
PORTUGUÊS

Questões selecionadas de provas diversas

Leia o texto abaixo e responda, em seguida, às questões propostas.

Após 66 anos do lançamento da primeira edição, em 1929, a obra de Manoel Bonfim volta 
a  ser  editada,  demonstrando  uma  retomada  dos  interesses  sobre  a  formação  brasileira. 
Exatamente quando o senso comum afirma ser anacrônica a recuperação histórica, uma vez que 
este é um momento em que o importante é estar inserido no mercado globalizado e assimilado na 
cultura de massa que unifica costumes e elimina a questão nacional, e num momento em que 
alguns vão mais longe e propõem o fim da história, a reedição do livro é surpreendente.

Em primeiro lugar,  gostaria de analisar as razões de Maria Thétis  Nunes em propor  à 
editora sua reedição. Em seguida, passarei a recuperar a leitura deste admirável sergipano sobre 
o Brasil,  a América e as noções de educação e desenvolvimento formuladas em um conjunto 
significativo de trabalhos considerados pela historiografia moderna como clássicos do pensamento 
político brasileiro.

No prefácio, Thétis Nunes levanta como hipótese sobre o esquecimento o desinteresse 
das elites por idéias tão avançadas para o seu tempo. Este problema foi apontado também por 
Dante Moreira  Leite na obra  O Caráter  Nacional  Brasileiro,  Antonio  Candido,  Nelson Verneck 
Sodré  entre  outros.  A criação  do  primeiro  laboratório  de  psicologia  experimental  do  Brasil,  a 
atualidade de estudos filosóficos e as críticas ao cientificismo e ao evolucionismo são argumentos 
que comprovam a seriedade intelectual de Bonfim.

Entretanto,  para  a  prefaciante,  seu  nacionalismo  entendido  como  “identificação  do 
indivíduo  com  a  terra  natal,  que  o  conduziria  à  solidariedade,  à  confiança  e  à  luta  para  a 
preservação da liberdade e da independência”, são a chave do esquecimento.

(Adaptado de IOKOI, Zilda Márcia Grícoli. O Brasil na América:caracterização da formação brasileira.  Rev. bras. Hist. 
[online]. 1998, vol. 18, no. 35 [citado 2007-06-27], pp. 395-400.)

01. Segundo o texto, a reedição da obra de Manoel Bonfim pode ser atribuída ao seguinte fato:
a) A submissão ao mundo globalizado.
b) O renovado interesse pela História do Brasil.
c) A retomada de estratégias sobre cultura de massa.
d) O aproveitamento de velhos conceitos sobre História.
e) O inconformismo reinante quanto às questões nacionais.

02. Depreende-se da leitura do texto que, entre os efeitos da cultura de massa, pode-se apontar o 
seguinte:
a) A perda de distinção cultural entre os povos.
b) A imposição de velhos sistemas anacrônicos.
c) O desenvolvimento do mercado editorial.
d) O incitamento de revoluções culturais.
e) A busca de uma nova ordem nacional.

03. No segundo parágrafo, o autor se ocupa da seguinte estratégia textual:
a) Submete ao leitor uma análise do tema central do texto.
b) Adverte o leitor de que seus comentários serão circunstanciais.
c) Introduz os temas de que se ocupará ao longo de todo o texto.



d) Comenta a impossibilidade de se estender na construção do texto.
e) Alinhava os argumentos que serão desenvolvidos no parágrafo seguinte.

04. Pode-se concluir pela leitura do texto que Thétis Nunes ocupou-se da seguinte tarefa com 
respeito à obra de Manoel Bonfim:
a) Cooperar na análise dos motivos da reedição.
b) Recuperar a leitura do prefácio original.
c) Introduzir o prefácio da primeira edição.
d) Editar o prefácio de toda a obra.
e) Redigir o prefácio da reedição.

05. O autor  afirma que Dante Moreira Leite,  na obra O CARÁTER NACIONAL BRASILEIRO, 
defende a seguinte idéia:
a) O conflito ideológico em Manuel Bonfim levou-o ao esquecimento.
b) A atualidade dos estudos filosóficos é imanente na obra de Manuel Bonfim.
c) O livro reeditado de Manuel Bonfim tinha ideias reacionárias para seu tempo.
d) As classes prestigiadas no Brasil tendem a não valorizar conceitos considerados avançados 
para sua época.
e) A seriedade de Manuel Bonfim se expressa na criação do primeiro laboratório de psicologia 
experimental.

06.  Pode-se identificar uma violação das regras de concordância verbal no seguinte trecho do 
texto:
a) No prefácio, Thétis Nunes levanta como hipótese sobre o esquecimento o desinteresse das 
elites por idéias tão avançadas para o seu tempo. Este problema foi apontado também por Dante 
Moreira Leite na obra O Caráter Nacional Brasileiro, Antonio Candido, Nelson Verneck Sodré entre 
outros.
b) Exatamente quando o senso comum afirma ser anacrônica a recuperação histórica, uma vez 
que  este  é  um  momento  em  que  o  importante  é  estar  inserido  no  mercado  globalizado  e 
assimilado na cultura de massa que unifica costumes e elimina a questão nacional.
c) Entretanto, para a prefaciante, seu nacionalismo entendido como “identificação do indivíduo 
com a terra natal, que o conduziria à solidariedade, à confiança e à luta para a preservação da 
liberdade e da independência”, são a chave do esquecimento.
d) Após 66 anos do lançamento da primeira edição, em 1929, a obra de Manoel Bonfim volta a ser 
editada, demonstrando uma retomada dos interesses sobre a formação brasileira.
e) Em primeiro lugar, gostaria de analisar as razões de Maria Thétis Nunes em propor à editora 
sua reedição. 

07. “Entretanto, para a prefaciante, seu nacionalismo entendido como “identificação do indivíduo 
com a terra natal (...)”
Nesse trecho do último parágrafo,  o  pronome possessivo  mantém referência  com o seguinte 
termo do texto:
a) Thétis Nunes.
b) Manoel Bonfim.
c) Antonio Candido.
d) Dante Moreira Leite.
e) Nelson Verneck Sodré.

08. “Em primeiro lugar, gostaria de analisar as razões de Maria Thétis Nunes em propor à editora 
sua reedição.”
Dentre as alternativas apresentadas,  a expressão EM PRIMEIRO LUGAR ,  nesse trecho,  só, 
nesse trecho, NÃO pode ser substituída por:



a) A princípio.
b) Inicialmente.
c) Liminarmente.
d) Em princípio.
e) Primeiramente.

09. “Em primeiro lugar, gostaria de analisar as razões de Maria Thétis Nunes em propor à editora 
sua  reedição.”  Nesse  trecho,  a  preposição  EM  que  precede  o  verbo  PROPOR  poderia  ser 
substituída, sem prejuízo para o texto, pela seguinte:
a) para.
b) desde.
c) ante.
d) com.
e) por.

10. A locução UMA VEZ QUE, presente no primeiro parágrafo do texto, NÃO expressa o mesmo 
valor semântico na seguinte frase:
a) Não serão distribuídos os formulários, uma vez que foram apontados erros em sua impressão.
b) Uma vez que tudo que tínhamos de fazer já foi feito, creio que aqui termina nossa missão.
c) Apenas repetia as palavras dos outros, uma vez que não tinha personalidade própria.
d) Ele poucos amigos tinha, uma vez que era dotado de caráter muito introvertido.
e) Uma vez que seja requisitado para depor no inquérito policial, assim o farei.

GABARITO

01. B
02. A
03. C
04. E
05. D
06. C
07. B
08. D
09. A
10. E


