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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
1
Embora a evolução tecnológica esteja contribuindo para a melhoria na qualidade de vida e forneça maior longevidade
à espécie humana, muitos idosos são acometidos por doenças e agravos crônicos não transmissíveis que requerem
acompanhamento constante e que podem gerar um processo incapacitante, podendo afetar a funcionalidade dessas pessoas e
dificultar ou até impedir o desempenho de suas atividades cotidianas de forma independente. Idosos acabam desenvolvendo
complicações clínicas que podem estar relacionadas à senescência, como por exemplo, alterações ósseas em decorrência de
osteoporose, redução da massa muscular associada à sua transformação em gordura intramuscular, o que pode acarretar
alteração na elasticidade e na capacidade de compressão dos tecidos, reduções da capacidade auditiva e(ou) visual, maior
predisposição para depressão e fadiga, hipertensão arterial, artrite, artrose, redução da capacidade respiratória, e declínio da
capacidade cognitiva. Essas complicações geralmente tendem a comprometer de forma significativa a qualidade de vida dessas
pessoas, comprometendo suas atividades laborais.
2
As novas tecnologias vêm mudando as relações estabelecidas no mercado de trabalho e, consequentemente, os riscos
ocupacionais. O último movimento dessa tecnologia é caracterizado como a 4.ª Revolução Industrial, com o surgimento, entre
outros, das impressoras 3D, da robótica, da Internet das coisas, dos grandes bancos de dados, da inteligência artificial e da
nanotecnologia, que já são realidades nas cadeias produtivas.
3
O incremento das novas tecnologias no trabalho tende a causar impactos sobre o idoso em atividade, especialmente
por afetar aspectos físicos, cognitivos e emocionais, sendo possível observar que o equilíbrio desses dois últimos poderá ser
cada vez mais exigido. Infelizmente, a tendência é de que o incremento da automação também cause impacto social negativo
com o aumento na quantidade de desempregos. Para enfrentar os novos tempos e suas inovações tecnológicas e permanecer
mais anos em atividade no mercado de trabalho, o idoso deverá incorporar a filosofia da prática do “aprender e aprender” e ser
capaz de se adaptar às mudanças. Ou seja, ele deverá ser capaz de compatibilizar a senescência com os novos ditames do
mundo do trabalho. A permanência do idoso no mercado de trabalho poderá trazer como consequência a estabilidade
financeira da previdência social.
4
As relações de trabalho não são mais exclusivas do confronto entre capital e trabalho, mas da forte interferência das
tecnologias inovadoras. Para o enfrentamento dessa nova realidade — que inclui o envelhecimento da população trabalhadora,
o aumento dos novos riscos ocupacionais e a elevada carga cognitiva dos modernos postos de trabalho —, são necessários
novos recursos de proteção ao trabalhador, como: rigorosa observância do princípio ergonômico da adequação do trabalho às
características morfopsicofisiológicas do trabalhador, readaptação profissional em fases mais avançadas da vida,
monitoramento de novos riscos ambientais, investimentos na constante qualificação profissional, com foco no estímulo do
desenvolvimento da criatividade, e monitoramento mais constante dos trabalhadores que executem suas atividades de maneira
remota, em seus domicílios, onde é difícil avaliar com precisão os riscos ambientais e o isolamento.

Quesito 1
0 – Não atender a nenhum dos quesitos de apresentação textual E(OU) o texto não ser predominantemente
dissertativo.
1 – Não atender a dois dos quesitos de apresentação textual E(OU) o texto não apresentar uma das partes da estrutura
dissertativa (introdução, desenvolvimento e conclusão).
2 – Atender, pelo menos, a dois dos quesitos de apresentação textual E(OU) o texto ser bem estruturado, coerente e
atender à estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão.

Quesito 2.1
0 – Não apresentou informações.
1 – Apresentou dois exemplos.
2 – Apresentou três exemplos.
3 – Apresentou quatro exemplos.
4 – Apresentou cinco ou mais exemplos.
Quesito 2.2
0 – Não apresentou informações.
1 – Apresentou um exemplo.
2 – Apresentou dois exemplos.
3 – Apresentou três exemplos.
4 – Apresentou quatro ou mais exemplos.
Quesito 2.3
0 – Não apresentou informações.
1 – Discorreu sobre o impacto do incremento das novas tecnologias no trabalho sobre os idosos em atividade.
2 – Discorreu sobre o impacto do incremento das novas tecnologias no trabalho sobre os demais trabalhadores.
3 – Discorreu sobre as estratégias que os idosos poderão adotar ante as inovações.
4 – Apresentou um exemplo de consequência da permanência do idoso no trabalho para a previdência social.
Quesito 2.4
0 – Não apresentou informações.
1 – Apresentou um exemplo de recurso de proteção ao trabalhador de idade avançada.
2 – Apresentou dois exemplos de recursos de proteção ao trabalhador de idade avançada.
3 – Apresentou três exemplos de recursos de proteção ao trabalhador de idade avançada.
4 – Apresentou quatro ou mais exemplos de recursos de proteção ao trabalhador de idade avançada.

