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Revisão ENEM  

 Reforma Protestante, Renascimento e Iluminismo. 

1. (UFTM-2007) O Renascimento cultural teve sua origem nas mudanças políticas, econômicas e 
sociais ocorridas a partir da Baixa Idade Média. Foram transformações dos padrões de 
comportamento, das crenças, das instituições, dos valores espirituais e materiais transmitidos 
coletivamente e que atingiram a alta burguesia e a nobreza, excluindo os demais segmentos da 
sociedade.  

(Myriam Mota e Patrícia Braick, História: das cavernas ao Terceiro Milênio) 
 
Dentre as transformações a que as autoras se referem, é correto mencionar  
a) a afirmação dos Estados liberais, sob controle da burguesia, a partir da retomada do estudo do 
Direito Romano nas universidades.  
b) o desenvolvimento das atividades mercantis, que fez surgir uma nova camada social 
interessada em valorizar no indivíduo e a razão. 
c) o fortalecimento da autoridade dos doutores da Igreja católica, que defendiam a fé como meio 
de compreensão da realidade material. 
d) a ascensão política das camadas populares, que questionaram a visão de mundo centrada em 
Deus e incentivaram a crítica e a experimentação. 
e) a consolidação do sistema fabril, substituindo as corporações medievais, devido às novas 
exigências da economia auto-suficiente.  
 
 
2. (ENEM) Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram inicialmente a constituir os 
Estados Unidos da América (EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do 
Pacto Colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade 
dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles 
direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o Iluminismo 
foram retomados com maior vigor e amplitude treze anos mais tarde, em 1789, na França. 

Emília Viotti da Costa. Apresentação da coleção. In: Wladimir Pomar. Revolução Chinesa. São 
Paulo: UNESP, 2003 (com adaptações).  

 
Considerando o texto acima, acerca da independência dos EUA e da Revolução Francesa, 
assinale a opção correta.  

a) A independência dos EUA e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto 
histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos.  

b) O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-
americana no apoio ao absolutismo esclarecido. 

c) Tanto nos EUA quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo 
reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana.  

d) Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento 
da independência norteamericana. 

e) Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as 
independências das colônias ibéricas situadas na América.  
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