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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis 

para rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica ponta grossa de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição e cargo. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve 
ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este 
é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c) e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar 
apenas uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 
11.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o 
término das provas. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora do seu início. 
 
 
 
 

 
 
Responsável pela Impressão: Gráfica Lex  



NOME DO CANDIDATO:                                                                              CARGO: 
INSCRIÇÃO:                                                                                                    ASSINATURA: 
 

2

TRABALHO VOLUNTÁRIO: COMO AJUDAR 
 

Cada vez mais brasileiros doam parte de seu tempo a atividades comunitárias 
 
O Brasil tem um batalhão de pessoas que doam parte de seu tempo, trabalho e talento a causas de interesse comunitário. 
De acordo com o crescimento do número de envolvidos em projetos sociais, 25 milhões de brasileiros realizaram 
trabalho voluntário entre abril e junho. Segundo os especialistas em voluntariado, o crescimento do número de 
envolvidos em projetos sociais se deve a algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sociais. A primeira 
é que não vale a pena esperar pela ação de um governo que, embora arrecade muito, gasta mal e deixa vazar bastante 
dinheiro pelos ralos da corrupção. Outra é que a mera doação financeira para entidades de ação social pode, na 
verdade, apenas alimentar estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. A terceira é que 
pequenas atitudes individuais, quando somadas, representam grandes resultados. "Formou-se a consciência de que, para 
ajudar, basta começar com os problemas de sua região", diz Maria Lúcia Meirelles Reis, diretora do Centro de 
Voluntariado de São Paulo, entidade que presta assistência a grupos de trabalho voluntário. Ou seja, mesmo atividades 
como incentivar a coleta seletiva de lixo num bairro, participar de campanhas de doação de sangue, pintar o muro da 
escola e ajudar a cuidar de um jardim público são ações que fazem diferença. 
 
Quando o interesse é tornar-se voluntário numa atividade mais complexa, como a assistência social, cabe, antes da 
inscrição num programa, considerar algumas condições preliminares. Isso evita a repetição de um dos maiores 
problemas detectados em grupos de ação voluntária: a falta de continuidade.  
 
01 - O texto “Trabalho Voluntário: como ajudar; trata-se de uma reportagem veiculada na Revista Veja. 
Assinale a alternativa que delimita a ideia central do artigo em questão: 
a) A ideia desenvolvida é difundir o trabalho voluntário, principalmente para que as pessoas desocupadas sintam-se 
mais úteis e empreguem melhor o seu tempo. 
b) O tema central desenvolvido é o trabalho voluntário no Brasil, bem como os pontos positivos que ações como essa 
geram em uma nação.  
c) A reportagem trata de alguns assuntos específicos paralelamente: o trabalho voluntário, ações governamentais e 
doações financeiras que poderiam melhorar o futuro do mundo. 
d) Trata de informações básicas sobre o trabalho voluntário no mundo, dados e estatísticas, depoimentos que motivam 
as pessoas a se engajarem em projetos sociais. 
 
02 - O texto apresenta dados, estatísticas, informações dadas por especialistas e argumentos sobre o assunto 
desenvolvido. Qual é a finalidade do emprego desses recursos? 
a) Uma reportagem deve apresentar todos esses aspectos para que sua estrutura seja mantida fielmente. 
b) Tais recursos são exigidos pelo departamento de qualidade das reportagens da Revista Veja. 
c) Oferecer ao leitor clareza, transparência e dar credibilidade ao texto. 
d) Persuadir o leitor e tentar convencê-lo de que o Brasil é um país de destaque em projetos sociais de voluntariado. 
 
03 - Algumas palavras foram destacadas no texto, elas indicam a enumeração de uma ideia apresentada 
anteriormente. A que se referem? 
a) O crescimento do número de envolvidos em projetos sociais. 
b) Algumas certezas recentes confirmadas por amplos setores sócias. 
c) Trabalho voluntário. 
d) Atividades comunitárias e projetos sociais. 
 
