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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Na medida em que as religiões protestantes
tomavam força na Europa, a Igreja passou a discutir
maneiras de frear a clara ameaça que se impunha
mediante a sua hegemonia milenar. O concílio organizado
na cidade de Trento foi de suma importância para que a
Igreja adotasse uma postura clara aos acontecimentos
religiosos da época. Por meio de tais afirmações, aponte:

a) O que foi o Concílio de Trento?.

b) Aponte cinco ações criadas neste mesmo evento.
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RESOLUÇÃO

a) O Concílio de Trento foi uma importante reunião 
eclesiástica onde os mais importantes líderes da Igreja 

Católica Apostólica Romana discutiram e determinaram a 
postura do cristianismo católico face ao desenvolvimento 

do protestantismo.

b) Entre outros pontos podemos destacar a reafirmação 
dos dogmas e da hierarquia católica; a manutenção dos 

sacramentos; a criação de seminários que aprimorariam a 
formação dos clérigos; e a criação de uma lista de obras 

proibidas, conhecida como Índex Librorum
Proibitorum.
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MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (UnB-DF) A Reforma Protestante rompeu a unidade
cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa
na Igreja Católica, a chamada Contrarreforma. A esse respeito
julgue os itens adiante:

A) () C () E – O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e
financeira que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o
descompasso da Igreja romana em relação às transformações ocorridas
na sociedade.

B) () C () E – As ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na
leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestarem
a supremacia da Igreja sobre o Estado.

C) () C () E – Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana,
Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia
mercantil.

D) () C () E – A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica
de reorganizar-se com base em princípios liberais: abrandamento da
hierarquia clerical e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges
e abandono das práticas de censura.
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GABARITO:

A) C

B) C

C) C

D) E
C-C-C-E. Ao contrário do que afirma o último item, a Igreja com a 

Contrarreforma fortaleceu todas aquelas características.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2 - Leia o texto abaixo:

“Deus chama cada uma para uma vocação particular cujo objetivo é
a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro, pelas
qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a sobriedade,
a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificando de
seu lado o mundo pelo esforço, e sua ação é santa”.

O trecho acima é uma pregação de um dos principais líderes
da Reforma Protestante do século XVI. Quem é esse líder?

a) Martinho Lutero.

b) Henrique VIII.

c) João Calvino.

d) John Wyclif.

e) Jan Huss.
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ALTERNATIVA “C”.

João Calvino defendia a predestinação absoluta, colocando o mundo sob a 
vontade de Deus, indicando ainda que a riqueza e o sucesso econômico eram 

também vontades divinas.
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QUESTÃO 3- (UEFS BA/2011) Calvino [...] introduziu a noção de progresso e

sucesso. Para o reformador genebrês, o indivíduo era responsável perante Deus. De

acordo com suas possibilidades, devia tentar utilizar os meios que Deus lhe dera para

se aperfeiçoar, dar a seus filhos chances de sucesso (principalmente por meio da

educação) e trabalhar de maneira a se tornar um exemplo para seus próximos, seus

vizinhos e sua congregação. (GARRISSON, s.d, p. 60).

A concepção calvinista quanto à relação entre o homem e os bens resultantes

do esforço do trabalho propiciou, de acordo com o texto, a:

a) superação do medo da acumulação de riquezas, vista anteriormente como pecado,

e, a partir daí, como sinônimo de progresso.

b) condenação do lucro resultante da circulação do capital usurário, incentivado pelas

nascentes casas bancárias da época.

c) defesa do justo preço e do lucro limitado, como eram praticados nas corporações de

ofícios das cidades medievais.

d) queda dos antagonismos econômicos entre comerciantes católicos e protestantes, na

Europa da época.

e) valorização do ócio e do lazer, como sinais de riqueza, prestígio e felicidade.
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ALTERNATIVA “A”.

superação do medo da 
acumulação de riquezas, vista 

anteriormente como pecado, e, a 
partir daí, como sinônimo de 

progresso.
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QUESTÃO 4- (UNIOESTE PR/2013) Leia o fragmento a seguir:

“Deus chama cada um para uma vocação particular cujo objetivo é a glorificação de Deus. O comerciante
que busca o lucro, pelas qualidades que o sucesso econômico exige: o trabalho, a frugalidade, a ordem,
responde também ao chamado de Deus, santifica de seu lado o mundo pelo esforço e sua ação é santa
(...) o pobre é suspeito de preguiça, que é uma injúria a Deus (...).”

