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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
Esta é uma prova única constituída pela elaboração de uma Redação, que só será aceita
quando feita com caneta esferográfica azul ou preta. NÃO use lápis.
A Folha de Redação é pré-identificada. Confira os seus dados, em caso de divergência
chame o Fiscal de Sala;
É responsabilidade do candidato o manuseio da Folha de Redação, qualquer marca
adicional poderá anular redação.

FOLHA DE REDAÇÃO
Ø Para o rascunho da redação utilize a página anexa a esta;
Ø O texto final da sua redação deve ser escrito com caneta esferográfica na cor azul ou
preta na Folha de Redação.
ATENÇÃO
Ø O tempo de prova é de 4 horas e 30 minutos, ao final a Folha de Redação deve ser
entregue ao Fiscal de Sala;
Ø O candidato só poderá se retirar da sala após 1 hora.

PROVA DE REDAÇÃO

Texto I
Se a tendência de crescimento da população com mais de 60 anos se
mantiver constante, o Brasil deverá alcançar, segundo as previsões do IBGE, um
universo de 64 milhões de sexagenários em 2050, ou 24,66% da população. Os
números impressionam, pois em 2005, apenas 9% da população tinha mais de 60
anos de idade, ou seja, 16,3 milhões. O aumento da expectativa de vida do
brasileiro é um fato comprovado pelos censos anuais. Atualmente, ser um
sexagenário e chegar a ser um octogenário não chega a ser uma grande proeza,
mas um desdobramento de uma série de conquistas médicas, sociais e
tecnológicas. [...]
Disponível em:<http://www.buscasaude.com.br/geriatra-artigos/busca-saude-longevidadee-qualidade-de-vida/>. Acesso em: 7 set. 2014.

Considerando o texto acima, bem como seus próprios conhecimentos sobre o
assunto, produza um texto dissertativo-argumentativo em que você reflita sobre o
seguinte questionamento: Como assegurar melhor qualidade de vida para as
pessoas idosas?
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