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II Responda às perguntas a seguir: 
 

1) Segundo Michael Apple, quais são as características do terceiro grupo que faz parte 
da restauração conservadora? (3,0) 
 
Este grupo geralmente se compõe de fundamentalistas cristãs que querem que a 
Bíblia, como texto sagrado, seja a base do conhecimento. Em geral querem um 
retorno a uma pedagogia mais autoritária e são desconfiados em relação ao 
multiculturalismo. Estão extremamente preocupados com a relação entre o corpo, a 
escola e a sexualidade. Preocupam-se com a relação entre a escola e a família 
tradicional. Para este grupo a família tradicional foi instituída por Deus como também 
foram instituídas as questões de gênero e de idade. Segundo este grupo, Deus colocou 
homens em posição de autoridade e decretou que a autoridade religiosa deve 
suplantar políticas públicas.  
 

2) Por que Michael Apple se refere ao quarto grupo como “experts for hire” 
(especialistas em contrato)? (2,0) 
 
O grupo não tem uma agenda ideológica e não concorda, necessariamente, com os 
três primeiros grupos mencionados. O grupo é contratado por ser especialistas em 
avaliação,testes, eficiência, administração e análises de custo-benefício. São 
profissionais e administradores, membros da nova classe média. 
 
 III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)  
 
A second group are neo-conservatives. In most cases it is important to make a 
distinction between the neo-liberal economic modernizers and neo-conservatives, 
although in some nations they do overlap. Neo-conservatives often agree with the 
neo-liberal emphasis on the economy, but their main agenda is cultural “restoration.” 
 
Um segundo grupo são os neoconservadores. Na maioria dos casos, é importante 
distinguir entre os modernizadores econômicos neoliberais e os neoconservadores 
apesar de que, em alguns países, eles se sobrepõem. Neo-conservadores 
frequentemente concordam com a ênfase neoliberal na economia, mas sua agenda 
principal é a “restauração” cultural.  
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