João Calvino apud MOUSNIER, Roland. Os séculos XVI e XVII. In: CROUZET, Maurice. História Geral das
Civilizações. São Paulo: Difel, Tomo IV, v. I, 1973, p. 90.

Sobre a doutrina Calvinista e as alterações na sociedade europeia do séc. XVI, é correto afirmar
que:

a) a descoberta de privilégios para o alto clero católico ao explorar os fiéis despertou nos calvinistas a
recusa dessa prática e o direcionamento da doutrina para o benefício dos pobres.
b) a Reforma Protestante como reação à Igreja Católica encontrou na proposição Calvinista a disposição
em fortalecer a nobreza europeia, expandindo-se também para as colônias inglesas na América.
c) as relações de trabalho foram abrandadas nas regiões em que o Calvinismo se disseminou enquanto
doutrina, haja vista o reconhecimento do esforço e vocação comunitária para a melhoria da sociedade.
d) o acúmulo de terras pela Igreja Católica fez com que os camponeses encontrassem apoio nos
Calvinistas para que a distribuição de terras fosse realizada para aqueles que abandonassem a preguiça e
se dedicassem ao trabalho.
e) a indicação da moralidade burguesa, como princípio de esforço e dedicação espiritual que se
materializa em conquistas terrenas, é utilizada como tentativa de explicar a desigualdade social,

estabelecendo o princípio da predestinação.
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ALTERNATIVA “E”.

a indicação da moralidade burguesa, 
como princípio de esforço e dedicação 

espiritual que se materializa em 
conquistas terrenas, é utilizada como 
tentativa de explicar a desigualdade 
social, estabelecendo o princípio da 

predestinação.
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QUESTÃO 5- “Importa esclarecer, inicialmente, o sentido das palavras Reforma, Reformados e Contra-Reforma. A primeira era
de uso corrente no final da Idade Média. Significava a purificarão interior que cada fiel teria obrigação de operar em si para que o
mundo cristão fosse rejuvenescido, e sobretudo as transformações no sentido da pobreza e tia santidade que se esperava da Igreja.
Mas, a partir de Lutero, a palavra Reforma designou a renovação da Igreja iniciada em 1517 fora de Roma, e mesmo contra da.
Assim a entendemos ainda atualmente. Contudo, tendo surgido dissensões entre tas protestantes, após a Fórmula luterana de
Concórdia (1580), os herdeiros espirituais de Zwinglio e de Calvino se declararam Reformados para melhor se distinguirem dos
luteranos. Os tratados de Vestfália consagraram aquela denominação, que é a mesma conservada até hoje. Alguns historiadores
católicos desejariam ver abandonar o termo Contra-Reforma. Nós pelo contrário mantivemo-lo, mas num sentido limitado e muito
preciso Ele designará apenas em nosso discurso as manifestações resolutamente antiprotestantes do catolicismo em via de
renovação, nos séculos XVI e XVII”

(DELUMEAU, J. Nascimento e afirmação da Reforma. São Paulo: Pioneira, 1989, p. 1)

Acerca da Reforma Protestante, pode-se dizer que:

a) é possível considerar como suficiente a tese segundo a qual os Reformadores teriam deixado a Igreja romana porque ela estava
repleta de devassidões e impurezas.

b) se tantas pessoas na Europa, de níveis culturais e econômicos diferentes, optaram pela Reforma, foi por esta ter sido a melhor
e mais completa resposta religiosa a uma grande angústia coletiva.

