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1. (Espcex (Aman) 2020)  No começo do século XVI, 
interessado em construir a basílica de São Pedro, em Roma, o 
Papa Leão X negociou com o banqueiro Jacob Fugger a venda 
das indulgências, que garantiriam o perdão dos pecados 
àqueles fiéis que as comprassem. Esse abuso do poder 
exercido pelo Papa causou profunda revolta em um monge do 
Sacro Império Romano-Germânico chamado:  
a) Erasmo de Roterdã    
b) Thomas Morus    
c) Pieter Bruegel    
d) Martinho Lutero    
e) Nicolau Copérnico    
  
2. (Uem 2019)  As revoltas camponesas na Europa do século 
XVI protestavam contra o domínio da aristocracia e dos 
sacerdotes da Igreja. Na França, depois da denota da revolta 
popular contra a cobrança (pelos exércitos e fiscais do rei) de 
um novo imposto sobre o sal, o filósofo La Boétie escreveu o 
Discurso sobre a servidão voluntária, obra na qual pergunta 
como cidades e nações inteiras podem se submeter à vontade 
de um tirano. Acerca das revoltas camponesas na Europa do 
século XVI, assinale o que for correto.  
01) Muitas revoltas camponesas do final da Idade Média e do 

início da Reforma Protestante são conhecidas como 
revoltas milenaristas, pois o povo compreendia as 
disputas políticas por meio das imagens bíblicas da luta do 
bem contra o mal no fim dos tempos.    

02) As revoltas camponesas levaram a aristocracia a promover 
reformas sociais que deram início aos Estados modernos.    

04) Segundo La Boétie, o poder do tirano vem do desejo de 
cada um ser um tirano e de ter poder sobre os outros.    

08) Na Inglaterra, a Reforma Anglicana foi uma resposta do rei 
Henrique VIII às rebeliões no campo, apoiadas pela Igreja 
Católica.     

16) Na Alemanha, o líder Thomas Münzer, inicialmente 
inspirado pelas teses de Martinho Lutero, rompeu com o 
luteranismo, que ele acreditava favorecer a aristocracia, e 
estabeleceu sua própria doutrina, que exigia o fim da 
propriedade privada e a abolição da servidão.    

  
3. (G1 - ifba 2018)  No início do século XVI, Martinho Lutero 
publicizava suas teses contrárias a alguns rumos que a Igreja 
católica vinha tomando ao longo da idade média. Essa 
movimentação de Lutero desencadeou um movimento que foi 
chamado de Reforma Protestante. 
 
A reforma notabilizou muitas críticas à Igreja, dentre elas:  
a) Recusar a importância da terra para os grandes 

proprietários, tirando deles todos o poder divino que 
poderiam reivindicar através da nobreza.     

b) Ter sido o elemento fundador do iluminismo que tanto 
criticava as ideias mágicas contidas nos milagres católicos.    

c) O refortalecimento do feudalismo.     
d) Criticar a prática das indulgências católicas que acarretava 

na salvação pelo arrependimento e não pela fé.     
e) Criar grande preocupação na Igreja Católica, mantendo sua 

preocupação centrada na Europa, o que justificou o tardio 
povoamento do Brasil.     

  
4. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2018)  No dia 31 de Outubro 
de 1517, o monge e doutor em teologia Martinho Lutero 
publicou em Wittemberg as suas 95 teses sobre questões a 
serem debatidas com outros teólogos católicos. Entre as 
posições defendidas, e que acabaram por levar ao 
rompimento de Lutero com a Igreja Católica, estavam  
a) a afirmação de que todo cristão batizado poderia ser o seu 

próprio sacerdote, o questionamento do dogma da 
infalibilidade papal e o princípio da salvação pela fé.    

b) o reconhecimento apenas do batismo, da eucaristia, do 
casamento e da extrema unção como sacramentos cristãos 
válidos.    

c) a reafirmação do culto aos santos locais e da Virgem, e a 
validação do casamento de qualquer membro da Igreja.    

d) o uso da Inquisição e do Index como instrumentos de 
combate aos desvios doutrinais e o reconhecimento da 
infalibilidade papal na orientação teológica da cristandade.    

