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Questão 1 – O texto foi extraído da peça Tróilo e Créssida de William Shakespeare, escrita, provavelmente, em 

1601. 

“Os próprios céus, os planetas, e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, 

estação, forma, função e regularidade, sempre iguais; eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência 

entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas 

malfazejos, e, qual rei que comanda, ordena sem entraves aos bons e aos maus.”  

(personagem Ulysses, Ato I, cena III). SHAKESPEARE, W. Tróilo e Créssida. Porto: Lello & Irmão, 1948. 

A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria 

a) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu. 

b) da reflexão da luz do árabe Alhazen. 

c) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. 

d) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei. 

e) da gravitação universal do inglês Isaac Newton. 

 

Questão 2 – Leia estes trechos: 

I - “Assim vemos que a fé basta a um cristão. Ele não precisa de nenhuma obra para se justificar”. 

II - “O rei é o chefe supremo da Igreja [...] Nesta qualidade, o rei tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir [...] a 

fim de conservar a paz, a unidade e a tranquilidade do reino...” 

III - “Por decreto de Deus, para manifestação de sua glória, alguns homens são predestinados à vida eterna e outros 

são predestinados à morte eterna.” 

A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é CORRETO afirmar que as 

concepções expressas nos trechos I, II e III fazem referência, respectivamente, às doutrinas: 

a) católica, anglicana e ortodoxa.                 b) luterana, anglicana e calvinista. 

c) ortodoxa, luterana e católica.                    d) ortodoxa, presbiteriana e escolástica. 

e) luterana, jedi e católica. 

 

Questão 3 – Embora as críticas à Igreja Católica tivessem se propagado ao longo de toda a Idade Média, sobretudo 

aquelas que denunciavam seus abusos políticos e enriquecimento ilícito, foi com o alemão Martinho Lutero que tais 

insatisfações ganharam maior relevância. Integrante do clero católico, Lutero elaborou um documento (as “95 Teses 

de Lutero”) através do qual apresentava críticas e propostas de mudanças em relação às práticas e valores da Igreja 

de Roma: 
  

"É preciso ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres, ou empresta a quem está necessitado, faz melhor do 

que se comprasse indulgências". (Martinho Lutero) 
 

De acordo com seus conhecimentos a respeito do tema as Indulgências eram: 

a) documentos de compra e venda de cargos e títulos eclesiásticos a qualquer pessoa que os desejasse. 

b) cartas que permitiam a negociação de relíquias sagradas, usadas por Cristo, Maria ou Santos. 

c) dispensas, isenções de algumas regras da Igreja Católica ou de votos feitos anteriormente pelos fiéis. 

d) absolvições dos pecados de vivos e mortos, concedidas através de cartas vendidas aos fiéis. 

e) proibições de receber o dízimo oferecido pelos fiéis e incentivo à prática da usura pelo alto clero. 

 

Questão 4 – Descreva a relação existente entre a Reforma proposta por João Calvino e o processo histórico de 

desenvolvimento do capitalismo na Europa.  

 

Questão 5 – Descreva detalhadamente as principais características do movimento renascentista. 

 

Questão 6 – Explique três importantes elementos discutidos no Concílio de Trento, constituindo imporantes 

elementos da Contrarreforma Católica. 
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