04 - Ainda que cada vez mais brasileiros sejam adeptos de atividades comunitárias, o texto apresenta o maior 
problema vivido pelos grupos de ações voluntárias. Assinale a alternativa que indica esse problema:  
a) Falta de verba, ou seja, dinheiro vazando pelos ralos da corrupção. 
b) A falta de continuidade. 
c) Estruturas burocráticas mais engajadas em marketing do que em atitude. 
d) Atividades complexas demais para o despreparo da sociedade. 
 
05 - Considerando que concordância nominal é a relação entre os nomes, assinale a alternativa que completa 
corretamente as orações, com a palavra indicada pelos parênteses: 
A - A responsável pelos projetos sociais disse ____________, para os brasileiros voluntários. (obrigado) 
B - Seguem ___________ duas listas com convocações para o ingresso nesses projetos. (anexo) 
C - Dedicação é _______ nessa situação. ( bom) 
D - A disposição é ______________ para atender a demanda do trabalho voluntário. (necessário) 
E - Muitos voluntários de nosso país estão _____________ entre os melhores do mundo. (incluso) 
a) obrigada, anexos, bom, necessário, incluso.  c) obrigado, anexas, boa, necessária, inclusos. 
b) obrigado, anexo, boa, necessário, incluso.  d) obrigada, anexas, bom, necessária, inclusos. 
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06 - Luana encheu com água um recipiente em formato de esfera, cujo raio interno mede 1 dm. O volume de 
água nesse recipiente é suficiente para encher: 
Dado: π = 3 
a) 16 copinhos com capacidade para 250 ml. 
b) 15 copinhos com capacidade para 300 ml. 
c) 18 copinhos com capacidade para 200 ml. 
d) 20 copinhos com capacidade para 150 ml. 
 
07 - Laerte possui um terreno em formato retangular cuja largura mede o equivalente a 2/5 da medida de seu 
comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 360 m2. Para cercar esse terreno seriam necessários: 
a) 48 m de tela. 
b) 60 m de tela. 
c) 72 m de tela. 
d) 84 m de tela. 
 
08 - A diferença entre o quadrado de um número real positivo e a sua metade, é igual a zero. Esse número é: 
a) 1/2. 
b) 1/3. 
c) 1/4. 
d) 1/8. 
 
09 - Numa indústria, 8 máquinas trabalhando 10 horas por dia durante 5 dias, produzem 14 mil unidades de 
determinado produto. Considerando-se esse mesmo ritmo de produção, se fossem 7 máquinas, trabalhando 8 
horas por dia durante 10 dias, a produção seria de: 
a) 17800 unidades. 
b) 19600 unidades. 
c) 20200 unidades. 
d) 21400 unidades. 
 
10 - Albert comprou 3 canetas e 5 lápis por R$ 4,90. Sabe-se que cada lápis custa 1/3 do valor de cada caneta. Se 
Albert tivesse comprado um lápis e uma caneta, teria pago: 
a) R$ 0,90. 
b) R$ 1,20. 
c) R$ 1,40. 
d) R$ 1,50. 
 
11 - O Aplicativo “Adobe Acrobat Reader” se destina a visualização (“abertura”) de documentos com a seguinte 
extensão:   
a) .aar 
b) .doc 
c) .pdf 
d) .txt 
 
12 - DIMM, DDR, RAM e Cache, são termos relacionados a:  
a) Software. 
b) Internet. 
c) Memória. 
d) Dispositivos de Saída. 
 
13 - O Software utilizado para acessar a World Wide Web é a(o):   
a) Browser. 
b) Planilha. 
c) Microsoft Office. 
d) Editor. 
 
14 - O Software do Windows destinado a organizar e-mails, agendas e compromissos é o: 
a) Microsoft Outlook. 
b) Microsoft Word. 
c) Microsoft Excel. 
d) Microsoft Mail. 
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15 - Observando a seguinte tela do Windows Explorer, é INCORRETO afirmar que:  
a) A pasta WINDOWS é uma subpasta da pasta system32. 
b) O arquivo uWDF.exe está alocado na pasta system32. 
c) A pasta Data não possui subpastas. 
d) A pasta WINDOWS está alocada na unidade C. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município, assinale a alternativa correta sobre o Poder 
Legislativo e a Câmara Municipal: 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos para cada legislatura entre 
cidadãos maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 
b) Cada legislatura terá duração de cinco anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 
c) A Câmara Municipal terá uma mesa diretora, cujo mandato será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqüente. 
d) As deliberações da Câmara, em qualquer hipótese, serão tomadas pela maioria de votos, presentes a maioria relativa 
de seus membros. 
 
