
História 
7º Ano 

E. F.  



Habilidade: (EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as 

reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno 
na Europa e na América. 
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1 - Com relação à Reforma Protestante, analise as afirmativas e 

indique a alternativa que contém apenas informações 

verdadeiras. 
 

I – Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e 

ousou discordar da doutrina católica. 

II – Martinho Lutero pregou na porta da sua paróquia 95 teses: 

um documento contendo duras críticas à Igreja. Tal fato deu 

início à Reforma Protestante. 

III – A punição dada pelo papa a Lutero foi a excomunhão. Mas 

Lutero demonstrou desprezo ao papa ao queimar em praça 

pública a bula papal que o condenava. 

IV – O aperfeiçoamento da imprensa, feita pelo alemão 

Gutenberg, facilitou a divulgação das ideias de Lutero. 
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V – João Calvino acreditava na predestinação. Sua teoria 

favorecia a burguesia, que se julgava escolhida por Deus para 

viver uma vida cômoda e posteriormente ganhar o “paraíso 

celeste”. 

VI – Através do Ato de Supremacia, o rei da Inglaterra se 

tornava o chefe do Estado e da igreja Anglicana. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas. 

c) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas V e VI estão incorretas. 

e)  Apenas as alternativas II e IV estão incorretas. 
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  2 - Relacione as colunas a seguir sobre os instrumentos da 

Contrarreforma Católica expostos no próximo slide. 

 

(A)Expansão da fé católica além da Europa. 

(B)Reorganização do Tribunal do Santo Ofício (Inquisição).  

(C)Reafirmou os dogmas da Igreja Católica, organizando-os em 

um livro chamado Index. 
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(  ) A criação de novas ordens religiosas deu um grande impulso à 

ação católica. A ordem dos jesuítas, criada em 1534 pelo 

espanhol Inácio de Loyola, foi o principal instrumento de 

evangelização dos povos da América, Ásia e África. 

(  ) Resumo da doutrina católica, usado para orientar os fiéis, 

principalmente crianças e jovens, nas escolas de evangelização. 

(  ) Criada no século XIII, foi reorganizada para agir como guardiã 

da fé católica, investigando e punindo os suspeitos que se 

comportavam de acordo com ideias condenadas pela Igreja ou 

que as defendiam. 

(  ) Chegada de missões Jesuíticas nas novas terras portuguesas 

além mar e o estabelcimento de 

 Cercamentos e Missões. 
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Bons estudos ! 



                                           e 
         Professores da Rede Municipal de Ensino 

  


