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PROPOSTA ÚNICA (Enem)
A partir da leitura do texto motivador seguinte e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Políticas para a 3ª idade, uma
questão aberta, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
O envelhecimento da população associa-se a importantes transformações sociais e econômicas, bem como à mudança no
perfil epidemiológico e, consequentemente, nas demandas dos serviços de saúde. (...) No Brasil, a atenção à saúde do idoso é uma
especialidade em expansão que ainda carece de profissionais. Tal atenção deve oportunizar o cuidado integral e contextualizado,
através do reconhecimento de necessidades e de aspectos individuais e coletivos dessa população.
A vulnerabilidade individual refere-se “ao grau e à qualidade da informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema;
à capacidade de elaborar essas informações e incorporá-las aos seus repertórios cotidianos [...], ao interesse e às possibilidades
efetivas de transformar essas preocupações em práticas protegidas e protetoras”. Portanto, vulnerabilidade individual é o que
uma pessoa, na sua singularidade, pensa, faz e quer, e o que, ao mesmo tempo, expõe-na ou não à aquisição de um agravo à
saúde. Refere-se à idade, à hereditariedade, assim como ao tipo de informação de que a pessoa dispõe e de como a utiliza. As
alterações biológicas tornam o idoso menos capaz de manter a homeostase, quando submetido a um estresse fisiológico. Tais
modificações, principalmente quando associadas à idade cronológica avançada, determinam maior suscetibilidade à ação de
doenças, crescente vulnerabilidade e maior probabilidade de morte. Atualmente, no Brasil, observa-se a queda acentuada da
mortalidade infantil, redução da mortalidade por doenças infecto-contagiosas e um aumento significativo da mortalidade por
doenças crônicas não-transmissíveis. (...)
A vulnerabilidade social do idoso decorre da diversidade de circunstâncias enfrentadas no cotidiano pela população
envelhecida. Tais circunstâncias referem-se aos aspectos relacionados a questões culturais, sociais, econômicas, de saúde, dentre
outros. Por sua vez, quando a pessoa idosa está em situação conjugal de viuvez, essa condição é diferente entre os sexos. A mulher
tem a tendência de permanecer só, enquanto o homem geralmente se casa novamente. No Brasil, o baixo valor das aposentadorias
constitui uma vulnerabilidade social, pois expõe não apenas a pessoa idosa, mas todo o grupo familiar que sobrevive com esse
recurso. As baixíssimas aposentadorias não conseguem promover condição social adequada, ao alcance da qualidade de vida.
O envelhecimento é um desafio a ser incorporado pela Saúde Pública, em que se contrapõem duas situações. A primeira
refere-se às condições necessárias para a manutenção dos cuidados ao idoso na comunidade, e a segunda refere-se às condições
da família para que possa responsabilizar-se pela assistência ao idoso. (...) Quanto maior o grau de compromisso, a qualidade, os
recursos, a gerência e o monitoramento de programas nacionais, regionais e locais de prevenção e de cuidado ao idoso, maiores
serão as chances de canalizar os recursos sociais existentes, de otimizar seu uso e identificar a necessidade de outros recursos,
fortalecendo “as pessoas idosas diante dos agravos de longa duração e suas consequências.
Vulnerabilidade e envelhecimento no contexto da saúde. Adriana Aparecida Paz,
Beatriz Regina Lara dos Santos, Olga Rosaria Eidt. Texto em PDF

OUTROS VESTIBULARES
Escreva uma dissertação argumentativa, em que você analisa o problema da suficiência de doadores de sangue no Brasil,
defendendo um ponto de vista e propondo algumas soluções.
Instruções:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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