  
5. (Pucsp 2018)  A Reforma Protestante, iniciada em 1517 com 
Lutero, espalhou-se pela Europa nas décadas seguintes, 
alimentando revoltas sociais e conflitos políticos. Entre os 
reformadores, Calvino mostrou-se mais radical em sua crítica 
ao catolicismo por que   
a) negava qualquer tipo de autoridade religiosa, pois afirmava 

a supremacia absoluta do indivíduo e da sua capacidade de, 
ao ler a Bíblia, atingir a graça do conhecimento como 
caminho para a salvação.     

b) criticava as igrejas nacionais e as lideranças dos reis nos 
cultos, entendendo que os fiéis atingiriam a salvação por 
meio de boas obras como a conversão dos pecadores pela 
pregação da palavra de Deus.     

c) afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, 
reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e 
austera, a frequência ao culto, o trabalho árduo e honesto, 
e o cuidado com a família.     

d) indicava que a salvação pela fé poderia ser conseguida 
também com o uso da razão, e que os fiéis que viveram 
uma vida santa e celibatária eram modelos a serem 
discutidos e ensinados nos seminários.    

  
6. (Fmp 2017)  A respeito das relações entre o Renascimento e 
o Cristianismo na Europa, os professores Francisco Falcon e 
Edmilson, Rodrigues escreveram: Não buscavam os 
humanistas o caminho até Deus pelo desespero, como Lutero, 
e muito menos concordavam com o servo-arbítrio. Além disso, 
desaprovavam a violência e os cismas, o que explicava por que 
grandes intelectuais se recusaram a aderir à Reforma. Essa 
atitude dos humanistas, como Erasmo e Morus, acabou por 
criar uma terceira via para a crise que se apresentava sob a 
forma de uma renovação das doutrinas e dos sentimentos 
diante do mundo. A utopia foi uma das representações dessa 
terceira via. Nesse sentido, o luteranismo e o calvinismo, no 
que se referem à doutrina, são anti-humanistas. 
 

FALCON, F.; RODRIGUES, A. E. A formação do mundo 
moderno. A construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 130. 
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As ideias apresentadas pelos autores no trecho acima, a 
respeito do contexto das divergências teológicas do século 
XVI, apontam para o fato de que o(a)  
a) Luteranismo é uma doutrina em tudo oposta ao Calvinismo.    
b) Renascimento deve ser interpretado como pertencendo à 

teologia católica.    
c) Humanismo não caracterizou apenas os reformadores 

protestantes.    
d) Reforma protestante se opôs às ideias do classicismo grego.    
e) Utopia foi um movimento de reafirmação das doutrinas 

anglicanas.     
  
7. (Acafe 2017)  Em 2017 completam-se os 500 anos da 
Reforma Protestante. Iniciada em 1517, promoveu 
transformações religiosas e políticas na Europa moderna. 
Sobre os eventos que têm relação com a Reforma Protestante 
é correto afirmar, exceto:  
a) A doutrina calvinista aceitava o mundo dependente da 

vontade de Deus, estando todos os homens sujeitos à 
predestinação.    

b) Na Dieta de Worms, convocada pelo monarca Carlos V, o 
luteranismo foi oficializado como religião do Sacro Império 
e difundiu-se rapidamente na Península Ibérica.     

c) A supressão do celibato e a condenação da simonia também 
caracterizaram princípios defendidos pelo protestantismo.     

d) O sistema clerical dominante foi criticado por Lutero 
através das 95 teses fixadas na porta da igreja do castelo de 
Wittenberg.     

  
8. (Fgv 2017)  Leia trechos do Manifesto dos camponeses, 
documento de 1525. 
 
(...) nos sejam dados poder e autoridade, para que cada 
comunidade possa eleger o seu pastor e, da mesma forma, 
possa demiti-lo, caso se porte indevidamente. 
(...) somos prejudicados ainda pelos nossos senhores, que se 
apoderaram de todas as florestas. Se o pobre precisa de lenha 
ou madeira tem que pagar o dobro por ela. 
(...) preocupam-nos os serviços que somos obrigados a prestar 
e que aumentam dia a dia (...) 
 

In Antologia humanística alemã, apud Marques e outros. 
História moderna através de textos, 2010. 