17 - Segundo as disposições da Lei Orgânica do Município, a única hipótese que não exige a aprovação de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal é a: 
a) Concessão de serviços públicos. 
b) Denominação de nome de Rua. 
c) Alienação de bens imóveis. 
d) Outorga de títulos e honrarias. 
 
18 - Considerando o contido na Lei Orgânica do Município sobre o funcionamento da Câmara Municipal, 
assinale a alternativa correta: 
a) A sessão legislativa anual desenvolve-se de 20 de fevereiro a 30 de junho e de 15 de agosto a 15 de dezembro, 
independentemente de convocação. 
b) As sessões da Câmara sempre serão públicas, tendo em vista o princípio da publicidade dos atos do poder público. 
c) As sessões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, dois terços dos seus membros. 
d) As sessões solenes da Câmara poderão ser realizadas com qualquer número de vereadores. 
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19 - Segundo a Lei nº 1283/2007, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias será 
precedido de: 
a) Processo seletivo. 
b) Concurso público. 
c) Entrevista com o Prefeito Municipal. 
d) Apresentação de currículo e entrevista com o Secretário Municipal de Saúde. 
 
20 - Os contratados com base na Lei nº 1283/2007: 
a) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 80% 
sobre o salário. 
b) Poderão receber uma gratificação de campo de até 50% sobre o salário, que será estabelecido por lei de iniciativa do 
executivo, com aprovação na Câmara Municipal. 
c) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 50% 
sobre o salário, que será estabelecido e regrado por decreto executivo. 
d) Serão inscritos no Regime Geral de Previdência Social e poderão receber uma gratificação de campo de até 100% 
sobre o salário. 
 
21 - Assinle a alternativa que apresenta o nome da “instituição e/ou orgão” que teve o fornecimento de água 
“cortado” no início do mês de fevereiro deste ano no Município de Estância: 
a) 2ª Delegacia do Serviço Militar da 19ª C S M. 
b) Batalhão da Polícia Militar. 
c) Delegacia de Atendimento a Grupos  Vulneráveis. 
d) Quartel do Corpo de Bombeiros. 
 
22 - De acordo com os dados oficiais da Página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual é a área 
territorial do município de Estância? 
a) 464,080 km². 
b) 444,080 km². 
c) 644,080 km². 
d) 664,080 km². 
 
23 - Em qual dos pontos cardeais abaixo, o município de Estância limita-se apenas com 1 (um) município? 
a) Leste. 
b) Norte. 
c) Oeste. 
d) Sul. 
 
24 - O “Boca Junior” de Estância é versão “genérica” de um famoso time argentino, sendo inclusive “rival” do 
River Plate, de Carmópolis, O Boca Junior frequenta normalmente a segunda divisão do Campeonato Sergipano 
e já disputou algumas vezes a elite campeonato estadual. O time mudou-se para o nosso município no ano 
passado, pois foi fundado em: 
a) Cristianápolis. 
b) Itabaianinha. 
c) Tomar do Geru. 
d) Umbaúba. 
 
25 - Quando ocorreu a alteração toponímica, passando a “Vila Constitucional da Estância” a chamar-se apenas 
de “Estância”? 
a) 1.808. 
b) 1.831. 
c) 1.848. 
d) 1.911.  
 
