
 



RASCUNHO  

ORIENTAÇÕES PARA OS VESTIBULANDOS 
 

 

1. Durante todo o exame deve ser observado o mais rigoroso silêncio. 
2. A interpretação das questões faz parte do exame. NÃO FAÇA PERGUNTAS. 
3. Durante a realização das provas mantenha PERMANENTEMENTE o seu 
documento de identidade sobre a carteira. 
4. Ao receber a folha de resposta, assiná-la imediatamente.  
5. O rascunho, se necessário, deverá se feito no verso das folhas ou folha a parte. 
6. As questões respondidas a lápis na folha de resposta, NÃO SERÃO 
CONSIDERADAS. 
7. NÃO SERÁ FORNECIDA 2ª via da folha de resposta. 
8. Entregar SOMENTE a folha de resposta. 
9. Nenhum candidato poderá entregar a folha de resposta e sair da sala antes de 
decorrida uma hora do início das provas. 
10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 

 



PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões de 1 a 6. 
 
Canção na Plenitude 
Não tenho mais os olhos de menina 
nem corpo adolescente, e a pele 
translúcida há muito se manchou. 
Há rugas onde havia sedas, sou uma estrutura 
agrandada pelos anos e o peso dos fardos 
bons ou ruins. 
(Carreguei muitos com gosto e alguns com rebeldia.) 
O que te posso dar é mais que tudo 
o que perdi: dou-te os meus ganhos. 
A maturidade que consegue rir 
quando em outros tempos choraria, 
busca te agradar 
quando antigamente quereria 
apenas ser amada. 
Posso dar-te muito mais do que beleza 
e juventude agora: esses dourados anos 
me ensinaram a amar melhor, com mais paciência 
e não menos ardor, a entender-te 
se precisas, a aguardar-te quando vais, 
a dar-te regaço de amante e colo de amiga, 
e sobretudo força — que vem do aprendizado. 
Isso posso te dar: um mar antigo e confiável 
cujas marés — mesmo se fogem — retornam, 
cujas correntes ocultas não levam destroços 
mas o sonho interminável das sereias. 
Lya Luft 
 
O texto acima foi extraído do livro “Secreta Mirada”, Editora Mandarim- São 
Paulo, 1997, pág. 151. 
 
01) Observe os verbos grifados no trecho abaixo e classifique-os em relação ao 
tempo verbal. 
“Carreguei muitos com gosto e alguns com rebeldia” 
“O que te posso dar é mais que tudo o que perdi” 
 
a)  Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. 
b)  Futuro do pretérito, presente, pretérito mais que perfeito. 
c)  Pretérito imperfeito, presente, futuro do presente. 
d)  Pretérito perfeito, presente, pretérito perfeito. 
 

23) Seleccione la opción incorrecta: 
a) La prótesis reemplaza  a los receptores que ya no funcionan en la retina 
siendo implantada en la parte externa de la misma.  
b) El estudio ha tenido éxito en menos de 40% de los pacientes que han 
obtenido el transplante de retina. 
c) Todavía hay algunas dudas para que se pueda concluir el estudio. 
d) El estudio está siendo realizado por científicos alemanes. 
 
24) De acuerdo al artículo, los resultados del estudio indican que: 
a) Las funciones visuales de los pacientes podrían recuperarse y ellos podrían 
tener una vida normal.  
b) En el estudio se ha observado que no ha habido éxito en los transplantes de 
pacientes que sufrieron de retinitis pigmentosa en su juventud. 
c) Según Roberto MacLaren, el concepto del estudio afecta, a lo que se ha 
conocido en la actualidad,  como ciencia ficción. 
d) En la parte superior externa del implante, los  electrodos que se bifurcan en 
un cable externo, permitiendo la alimentación de éstos para comprobar el 
funcionamiento de la prótesis. 
 
