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GABARITO 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

1- De acordo com o texto, o que aconteceu no século XVI na Europa? (2,0) 

 

No século XVI, em toda a Europa, religião e política se combinaram de modo que inimigos 

religiosos, seu ódio fanático pela ideologia confessional, se tornaram inimigos políticos e vice-

versa, como pessoas em desacordo entre si por razões sociais ou políticas tendiam a escolha de 

lados opostos religiosamente também…. Competições por poder, riqueza ou terra tornaram-se 

lutas cósmicas entre as forças de Deus e Satanás.  

 

2- Sobre o que as nações européias modernas foram construídas? (2,0) 

 

Elas foram construídas com base no princípio de que o que mantinha os estados unidos era uma 

religião compartilhada e que a divisão religiosa minava a unidade social e política, mesmo 

porque os dissidentes religiosos eram vistos como traidores em potencial. À medida que os reis 

lutavam pela unidade religiosa em suas terras, considerando-a como o fundamento da unidade 

política, eles passaram a equiparar a ortodoxia à obediência e a dissidência religiosa à rebelião 

(Kaplan, 2007, pp. 102-103). 

 

3- Segundo Kaplan, o que resultou da fusão de política e religião e qual falha básica o princípio 

de Ausburgo revelou? (2,0) 

 

De acordo com Kaplan novamente, essa "fusão de identidade religiosa e política, piedade e 

patriotismo" foi uma grande causa de intolerância religiosa no início da Europa moderna. A 

falha do princípio de Ausburgo, que determinava que a religião imposta a seguir era a de quem 

estivesse no poder, foi ser totalmente dependente "dos caprichos de governantes e dinastias 

individuais que tinham consideravelmente mais preocupações do que quais denominações seus 

súditos praticavam". (Naphy, 2007, p. 119). 

 

4- Traduza o seguinte parágrafo: (4,0) 

 

As a result, politics became increasingly polarized along confessional lines and, by the early 

seventeenth century, the religious identity of most European states ‘had sunk roots deep enough 

that it could not be overturned’ (Kaplan, 2007, p. 122). As concluded by Pennington (1970, p. 

135), ‘Whatever religious or material factors may have determined the original spread of the 

Reformation, the boundaries between Catholic and Protestant Europe were eventually drawn by 

political power’.  

 

Como resultado, a política tornou-se cada vez mais polarizada ao longo de linhas confessionais 

e, no início do século XVII, a identidade religiosa da maioria dos estados europeus 'tinha raízes 

profundas o suficiente para que não pudessem ser derrubadas' (Kaplan, 2007, p. 122). 

Conforme concluído por Pennington (1970, p. 135), 'Quaisquer fatores religiosos ou materiais 
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que possam ter determinado a propagação original da Reforma, as fronteiras entre a Europa 

católica e a protestante foram eventualmente traçadas pelo poder político'. 

 


