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Revisão ENEM 
 

 Reforma Protestante, Renascimento e Iluminismo. 
 
1. (Fuvest-2000) Em 1748, Benjamin Franklin escreveu os seguintes conselhos a jovens homens 
de negócios:  
“Lembra-te que o tempo é dinheiro... Lembra-te que o crédito é dinheiro... Lembra-te que o 
dinheiro é produtivo e se multiplica... Lembra-te que, segundo o provérbio, um bom  pagador é 
senhor de todas as bolsas... A par da sobriedade e do trabalho, nada é mais útil a um moço que 
pretende progredir no mundo que a pontualidade e a retidão em  todos os negócios”.  
 
Tendo em vista a rigorosa educação religiosa do autor, esses princípios econômicos foram 
usados para exemplificar a ligação entre:  

a) protestantismo e permissão da usura   
b) anglicanismo e industrialização 
c) ética protestante e capitalismo 
d) catolicismo e mercantilismo  
e) ética puritana e monetarismo.  

 
 
2. (Fatec-1996) O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era 
enfrentar o avanço das idéias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a 
unidade da fé católica. Entre essas decisões, a de:  

a) favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. 
b) adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que 

diminuísse a censura medieval.  
c) criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. 
d) estabelecer um corporação para o Sacro Colégio, pois, dessa forma, todas as nações 

cristãs estariam aí representadas. 
e) estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional.  

 
 
3. (UEL-2003) O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da 
Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o 
tema, é correto afirmar:  

a) O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da 
tradição medieval. b) Houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais 
medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de 
mundo.  

b) Nesse período, reafirmou-se a idéia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os 
sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das 
monarquias absolutas.  

c) O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o 
homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua 
vontade e interesse.  
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d) Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no método experimental e na 

reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano.  
 
 
4. (Fuvest-2004) “A autoridade do príncipe é limitada pelas leis da natureza e do Estado... O 
príncipe não pode, portanto, dispor de seu poder e de seus súditos sem o consentimento da 
nação e independentemente da escolha estabelecida no contrato de submissão...”  

Diderot, artigo “Autoridade política”, Enciclopédia, 1751. 
 
Tendo por base esse texto da Enciclopédia, é correto afirmar que o autor  

a) pressupunha, como os demais iluministas, que os direitos de cidadania política eram iguais 
para todos os grupos sociais e étnicos. 

b) propunha o princípio político que estabelecia leis para legitimar o poder republicano e 
democrático.  

c) apoiava uma política para o Estado, submetida aos princípios da escolha dos dirigentes da 
nação, por meio do voto universal. 

d) acreditava, como os demais filósofos do Iluminismo, na revolução armada como único meio 
para a deposição de monarcas absolutistas. 

e) defendia, como a maioria dos filósofos iluministas, os princípios do liberalismo político que 
se contrapunham aos regimes absolutistas.  

 
 
5. (Mack-2005) O Iluminismo, ideologia difundida principalmente no final do século XVIII, para 
combater o Antigo Regime, baseava-se em alguns princípios. Entre eles, podemos assinalar, 
corretamente, que:  

a) ao criticar o Antigo Regime, os iluministas argumentavam que o Estado só é poderoso se 
for realmente rico; portanto, caberia ao rei controlar, de forma mais eficiente, os 
mecanismos que regem a economia. 

b) os Iluministas acreditavam que, para o Estado crescer na área econômica, deveria 
expandir as atividades capitalistas. Isso significava instituir a economia de mercado, com o 
livre jogo da oferta e procura. 

c) os Iluministas defendiam a propriedade privada, que é a característica básica de uma 
sociedade capitalista. Era direito do proprietário dispor de seus bens conforme seus 
interesses, porém, somente após a aprovação real. 

d) na atividade comercial, deveria existir a igualdade jurídica tanto do comprador quanto do 
vendedor; ou seja, os iluministas defendiam a igualdade de todos perante a lei, com 
exceção dos dignitários da Igreja. 

e) tal ideologia propunha o fim da intolerância religiosa e filosófica e o direito, de cada 
indivíduo, à manifestação de suas convicções políticas, desde que fosse respeitada a 
figura real.  
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Gabarito 
 
1. C 
2. E 
3. E 
4. E 
5. B 