25) Seleccione la opción correcta para completar la frase:   “Los pacientes tienen 
esperanza de que ______ éxito en el estudio del implante que está siendo 
desarrollado en Europa”.  
a) Haya  b) Halla c) Ha d) Hayga 

 
26) Seleccione la opción correcta para completar la frase “A mi __________ las 
flores rojas, y a usted de que color __________ las flores? 
a) me gusta – le gusta b) me gustan -  le gustan   
c) me encanta – le encanto  d) me encanto – le encanta 

 
27) En la frase “Sin embargo, la aplicación clínica general está todavía lejana, 
advierten”  la expresión “sin embargo” puede ser sustituida,  sin cambiar el 
sentido de la frase por: 
a) Sin duda b) Quizá c) Todavía d) No obstante  

 
28) Seleccione la opción correcta para completar la frase:  “Señorita, ________  
por favor indicarme, dónde puedo tomar un taxi para ir ___ aeropuerto? 
a) podrías, nel b) podería, al 
c) podería,  nel d) podría, al   
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Se han aplicado estas prótesis en pacientes de retinitis pigmentosa, que 
perdieron muy jóvenes la visión, pero también servirían para la degeneración 
macular, relacionada con la edad, que causa pérdida progresiva de la visión y 
afecta a 15 millones de personas en el mundo. Los resultados del ensayo clínico 
se publican en una revista de la Royal Society británica (Proceedings of the 
Royal Society B ) y preceden al primer ensayo clínico que se hará en Reino 
Unido en 2011. 
"Los resultados del estudio piloto indican que las funciones visuales de pacientes 
ciegos por la distrofia hereditaria de la retina, la retinitis pigmentosa, pueden, en 
principio, recuperarse para poder llevar una vida normal", escribe Eberhart 
Zrenner, director fundador de la empresa y director y presidente del hospital 
oftalmológico de la universidad. 
Estas prótesis reemplazan directamente a los receptores que no funcionan en la 
retina y son diferentes de las que se implantan fuera de la retina y necesitan una 
cámara y un procesador externos para que el paciente vea. 
En este caso, un microprocesador de tres por tres milímetros, sensible a la luz, 
fue implantado bajo la retina en voluntarios ciegos debido a la citada enfermedad 
hereditaria que afecta a ese órgano. El implante contiene un chip, formado por 
1.500 microfotodiodos, cada uno de los cuales tiene sus propios amplificador y 
electrodo de estimulación. En el extremo del implante, unos electrodos que 
desembocan en un cable externo que sale por detrás de la oreja permiten la 
alimentación eléctrica del implante y comprobar su funcionamiento. Las escenas 
visuales se proyectan de forma natural a través de la lente del ojo sobre el chip 
bajo la retina transparente. El chip genera un patrón de estímulos dependientes 
de la luz percibida de 38 por 40 píxeles. 
El primer ensayo clínico se realizó sobre 11 pacientes y dio buen resultado en 
tres de ellos, ya que no todos los que sufren esta enfermedad hereditaria se 
pueden beneficiar de la técnica. "Hasta ahora, este concepto se habría 
considerado como perteneciente al ámbito de la ciencia ficción", dice Robert 
MacLaren, catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oxford, que 
colabora con el equipo alemán. "Sin embargo, todavía quedan preguntas por 
responder, como cuál es la duración del chip y cómo se podría mejorar para 
proporcionar imágenes más nítidas. Pero hay pocas dudas de que esta 
investigación progresará rápidamente, dados los resultados excelentes del 
primer ensayo clínico".  El País, 03/11/2010        
21) ¿En cuántas personas se ha realizado el transplante de retina? 

a) 3 b) 11    c) 12 d) 1 
 
22) Seleccione la opción correcta: 
a) Para el transplante, es necesario que exista un donador de retina. 
b) Las personas que reciban el transplante solamente podrán visualizar objetos 
grandes como una mesa. 
c) Este artículo es de ciencia ficción. 
d) Todas las opciones anteriores, son incorrectas.   

