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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Atividade de História- Contrarreforma 

1.Durante a Idade Média, a autoridade da Igreja católica era quase inquestionável. Mesmo  assim 

já havia quem ousasse discordar dos ensinamentos e das práticas da Igreja. Essas pessoas eram 

consideradas: 

  (a). judeus 

  ( b).católicos                

  (c).protestantes             

  (d). hereges     

        

2.”Na Saxônia , o monge__________ revoltou-se com a venda de indulgências...” Assinale a 

alternativa que preenche a lacuna do texto: 

(a). Martinho Luterano 

(b).Martinho Luter King 

(c).Martinho Junior 

(d). Martinho Lutero 

 

3.”Recusando-se a voltar atrás nas ideias defendidas, em 1950 Lutero foi declarado herege pelo 

papa e excomungado da Igreja. Apoiado pelos príncipes alemães, ele continuou difundindo sua 

doutrina”. Assim começou a: 

(a). reforma religiosa 

(b).reforma agrária 

(c). reforma protestante  

(d).reforma abusiva 

 

4.A doutrina _______________ tinha três pontos principais:-justificação pela fé, sacerdócio 

universal, negação da infalibilidade da igreja. Assinale a alternativa que preenche a lacuna do 

texto: 

 (a). protestante             

 (b). luterana     

 (c).católica           

 (d).judaica 

 

5. Defensor da reforma de Lutero, o Frances João Calvino, para se proteger das perseguições 

religiosas que ocorriam na França, refugiou-se na Suiça. Nessa região, entrou em contato com 

outras ideias protestantes, que o ajudaram a formar uma nova doutrina chamada: 

(a). anglicismo           

(b).catolicismo            

 (c).protestantismo          

(d).calvinismo 

 

6. Para Calvino, Deus já havia, desde sempre, escolhido as pessoas que seriam salvas e aquelas 

que estavam condenadas à morte eterna, essa é a diferenciação do luteranismo para o 

calvinismo chamada de: 
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 (a).predestinação absoluta            

 (b).justificação da fé           

 (c).indulgência      

 (d).abdulgência 

 

7.Ela surgiu no interior da igreja Católica com o objetivo de conter o avanço do protestantismo e 

rever as práticas da própria igreja: Assinale a alternativa correta: 

(a). contrarreforma         

(b).concílio de Trento      

(c) .crise religiosa      

 (d).crise católica 

 

8.Autoridades católicas reuniram-se, ou seja, realizaram um concílio  na cidade de Trento, na 

Itália, para discutir questões da doutrina e da disciplina do clero católico. Lá foi reafirmado a 

doutrina católica e a organização da Igreja. Também houve a negação as mudanças doutrinárias 

realizadas pelos reformistas, confirmando os sete sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos 

santos. Esse concílio foi chamado de: 

(a). Concílio de Trento 

(b).Concílio de padres 

(c).Concílio de reformantes 

(d).Concílio de judeus 

 