 
 
A partir do documento, é correto afirmar que, no território da 
atual Alemanha,  
a) os movimentos camponeses foram liderados por Lutero 

contra a exploração feita pelos nobres que, de forma ilegal, 
apropriavam-se das florestas e reprimiam violentamente os 
movimentos trabalhistas.    

b) os movimentos dos trabalhadores em favor das mudanças 
propostas por Lutero baseavam-se na solidariedade entre 
os homens e em contraposição ao individualismo tão 
característico da Idade Média.    

c) a liderança dos movimentos camponeses defendeu a 
exploração dos trabalhadores, na Alemanha, apoiada por 
Lutero, e, juntos, receberam proteção dos nobres locais 
contra a perseguição feita pela Igreja Católica.    

d) as revoltas camponesas irromperam exigindo reformas 
sociais e religiosas que prejudicariam parte da nobreza 
apoiada por Lutero, o qual se colocou abertamente contra 
os movimentos.    

e) as experiências dos camponeses contra os nobres, apoiados 
por Lutero, restringiram-se aos aspectos religiosos, isto é, 
de domínio da Igreja Católica, pois a cooperação entre os 
trabalhadores e os proprietários marcava a sociedade 
alemã.    

  
9. (Uemg 2015)  Em 31/10/1517, o então Padre Martinho 
Lutero publica as suas 95 teses, onde deixa clara sua 
contrariedade com a forma religiosa Católica e com seu 
representante máximo, o então Papa Leão X. Dois princípios 
incomodavam muito Lutero: o primeiro era a venda das 
indulgências e o segundo a Infalibilidade Papal.  

Sobre a indulgência, Lutero disse: 
 
27ª Tese: “Pregam futilidades humanas quantos alegam que, 
no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se 
vai do purgatório.”  
28ª Tese: “Certo é que, no momento em que a moeda soa na 
caixa, vem o lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta; a 
ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja tão só correspondem 
à vontade e ao agrado de Deus.” 

 

A reforma luterana, de questionamento ao Papa e à sua 
autoridade, produziu profundas mudanças religiosas, políticas 
e sociais. Sendo a indulgência um erro, então, o povo não 
deveria obediência irrestrita, estava se estimulando o livre 
pensar, o livre agir, o poder gradativamente voltar-se da igreja 
para o homem. O alinhamento com qualquer ensino religioso 
deveria ser movido pela consciência, e não mais pela 
imposição papal. 

 
Estava, portanto, em curso uma nova sociedade, reformada, 
que iria produzir  
a) uma polarização entre protestantes e católicos, com 

consequências somente na Alemanha.    
b) a livre interpretação da Bíblia pelos fiéis, a salvação pela Fé 

e o Estado livre das indulgências.    
c) a corrupção do homem enquanto cidadão, motivando a 

preocupação excessiva com a espiritualidade.    
d) um fenômeno religioso com aceitação universal, que passa 

a ser dominante em toda a Europa.    
  
10. (Udesc 2013)  Em 1545, o papa convocou uma reunião 
entre os membros mais importantes da Igreja Católica a fim 
de debater sobre questões doutrinárias e disciplinares. O 
Concílio de Trento, como ficou conhecida esta reunião, durou 
18 anos e foi motivado pelos questionamentos à Igreja 
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Católica os quais se tornaram cada vez mais frequentes no 
início do século XVI, e que levaram à Reforma Protestante. 
 
Analise as proposições em relação ao contexto. 
 
I. A Reforma Protestante difundiu-se em várias regiões da 

Europa, entre as quais as regiões que atualmente compõem 
a Alemanha, Suíça, Inglaterra e Holanda. 

II. Martinho Lutero foi um crítico da Igreja Católica. Após a 
publicação das suas críticas, conhecidas como 95 teses, que 
foram afixadas na porta da Igreja de Wittenberg, ele foi 
excomungado pelo Papa Leão X. 

III. Entre as novas doutrinas que surgiram com a Reforma 
Protestante estão o Luteranismo, o Calvinismo e o 
Anglicanismo. 

IV. A Reforma Protestante ocorreu juntamente com outras 
mudanças, como o aumento do poder dos reis e o 
fortalecimento dos Estados Nacionais. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
O monge agostiniano alemão Martinho Lutero deu início a 
Reforma Protestante em outubro de 1517 quando afixou as 95 
teses na porta da igreja de Wittenberg. O religioso criticava os 
abusos da igreja católica, os interesses econômicos através da 
venda de indulgências, o desvio da Bíblia por parte dos 
católicos, entre outros. Gabarito [D].   
 