02) Analise o trecho abaixo e classifique as palavras grifadas de acordo com 
suas respectivas classes gramaticais: 
“Posso dar-te muito mais do que beleza e juventude agora: esses dourados 
anos me ensinaram a amar melhor” 
a)  Verbo, pronome pessoal oblíquo, advérbio de intensidade, pronome 
demonstrativo. 
b)  Verbo, pronome pessoal reto, conjunção adversativa, preposição essencial. 
c)  Verbo, preposição essencial, conjunção conclusiva, pronome interrogativo. 
d)  Advérbio de modo, pronome pessoal reto, conjunção aditiva, preposição 
essencial. 
 
03) Justifique o emprego dos dois pontos nos trechos: 
“O que te posso dar é mais que tudo que perdi: dou-te os meus ganhos.” 
“Isso posso te dar: um mar antigo e confiável.” 
a)  Nos dois casos o uso dos dois pontos é para iniciar uma citação. 
b)  No primeiro trecho para enumerar, no segundo para iniciar uma citação. 
c)  Na primeira sentença separa um aposto e na segundo um vocativo. 
d)  Nos dois casos há o esclarecimento de um termo anterior. Na primeira separa 
uma oração apositiva e na segunda um aposto. 
 
04) Assinale a opção que expressa a idéia principal do texto: 
a) O texto transmite a idéia de que envelhecer é um processo doloroso. 
b) Mostra a dicotomia entre a harmonia da juventude e a tumultuada velhice. 
c) Demonstra o quanto é  difícil envelhecer,  o tempo  passa  de  forma 
imperceptível. 
d) Relata as marcas físicas e comportamentais do envelhecimento indicando a 
maturidade conquistada pelo (eu lírico). 
 
05) O trecho: “A maturidade que consegue rir quando em outros tempos 
choraria, busca te agradar, quando antigamente quereria apenas ser amada.” 
relata: 
a)  Por meio de uma metáfora o ímpeto da juventude. 
b)  O uso de uma metonímia para apresentar a maturidade do idoso. 
c)  Com o uso da personificação demonstra a insegurança do jovem 
contrastando com a maturidade do idoso. 
d)  Uma simples comparação entre a juventude e o ato de envelhecer. 
 
06) O poema “canção na plenitude” é um retrato marcante do universo feminino 
após a juventude. Como o “eu lírico” relata essa transformação: 
a) O “eu lírico” destaca, apenas, os aspectos físicos engrandecendo a beleza da 
mulher. 
b) Demonstra suas capacidades, mas rebaixa-se com as marcas físicas do 
tempo. 
c) Em momento algum, o eu lírico rebaixa-se, mesmo quando diz o que “dá” está 
enaltecendo suas capacidades. 
d) Lembra com saudades da juventude que enfatiza ser o melhor momento de 
sua vida. 
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07) Leia a charge a seguir: 

 
Analise o humor da charge. Pode-se afirmar que ele está explícito: 
a)  Na ambiguidade da expressão “piada velha” e na linguagem não verbal. 
b)  Apenas na linguagem não verbal da charge. 
c)  Na hipérbole que generaliza “Brasília”. 
d)  Na ironia da palavra piada. 
 
08) O período de “Dom Casmurro” grifado abaixo pode ser classificado como 
composto por: “não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida.” 
a)  Oração subordinada adverbial concessiva. 
b)  Oração coordenada sindética adversativa. 
c)  Oração coordenada assindética. 
d)  Oração subordinada substantiva. 
 
09) Leia o trecho a seguir de “Dom Casmurro”: Talvez Capitu seja uma 
personagem “oblíqua e dissimulada”, que está o tempo todo encobrindo um 
adultério. Procure os fragmentos que apontem para essa possibilidade. 
“Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-
me lívida. Seguiu-se um daqueles silêncios, a que, sem mentir, se pode chamar 
de um século, tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-
se; disse ao filho que se fosse embora, e pediu-me que lhe explicasse...  
--Não há que explicar, disse eu.  
--Há tudo, não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre 
vocês?  
--Não ouviu o que lhe disse?  