26 - De acordo com as Tendências atuais de educação, são papeis do pedagogo, exceto: 
a) desempenhar funções de docência, administração, gerência e supervisão escolar.  
b) exercer a função de orientação educacional, orientação profissional, coordenação pedagógica, assessoramento, 
consultoria, pesquisa, inspeção escolar. 
c) atuar no planejamento, na avaliação dos sistemas educacionais, nas redes escolares, nas unidades escolares públicas e 
privadas, empresas, programas, projetos e quaisquer outras instituições ou situações onde se realizem atividades de 
ensino-aprendizagem. 
d) atuar somente nas secretarias escolares, auxiliando as secretarias nas matrículas e no preenchimento do programa 
SERE. 
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27 - Quais são os quatros alicerces, apontados como eixos estruturantes da educação na sociedade 
contemporânea? 
a) aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 
b) aprender a desenhar, aprender a conquistar, aprender a vivenciar. 
c) aprender a coordenar, aprender a amar, aprender a viver. 
d) aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a desenvolver e aprender a viver. 
 
28 - Qual a finalidade da educação em nosso país? 
a) o pleno desenvolvimento da cultura e da comunidade, no exercício de sua função no local de trabalho. 
b) o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
c) apenas a qualificação do indivíduo para o mercado de trabalho. 
d) desenvolver no indivíduo intuito para conviver em sociedade e fazer trabalhos manuais de acordo com sua cultura. 
 
29 - São princípios na qual o ensino deverá ser ministrado, exceto: 
a) valorização da experiência extra-escolar. 
b) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
c) individualidade no processo de gestão escolar. 
d) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
 
30 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Na construção dos conteúdos curriculares 
da educação básica também deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática. 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 
III - orientação para o trabalho. 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31 - Nas formas expressas pelas diretrizes, quais das categorias abaixo se enquadram como sendo instituições 
privadas de ensino:  
I - as particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. 
II - as comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade. 
III - as confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 
pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. 
IV - as filantrópicas, na forma da lei. 
Dentre as afirmativas acima estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
32 - A LDB estabelece obrigações e funções normativas articulando os diferentes níveis de ensino. A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, para atender todas as etapas 
da educação. Segundo a organização da educação nacional o que imcubir-se-ão os seguintes órgão: 
1 - União.                                     
2 - Estado.   
3 - Municípios. 
(  ) autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
(   ) o organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos 
Territórios. 
(   ) exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) 1, 2, 3.    c) 2, 1, 3. 
b) 3, 1, 2.    d) 2, 3, 1. 
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33 - Para Skinner, o reforço (positivo) e as contingências de reforço tem papel preponderante na aprendizagem, 
sendo que esta ocorre devido: 
a) Aos estímulos. 
b) Às respostas. 
c) Ao reforço. 
d) Às operações. 
 
34 - Para Giusta (1985), algumas teorias vinculadas à psicologia e à pedagogia, por razões políticas, acabam 
tornando-se teorias oficiais nos meios educacionais, porque: 
a) Acreditam nos indivíduos como sujeitos ativos. 
b) Concebem o indivíduo como um ente desvinculado da história. 
c) Compreendem as pessoas enquanto seres históricos. 
d) Proliferem que o ser humano é resultado das condições sociais. 
 
35 - O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em Psicologia, ou seja, de investigações 
levadas a termo com base no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa 
afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tábula rasa, cujas impressões do mundo, 
formadas pelos órgãos dos sentidos, são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. O 
conhecimento é, portanto, uma cadeia de idéias atomisticamente formada a partir do registro dos fatos e se reduz 
a uma simples cópia do real. Nessa concepção, as características individuais são determinadas por: 
a) Fatores externos ao indivíduo. 
b) Fatores intrínsecos ao indivíduo. 
c) Fatores históricos e sociais. 
d) Fatores inatos e biológicos. 
 
36 - A Psicologia da Gestalt, que tem um fundamento epistemológico do tipo racionalista, pressupõe que todo 
conhecimento: 
a) É adquirido depois de vivências significativas. 
b) É gerado a partir de traumas e conflitos. 
c) Advém a partir da prática. 
d) É anterior à experiência. 
 