c) a reforma protestante descreve perfeitamente o fenômeno político descrito por Max Weber, em que líderes carismáticos se
sobrepõem à sociedade, tomando o processo histórico em suas mãos.

d) a igreja católica em um primeiro momento, tentou boicotar o fenômeno religioso da Reforma Protestante, a apenas uma crítica
à arquitetura das igrejas e que se tratava de uma proposta de reconstrução dos templos.

e) o protestantismo dá ênfase a três doutrinas principais: a justificação pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade apenas da
Bíblia.
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ALTERNATIVA “E”.

o protestantismo dá ênfase a três doutrinas 
principais: a justificação pela fé, o 

sacerdócio universal e a infalibilidade 
apenas da Bíblia.
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QUESTÃO 6- Sobre a Contrarreforma é CORRETO afirmar:

I - O movimento não teve o apoio do papa e dos bispos católicos, pois
acreditavam que não havia nada o que fazer para evitar o avanço do
protestantismo na Europa.

II - Conseguiu eliminar todas as religiões protestantes já no século XVI.

III- Provocou guerras religiosas na Europa, suscitando um clima de
perseguições e conflito religioso.

IV- O movimento promoveu o retorno do Tribunal do Santo Oficio, determinou
a catequização de indígenas nas terras descobertas e criou o Índice de Livros
Proibidos.

A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II.
C) Apenas I, III.
D) Apenas II, IV.
E) Apenas III, IV.
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ALTERNATIVA “E”.

Apenas III, IV.

III- Provocou guerras religiosas na Europa,
suscitando um clima de perseguições e conflito
religioso.

IV- O movimento promoveu o retorno do Tribunal
do Santo Oficio, determinou a catequização de
indígenas nas terras descobertas e criou o Índice
de Livros Proibidos.
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QUESTÃO 7- Quanto às reformas religiosas ocorridas durante a Idade 
Moderna, entre as medidas abaixo indicadas, assinale a que foi característica 
da Reforma Anglicana.

A) Afirmação da salvação pela fé.
B) Criação da Companhia de Jesus.
C) Declaração de que apenas os predestinados por Deus teriam direito à salvação.
D) Estabelecimento do rei como chefe supremo da Igreja.
E) Inquisição.
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ALTERNATIVA “D”.

estabelecimento do rei como chefe supremo 
da Igreja.
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QUESTÃO 8- “Aquele grande processo histórico-religioso do desencantamento do
mundo que teve início com as profecias do judaísmo antigo e, em conjunto com o
pensamento científico helênico, repudiava como superstição e sacrilégio todos os meios
mágicos de busca de salvação, encontrou aqui sua conclusão.”
In: WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004.

A qual dos seguintes aspectos característicos da Idade Moderna europeia Max Weber 
se refere ao tratar desse processo de “desencantamento do mundo”?

A) À expansão do comércio.
B) À formação dos Estados nacionais.
C) À reforma protestante.
D) Ao descobrimento de novas terras e povos.
E) Ao desenvolvimento das cidades.
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ALTERNATIVA “C”.

À reforma protestante.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- 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.
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ALTERNATIVA “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.
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QUESTÃO 10- Henrique VIII, Lutero e Calvino foram vultos da
Reforma protestante. Indique a alternativa ligada,
respectivamente, a seus nomes:

a) 95 teses contra a venda de Indulgências, Instituições da
Religião Cristã e Doutrina de Justificação pela Fé.
b) Doutrina da Predestinação Absoluta, criação da Igreja
Anglicana Independente e a Paz de Augsburgo.
c) Concílio de Trento, venda de Indulgência e Index.
d) Criação da Igreja Anglicana Independente, 95 Teses contra
a venda de Indulgências e a Doutrina da Predestinação
Absoluta.
e) Criação da Igreja Calvinista, Doutrina da Predestinação
Absoluta e reação à Reforma Luterana.
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ALTERNATIVA “D”

Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja 
Anglicana em 1534; Lutero também rompeu com a Igreja 
quando afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg; e 

João Calvino desenvolveu as bases religiosas necessárias 
ao capitalismo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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