18) A figura se correlaciona melhor a que frase do texto? 
a)  (...)you’ll continue to get “caught up” in your own internal dramas and unknown 
beliefs, allowing unknown thought processes to determine your feelings and 
actions. 
b)  If you think about it, not understanding why you do what you do, and feel what 
you feel is like going through your life with a stranger's mind. 
c)  When we want good, solid information, we turn to the experts. 
d)  How do you make wise decisions and choices if you don't understand why you 
want what you want? It's a difficult and chaotic way to live (…). 

 
19) A palavra otherwise, destacada no segundo parágrafo do texto, pode ser 
traduzida como: 
a)  assim b)  sabiamente c)  portanto d)  de outro modo 

 
20) Considere as seguintes afirmações: 
 I. O primeiro passo no processo de criação é o acordar. 
II. Compreender porque você sente como sente e porque age da maneira que 
age pode significar a possibilidade de criar a vida que você deseja ter. 
III. Você é a pessoa mais indicada para recorrer para obter informações a seu 
respeito. 
IV. Se você fica preso aos seus dramas internos, permite que processos de 
pensamento desconhecidos definam suas ações e sentimentos. 

 
Podem ser consideradas corretas de acordo com o texto as afirmações 
a)  II e IV b)  somente II c)  II, III; IV d)  I, II; IV 

 
 

PROVA DE ESPANHOL 
 
Lea el texto atentamente y a continuación escoja la alternativa adecuada para 
cada una de las siguientes cuestiones. 
Una prótesis electrónica tras la retina permite ver formas y objetos a tres 
ciegos 
MALEN RUIZ DE ELVIRA - Madrid - 03/11/2010 
 
Tres personas totalmente ciegas han podido ver formas y objetos pocos días 
después de recibir un implante electrónico tras la retina, han informado los 
investigadores alemanes que han hecho el primer ensayo clínico con esta 
técnica. Uno de los sujetos pudo incluso identificar y encontrar objetos situados 
en una mesa frente a él, así como moverse por una habitación, acercarse a la 
gente, leer la esfera de un reloj y distinguir entre diferentes tonos de gris. 
El implante, desarrollado por investigadores de la Universidad de Tubingen y la 
empresa Retina Implant AG , representa un paso adelante importante en las 
prótesis visuales electrónicas, afirman los científicos. Sin embargo, la aplicación 
clínica general está todavía lejana, advierten. 
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A figura e o texto a seguir referem-se às questões 18 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lancashirecare.wordpress.com/ 
It All Begins With Awareness     
Awareness is the first step in the 
creation process. As you grow in self 
awareness, you will better 
understand why you feel what you 
feel and why you behave as you 
behave. That understanding then 
gives you the opportunity and freedom to change those things you’d like to 
change about yourself and create the life you want. Without fully knowing who 
you are, self acceptance and change become impossible. 
Having clarity about who you are and what you want (and why you want it), 
empowers you to consciously and actively make those wants a reality. 
Otherwise, you’ll continue to get “caught up” in your own internal dramas and 
unknown beliefs, allowing unknown thought processes to determine your 
feelings and actions. 
If you think about it, not understanding why you do what you do, and feel what 
you feel is like going through your life with a stranger's mind. How do you make 
wise decisions and choices if you don't understand why you want what you 
want? It's a difficult and chaotic way to live never knowing what this stranger is 
going to do next. 
Who's the expert? 
When we want good, solid information, we turn to the experts. So, who are you 
going to turn to for information about yourself? Who's the expert?  
You. 
Does a friend, a therapist, a minister, your hero, your spouse, your parents 
know more about you than you? They can't. You live in your skin and mind 24 
hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year. Day in and day out. No one’s 
closer to you than you! The answers are in there, perhaps all you’ve needed to 
solve your riddles is a useful question. 