37 - A criança, para Wallon, é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser sócio-
cognitivo, sendo de muita importância as trocas relacionais com os outros. Segundo o autor, a principal 
característica do pensamento infantil, no período de 1 a 3 anos, é: 
a) É a afetividade, existindo simbiose afetiva da criança em seu meio social. 
b) Uma inteligência sensório-motora, essencialmente egocêntrica. 
c) Mediação e imitação, sendo a linguagem o elo entre a criança e o outro. 
d) O Sincretismo, com os fenômenos fabulação, contradição, tautologia e elisão. 
 
38 - As rápidas mudanças ocorridas na sociedade e o grande volume de informações refletem no ensino, exigindo 
que a escola não seja uma mera transmissora de conhecimentos, mas que seja um ambiente estimulante, que 
valorize a invenção e a descoberta, que possibilite à criança percorrer o conhecimento de maneira mais 
motivada, crítica e criativa. Sobre as novas configurações do aluno em sala de aula, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) A integração de novas tecnologias nas escolas surge como uma mudança negativa, pois coloca os alunos no mesmo 
patamar, ignorando as diferenças sociais existentes. 
b) O uso de computadores como um meio de interação social, onde o conflito cognitivo, os riscos, os desafios e o apoio 
recíproco entre pares está presente, é um meio de desenvolver culturalmente a linguagem e propiciar que a criança 
construaseu próprio conhecimento. 
c) O trabalho coletivo e cooperativo é essencial para o desenvolvimento do aluno, pois o trabalho em parceria conjunta 
resulta em algo que, muitas vezes, não poderiam produzir individualmente. 
d) Mudanças qualitativas podem ocorrer na zona de desenvolvimento proximal do aluno através de um ambiente 
computacional, pois a interação deste sujeito com o parceiro sentado ao lado, o computador, as informações e os 
professores, gera uma grande equipe que busca a produção do conhecimento constantemente. 
 
39 - Em síntese, na teoria Vygotskyana, o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que 
absorve e contempla o real, nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito 
ativo que em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O 
conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do homem. Na escola de Vygotsky, pode-se dizer que o ponto 
essencial era: 
a) O construtivismo da mente humana. 
b) A subjetividade dos seres humanos. 
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c) A historicidade do psiquismo humano. 
d) O inconsciente enquanto determinante do pensamento humano. 
 
40 - A Educação tem sido influenciada diretamente pela Pós-Modernidade. Karl Marx dizia que ao mesmo 
tempo em que somos sujeitos da história, somos assujeitados a ela. Sigmund Freud afirmava que a razão é 
somente a parte visível e enganosa de nossa constituição, cujas bases estariam mesmo inacessíveis no 
inconsciente. Michel Foucault diz que o sujeito que somos é uma criação histórica que vem de nossa prática de 
pensamento estabelecida por relações de poder-saber, colocando em cheque o sujeito cartesiano, o sujeito da 
razão. Os movimentos dos anos 60 e 70, como o feminista e hippie, também problematizaram o que seria o 
normal em nossa sociedade, deslocando e questionando as verdades e identidades fixas. Todas essas questões têm 
sido sistematizadas por um novo modelo de pensar, denominado pelo filósofo Jean-François Lyotard como 
condição pós-moderna, que é caracterizado: 
a) Por uma verdade única, centrada na globalização e nos modelos econômicos, cuja tendência é disseminar as 
diferenças sociais e culturais, massificando os indivíduos, enquanto seres informais (relações de trabalho) e 
informatizados (relações interpessoais). 
b) Por substituição das grandes verdades ou grandes narrativas absolutas por pequenas verdades mutantes, pelo 
reconhecimento de um sujeito fragmentado (que é muitos e não um só) e socialmente determinado e por um 
aprofundamento do capitalismo com a valorização do conhecimento vendável. 
c) Pela crítica da modernidade enquanto era que permitiu o estancamento das correntes filosóficas e sociológicas, 
valorizando essencialmente as ciências exatas e biológicas, fato que gerou a desvalorização dos vínculos sociais e 
afetivos. 
d) Pela importância que vem sendo dada ao convívio social e comunitário, bem como à valorização de questões 
ambientais e de preservação, fato que garante a sobrevivência dos seres humanos. 
 




