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TRANSFORMAÇÕES DA BAIXA IDADE MÉDIA 
REFORMA PROTESTANTE E CONTRARREFORMA 
(REVISÃO PAS) 
(Av.P. nº 09 /2º SEMESTRE)– FRENTE B 

1ª SÉRIE – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01. 

“Se um homem não trabalhar, também não comerá” – São Paulo 
 

O texto acima traduz a ideia defendida pelo: 
a) Protestantismo de Lutero; 
b) Protestantismo de Calvino; 
c) Catolicismo da Idade Média; 
d) Catolicismo da Contra-Reforma. 

 
02. O Ato de Supremacia, promulgado por Henrique VIII, na Inglaterra, contribuiu para: 

a) divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. 
b) iniciar a expansão externa, formando, assim, as bases do império colonial inglês. 
c) promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do 

governo. 
d) implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. 
e) restaurar os antigos direitos feudais, que foram limitados pela Magna Carta de 1215. 

 
03. Nos começos do século XVI teve início a Reforma Religiosa, com a atuação de Martinho Lutero, monge 

agostiniano, então em Wittenberg. Sobre as causas desse movimento, é correto afirmar: 
I. Os reformados tiveram apoio da burguesia, desejosa de firmar sua atividade capitalista de obter 

lucros, limitados pela Igreja e indicativos de pecado. 
II. Um sentimento nacionalista surgira na Alemanha e Norte da Europa, passando o papa a ser visto 

como um estrangeiro a interferir em assuntos internos. 
III. Em matéria de religião ocorreu o abuso de setores do clero, com a exploração das “relíquias 

sagradas” e venda de indulgências. 
IV. O documento inicial que desencadeou a Reforma Luterana foi a Declaração de Augsburgo, redigida 

por Felipe Melanchton. 
V. Ao tempo do início da Reforma Luterana era papa Júlio II, mecenas do Renascimento e que 

interpretou o ato de rebeldia de Lutero como uma simples querela de agostinianos contra 
dominicanos. 

 
Estão corretas: 
a) III, IV e V. 
b) I, II e V. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e V. 
e) Apenas IV e V. 

 
04. No século XVI surgiu, na Europa, um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu 

origem à Reforma protestante, iniciada como uma reação: 
a) ao progresso do capitalismo comercial, que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento 

das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica. 
b) à crise da Igreja Católica, que se manifestava através da vida desregrada, do luxo do alto clero, 

da venda de cargos eclesiásticos e de relíquias sagradas. 
c) à teoria religiosa católica, que estava alicerçada na predestinação absoluta, na salvação pela fé e 

no livre exame da Bíblia. 
d) ao fortalecimento do Estado Nacional absolutista cuja consolidação representava o apoio à teoria 

da supremacia e do universalismo do poder papal. 
 
05. Que coragem afinal é a dele, o Dr. Patinha de Gato, o novo Papa de Wittemberg, o Dr. Cadeira de 

Balanço, o amante dos banhos de sol? Ah, ele afirma que não deve haver revolta porque a espada foi 
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entregue por Deus aos governantes. Mas o poder da espada pertence a toda a comunidade! As 
pregações de Münzer gozaram de popularidade nas comunidades rurais, isto porque: 
a) as idéias reformistas defendidas por Lutero condenavam a exploração feudal dos camponeses 

alemães. 
b) a condenação a propriedade privada e a defesa da igualdade entre os homens atendiam os anseios 

dos camponeses. 
c) a nobreza alem„ protegia os reformadores que tinham um discurso contra as propriedades da 

Igreja. 
d) os camponeses eram luteranos e apoiavam os ideais da reforma proposta por Münzer. 
e) a reforma na Alemanha teve um caráter social baseado no discurso da igualdade e da fraternidade 

 
06. Todas as alternativas contêm pregações dos protestantes à época da Reforma, EXCETO: 

a) “Deus chama cada um para uma vocação cujo objetivo é a glorificação de Deus.(…). O pobre é 
suspeito de preguiça, que é uma injúria a Deus.” 

b) “Não nos tornamos justos à força de agir com justiça, mas é porque somos justificados que 
fazemos coisas justas.” 

c) “O Rei é o supremo chefe da Igreja. Tem todo poder de examinar, reprimir, corrigir erros, heresias, 
a fim de conservar a paz do Reino.” 

d) “Pois Deus criou os homens todos em condições semelhantes, mas ordena uns à vida eterna e 
outros à eterna danação.” 

e) “Trazei o dinheiro! Salvai nossos antepassados! Assim que tilintar em nossa sacola, suas almas 
passarão imediatamente ao paraíso.” 

 
07. Na Alemanha, no século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero levantou-se contra os abusos 

cometidos pelo papado de Roma, desencadeando um movimento que ficou conhecido por Reforma 
Protestante. 

 
Sobre esse movimento, é INCORRETO afirmar que: 
a) o movimento da Reforma teve os seus objetivos defendidos, ampliando o poder da burguesia 

contra a ideologia senhorial. 
b) as ideias veiculadas na Europa, no contexto do século XVI, significaram uma brecha importante 

na estrutura política feudal. 
c) a disseminação dos ideais reformadores no seio da população possibilitou a vitória do nacionalismo 

contra o poder do papado. 
d) a revolta dos camponeses contra a cobiça dos grandes senhores feudais pelos bens da Igreja 

contou com o apoio de Lutero. 
 
08. Thomas Münzer liderou os anabatistas, camponeses que inspirados nas teses luteranas passaram a 

confiscar terras, inclusive da nobreza, rompendo com a estrutura feudal. A atitude de Lutero, 
propositor da Reforma, frente ao anabatismo foi de 
a) apoio, pois via nos seus seguidores os que mais se aproximavam de seu ideal religioso. b) 

oposição, pois via neles uma ameaça à ordem que seus protetores da nobreza defendiam. 
c) apoio, pois via neles um instrumento para a derrota definitiva dos defensores de Roma. 
d) oposição, pois via na violência de suas ações a manifestação dos ensinamentos do papado. 
e) apoio, pois ao confiscarem as terras destruíram as bases do Sacro Império, maior inimigo de 

Lutero. 
 