(http://www.selfcreation.com/awareness/index.htm acessed on 09/17/10) 

  “Knowing others is wisdom, 
knowing yourself is 
Enlightenment.” 
- Tao Tzu 

 

Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira 
tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da 
reconciliação por isso negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem 
lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo.  
--O quê? Perguntou ela como se ouvira mal.  
--Que não é meu filho.   
Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, 
tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do 
nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos, questão de preço; eu não creio, 
tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. 
Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira; a própria 
natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à 
linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a cousa nenhuma, 
repeti as palavras ditas duas vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. 
Após alguns instantes, disse-me ela:  
--Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera; entretanto você que era 
tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. 
Que é que lhe deu tal idéia? Diga,-- continuou vendo que eu não respondia 
nada, -- diga tudo; depois do que ouvi, posso ouvir o resto, não pode ser muito. 
Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale! fale! Despeça-me 
daqui, mas diga tudo primeiro.  
--Há cousas que se não dizem.  
--Que se não dizem só metade; mas já que disse metade, diga tudo.  
Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o 
porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse.  
--Não, Bentinho, ou conte o resto, para que eu me defenda, se você acha que 
tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação: não posso mais!  
--A separação é cousa decidida, redargui pegando-lhe na proposta. Era melhor 
que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio; cada um iria com a sua 
ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e 
é tudo.  
Não disse tudo; mas pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o 
nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder 
transcrever aqui; depois em um tom juntamente irônico e melancólico:  
--Pois até os defuntos! Nem os mortos escapam aos seus ciúmes!” 
 
a)  “Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever 
aqui; depois em um tom juntamente irônico e melancólico.”  
b) “Pois até os defuntos! Nem os mortos escapam aos seus ciúmes!” 
c) “Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira 
tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da 
reconciliação.” 
d) “Há cousas que se não dizem. --Que se não dizem só metade; mas já que 
disse metade, diga tudo.” 
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10) Leia o trecho a seguir de “Dom Casmurro”: 
“Enfim chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se 
do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens 
choravam também, as mulheres todas. Só Capitu amparando a viúva parecia 
vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era 
geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão 
apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas 
e caladas...”  
A partir do trecho acima, assim como de informações gerais sobre esse 
romance, coloque (V) verdadeiro, ou (F) falso: 
(V) A cena descrita é tipicamente romântica e sua temática é a infelicidade do 
amor de Bentinho e Capitu. 
(V) O trecho comprova que entre Escobar e Capitu houve apenas uma sólida 
amizade. 
(V) O fragmento acima comprova que Sancha é uma personagem trágica, pois 
perdeu os filhos e o marido. 
(V) Para Bentinho a prova da traição de Capitu era a semelhança física entre 
Ezequiel e o amigo morto. 
(V) O momento descrito é o ponto de partida para a desconfiança de Bentinho, o 
casamento se deteriorará, encaminhando-se para a inevitável separação. 
a)  V, F, V, F, V 
b)  F, F, F, V, V 
c)  V, V, V, F, F 
d)  F, F, F, F, V 

 
11) A partir da leitura do livro “Auto da Compadecida” de (Ariano Suassuna). 
Pode-se afirmar que em relação à linguagem da obra: 
a)  O autor trabalha apenas com a linguagem informal para delimitar o contexto 
histórico. 
b)  O autor usa apenas a linguagem formal, já que se trata de um texto erudito. 
c)  O autor trabalha a linguagem nordestina, utilizando termos regionais para 
caracterizar suas personagens. 
d)  O autor utiliza as duas linguagens sem marcas de regionalismo. 

