerados heréticos e que ameaçavam a supremacia, hegemonia e unidade do catolicismo 
medieval. Na medida em que funcionava como Tribunal, costumava prender e interrogar os envolvidos em práticas taxadas estranhas 
ou suspeitosamente supersticiosas ou referente a bruxarias. Porém, não se pode afi rmar que essa instituição funcionasse ao largo do 
corpo eclesiástico, sobretudo porque sacerdotes a compunham largamente, inclusive, na deliberação de condenações que iam da 
decapitação à fogueira.

 Resposta: B

02. O discurso proferido pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont correspondeu a uma convocação dos cristãos ocidentais a se engajar 
nas lutas pela conquista de territórios sagrados no Oriente, especialmente a “Terra Santa”, que estava sob domínio dos muçulmanos. 
A convocação foi acompanhada pela indulgência papal aos pecados dos combatentes que atendessem ao chamado da Igreja. 

 Resposta: D

03. O fragmento refere-se a um diálogo em que se fala da fé cristã como a melhor, sendo essa a fé professada pelos antepassados 
do homem identifi cado como Menocchio. O diálogo nos leva a crer que existe uma comparação, logo, a fé cristã não era a única 
presente no cotidiano em questão. O diálogo é do fi nal do século XVI, período em que havia ampla difusão e contato do islamismo 
e do cristianismo ortodoxo oriental. Foi o período, ainda, da reforma religiosa, que levou à quebra da unidade cristã ocidental com o 
surgimento de novas crenças, todas consideradas heréticas pela Igreja Católica.

 Resposta: A

04. A Igreja Católica acumulou diversos bens durante a Idade Média, em virtude, principalmente, de doações, dízimos, indulgências e 
acordos feudo-vassálicos, o que ampliou seus poderes para além da esfera espiritual, acumulando grandes poderes materiais.  

 Resposta: B

05. A expansão das cidades na Baixa Idade Média não foi resultante apenas das Cruzadas. Havia o transcurso de um processo de crescimento 
dos burgos, que se intensifi cou com o Renascimento Comercial e Urbano.

 Resposta: B
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