Resposta da questão 2: 
 01 + 04 + 16 = 21. 
 
Os números [02] e [08] estão errados porque a aristocracia, 
em nenhum Reino europeu, promoveu melhorias sociais 
significativas devido à ocorrência das revoltas camponesas. 
Além disso, a formação dos Estados Modernos está 
relacionada com a aliança entre monarcas e a burguesia 
visando a ampliação de poderes. Por fim, na Inglaterra, a 
ocorrência da Reforma Anglicana está relacionada com o 
desejo de Henrique VIII de acabar com a influência papal em 
seu reinado, além da vontade que o mesmo tinha de se 
divorciar para casar-se novamente, algo que a Igreja Católica 
não permitia.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. Martinho Lutero 
depois de estudar em Roma ficou profundamente 
decepcionado com a Igreja católica, publicou as “95 teses” 
criticando a “política” adotada pelo Catolicismo ao longo do 
medievo. Uma das principais críticas foi em relação às 
indulgências, isto é, o ato dos crentes de comprar o perdão. 
Para este monge agostiniano, a salvação se dá pela fé.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Martinho Lutero em 
1517 escreveu as 95 teses criticando a Igreja católica, fato que 
contribuiu para a ruptura com o catolicismo e o surgimento da 
“Reforma Protestante”. O Luteranismo foi a primeira religião 
protestante estabelecendo a salvação pela fé, a livre 
interpretação da bíblia, a rejeição da hierarquia religiosa e do 
celibato clerical, supressão das imagens, entre outras 
medidas.   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
O principal preceito ou dogma do Calvinismo é a Doutrina da 
Predestinação, que afirma que, antes do nascimento, Deus já 
havia escolhido os eleitos e os excluídos e, ao longo da vida, os 

eleitos receberiam sinais da sua predestinação, como o 
trabalho e o sucesso material.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a única que contempla a mensagem do 
texto. O fragmento do texto dos historiadores aponta para o 
movimento humanista no contexto da transição do 
feudalismo para o capitalismo. O Humanismo foi um 
fenômeno amplo que envolveu pensadores, escritores, líderes 
religiosos, etc.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A Dieta de Worms foi 
convocada pelo imperador do Sacro Império Romano 
Germânico, Carlos V, em 1521. Dieta era o nome dado a uma 
reunião entre nobres e representantes do clero para tomar 
decisões importantes e, neste caso, uma delas era a solução 
final para o caso de Martin Lutero. A religião Luterana não 
agradava ao imperador e nesta Dieta não foi oficializado o 
Luteranismo e a Península Ibérica manteve sua tradição 
católica.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
A partir da discussão trazida à tona pela Reforma Protestante, 
surgiram revoltas, em especial nos campos, que acabaram por 
contrariar os interesses defendidos por Lutero e seus 
seguidores, majoritariamente saídos da nobreza.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
As teorias de Lutero, ao contestarem o poder do Papa e da 
Igreja Católica, coloca ao homem maior responsabilidade e a 
tomada de decisões acerca de seu destino. Nesse sentido 
reforça o individualismo, comportamento que se desenvolve 
desde o final do século XIV com o movimento renascentista. 
Ao defender a Livre interpretação da Bíblia Lutero procura 
enfraquecer a influência e o poder dos padres subordinados 
ao Papa. A salvação pela Fé reforça o individualismo e se 
contrapõe não apenas a compra de indulgência, mas à 
dependência do homem em relação ao clero, até então 
responsável por libertar o homem de seus pecados. Quanto 
ao Estado, deve-se lembrar que a região da Alemanha era 
formada por principados independentes, reunidos numa 
Confederação, com forte disputa interna e a maioria dos 
príncipes desejava se livrar da influencia da Igreja Católica   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
O movimento da Reforma Protestante iniciou-se devido, 
principalmente, às críticas que a Igreja Católica vinha sofrendo 
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por conta da corrupção do clero no contexto de ascensão do 
Absolutismo e da burguesia. A partir dele, Luteranismo, 
Calvinismo e Anglicanismo (novas religiões surgidas) 
espalharam por Alemanha, Holanda e Inglaterra, 
principalmente.   
 
   
 