 
12) O Auto da Compadecida é um clássico da dramaturgia brasileira, seja por as 
suas características formais ou por sua temática. Sobre esses aspectos marque 
(V) verdadeiro ou (F) falso: 
(V) O texto faz uma fusão entre a cultura popular e a erudita, criando 
personagens inspirados na literatura popular de transmissão oral. 
(V) A peça tem uma intenção doutrinária explícita, e transmite a visão que os 
bons são premiados, e os maus, punidos. 
(V) O texto apresenta uma versão satírica do autor, que pretende fazer uma 
crítica à igreja católica, apresentando a corrupção do clero. 
 

a) V, V, V b)  V, F, V 
c)  V, V, F d)  F, F, F 

Observe atentamente os quadrinhos abaixo e responda às questões 16 e 17 

 
 

 
 
 
16) What do the comic strips above have in common? 
a) They both show typical female attitudes in the US. 
b) They both talk about male-female relationships. 
c) They both present dialogues with family members. 
d) They both show people the same age. 
 
17) Os conectivos when e neither of us na segunda tirinha podem ser 
substituídos, sem alteração no significado, por respectivamente: 
a)  while; no one. 
b)  by the time; no one. 
c)  by the time; none of us. 
d)  while, none of us. 
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So far, the small programs have drawn little attention. But their impact has been 
dramatic. Zinc pills appear to halt diarrhea in its tracks. In Sogola, the packets of 
tablets provided by Save the Children are kept in a rickety but locked wooden 
closet in a mud building--the closest thing the town has to a pharmacy. There, 
Moussa Traoré, 48--a thin, wan man--dispenses drugs with a studied 
seriousness. Since last year, he has prescribed 20 mg of zinc daily for about two 
weeks to children suffering from diarrhea. Throw in oral rehydration therapy 
(ORT), which has been the main weapon against diarrhea for the past few 
decades, and a treatment costs less than 30¢--affordable even to Sogola's 
desperately poor families. 
Read more:  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1942949,00.html#ixzz0znydB
Dht 
 
13) Considere as seguintes afirmações: 
I. Suleiman Djarra e seu filho moram em uma vila de um país africano e são  
exemplos da situação precária dos habitantes de sua região. 
II. A criança de dois anos de idade morreu em decorrência de diarréia grave. 
III. Comprimidos de zinco seriam a única opção de tratamento para tratar 
crianças da África por serem produzidos localmente. 
IV. Diarréia mata mais que malária e AIDS na África e na Ásia. 
 
Podem ser consideradas corretas de acordo com o texto as afirmações 

a)  I, II, IV b)  II, IV c)  I, II d)  somente III 
 
14) A expressão destacada no primeiro parágrafo do texto (a doctor gave her a 
pack of vitamins) poderia ser reescrita, sem alteração de significado, da 
seguinte maneira: 
a)  A pack of vitamins was given to her by a doctor. 
b)  A doctor was giving her a pack of vitamins. 
c)  A pack of vitamins gave her by a doctor. 
d)  By a doctor a pack of vitamins was given. 
 
15) A palavra which, destacada no quarto parágrafo do texto, refere-se a: 

a) grupos b) África  c) Governo d) zinco 
 

PROVA DE REDAÇÃO 
 

Proposta de Redação 
 
Leia os textos a seguir e relacione as informações: 
 

Texto 01 
Saúde do Idoso 

São diretrizes importantes para a atenção integral à saúde do idoso: 
1) promoção do envelhecimento ativo e saudável; 
2) manutenção e reabilitação da capacidade funcional;  
3) apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. 
O envelhecimento ativo e saudável consiste na busca pela qualidade de vida por 
meio da alimentação adequada e balanceada, prática regular de exercícios 
físicos, convivência social estimulante, busca de atividades prazerosas e/ou que 
atenuem o estresse, redução dos danos decorrentes do consumo de álcool e 
tabaco e diminuição significativa da auto-medicação. Um idoso saudável tem 
sua autonomia preservada, tanto a independência física, como a psíquica. 
É importante qualificar os serviços de Saúde para trabalhar com aspectos 
específicos da saúde da pessoa idosa (como a identificação de situações de 
vulnerabilidade social, a realização de diagnóstico precoce de processos 
demenciais, a avaliação da capacidade funcional, etc). É necessário garantir 
acesso a instrumentos diagnósticos adequados, a medicação e a reabilitação 
funcional da população idosa, prevenir a perda de capacidade funcional ou 
reduzir os efeitos negativos de eventos que a ocasionem.   
Cabe, portanto, à gestão municipal da saúde desenvolver ações que objetivem a 
construção de uma atenção integral à saúde dos idosos em seu território. É 
fundamental organizar as equipes de Saúde da Família e atenção básica, 
incluindo a população idosa em suas ações (por exemplo: atividades de grupo, 
promoção da saúde, hipertensão arterial e Diabetes mellitus, sexualidade, 
DST/AIDS). Seus profissionais devem estar sensibilizados e capacitados a 
identificar e atender às necessidades de saúde dessa população. 

(Texto extraído do site do Ministério da Saúde.) 
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Texto 02 

 
 
 
 
 

Texto 03 
Idosos: novas regras para instituições em prol da saúde 

O Dia Nacional do Idoso, comemorado nesta 
segunda-feira (1º), junto com o Dia Internacional de 
Defesa dos Direitos do Idoso, tem, este ano, um 
presente antecipado. Na última quinta-feira (27), 
entraram em vigor as regras (RDC 283/05) da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
A resolução, com base na Lei 8.842/94 e no Estatuto 
do Idoso, estabelece normas para a garantia dos 
direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos no que diz respeito à qualidade dos serviços 
prestados por essas instituições.  

“A resolução representa mais um instrumento para a atuação das vigilâncias 
sanitárias. A fiscalização vai garantir, ao idoso, condições de atendimento que 
não coloquem sua saúde em risco, consolidando os direitos já estabelecidos no 
Estatuto do Idoso”, afirma a gerente-geral de Tecnologia em Serviços de Saúde 
da Anvisa, Flávia Freitas. 
Reportagem extraída do site: 
www.anvisa.gov.br/divulga/reportagens/280907.htm 
  
 
Com base nos textos lidos discorra um texto dissertativo-argumentativo 
sobre o tema: “A atual situação da saúde do idoso no Brasil”. (30 linhas) 

PROVA DE INGLÊS 
 

Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões 13 a 15 

 
 

The first signs of illness in Suleiman Djarra appeared during a heavy rainstorm a 
few years ago. The 2-year-old suddenly stopped eating and then developed 
severe diarrhea, which continued for days, draining him of energy. On the third 
day, Suleiman's mother Aiseta Traoré carried his listless body to the road outside 
their village in southern Mali and hitchhiked to the nearest hospital, about 9 miles 
away. There, she says, a doctor gave her a pack of vitamins and advised her 
to take the boy home to recover. Hours after Traoré and Suleiman reached their 
village, though, the boy died. 
Generations of Sogola residents have watched their children fall ill each rainy 
season, laid low by diarrhea, a disease that kills an astonishing 1.6 million 
children under 5 every year, according to the World Health Organization (WHO). 
It is hard to grasp the impact diarrhea has on people's lives across Africa and 
Asia. The disease kills more children than either malaria or AIDS, stunts growth 
and forces millions--adults and children alike--to spend weeks at a time off work 
or school, which hits both a country's economy and its citizens' chances of a 
better future. In countless villages like Sogola, where people have long drawn 
water from unreliable wells, diarrhea kills so many that there is a general sense 
of resignation, as if watching children die is simply one of life's inevitable 
tragedies. 
But now, thanks to a quiet revolution under way, young victims like Suleiman 
need not perish. Over the past few years, several aid organizations and 
governments--including the Bill & Melinda Gates Foundation and the U.S. 
Agency for International Development--have begun distributing zinc supplements 
to villagers in Bangladesh, India and Pakistan. A number of other groups are 
working with governments in Africa to introduce zinc, which comes both in tablet 
form and as a syrup. In Mali, Save the Children U.S. used $680,000 from a 2007 
American Idol charity concert to distribute zinc tablets to a handful of villages in 
the south of the country. 
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