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Prezado (a) candidato (a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº.
de
Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA
(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos,
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo,
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado
no uso do português.
Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e
habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se
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que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de
que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.
(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de
2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:
a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua
portuguesa.
b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso
profissional.
c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Emprego de citações longas.
Uso de elementos persuasivos.
Exposição de opiniões e fatos relevantes.
Argumentos calcados em vozes credenciadas.

TEXTO II
ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO
O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório,
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em
público.
(O’CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº
36, 12/09/07, p. 88)
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QUESTÃO 03
Pode-se afirmar que o texto II:
a)
b)
c)
d)

apenas fortalece comentários do texto I.
amplia os dados estatísticos do texto II.
apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04
A expressão “ Quanto maior seu repertório, mais competência e
segurança...”
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:
a)
b)
c)
d)

o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de
competência profissional.

QUESTÃO 05
Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V
(verdadeiro ) e F (Falso):
( ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
( ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
( ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – F – F.
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QUESTÃO 06

Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística
NÃO está adequada à norma culta padrão:
a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.
QUESTÃO 07
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as
lacunas abaixo?
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.
a)
b)
c)
d)

mesmo – meio – mal – bastantes .
mesma – meia – mal – bastante.
mesma – meio – mau – bastante.
mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.
Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.
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Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.
“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim,
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠
metodo: a 1ª eh q ñ sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e +
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical
entre este livro e o pentateuco”.
(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de
Setembro de 2007, p. 92).
QUESTÃO 08
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:
a)
b)
c)
d)

formalidade no uso da tradução.
incorporação de sinais gráficos.
transgressão ao tema definido.
inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto
machadiano sofreu:
a)
b)
c)
d)

interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
alteração temática.
alteração no grau de formalidade linguística.
modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, há a seguinte afirmação:
“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no
cabo...”
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Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés
caracteriza-se pela apresentação:
a)
b)
c)
d)

de argumentos contraditórios e antitéticos.
da opção pela estrutura composicional da narrativa.
da época em que foram produzidos.
das contradições entre autor defunto e defunto autor.

SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11

Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de
19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:
1234-

Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador, controle de endemias.
Saúde ambiental, vigilância nutricional.
Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3 e 4.
apenas 1,2,4.
apenas 1,2,3 .
apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12
A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas
em três eixos:
1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas
prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de
mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da
saúde e fortalecimento da atenção básica.
2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos
princípios e consolidação do SUS.
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3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento
do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação
dos profissionais de saúde.
São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

somente 1,2 e 3.
1 e 2 somente.
2 e 3 somente.
somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa considerada CORRETA:
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de
Saúde será financiado com recursos do orçamento:
a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
c) da seguridade social, da União e dos Estados.
d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das Universidades públicas e privadas.
QUESTÃO 14
Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS
01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de
hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no
Sistema Único de Saúde.
Acerca do processo de regionalização é correto afirmar, EXCETO:
a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada
Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de
intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado,
compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de
abrangência geográfica de um município.
c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus
problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou
mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o
atendimento de referências intermunicipais.
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d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia
de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para
outros municípios.

QUESTÃO 15
Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados
de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:
deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do
caso e requer confirmação laboratorial.
c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da
mesma doença em uma semana.
d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.
a)
b)

QUESTÃO 16
A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem
321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram
91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana
de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior
37 crianças já haviam ficado doentes.
A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:
a) 13%
b) 10%
c) 2,23%
d) 6,7%

QUESTÃO 17
Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças
transmissíveis no Brasil e suas características:
1-Caráter persistente
2-Caráter declinante

(
(
(
(
(

) Hepatite B
) Hepatite C
) Sarampo
) Meningite B
) Meningite C
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, e:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 1, 2 e 2.
1, 2, 1, 1 e 1.
1, 1, 2, 2 e 2.
2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18
Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, NÃO
compete ao Agente Comunitário da Saúde:
a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade
de Saúde.
c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a
supervisão do enfermeiro.
d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.
QUESTÃO 19

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local
privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário,
não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como
um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação
de outros, como a classificação de riscos”.
A citação acima faz referência à (ao):
a)
b)
c)
d)

integralidade da atenção a saúde.
regionalização da assistência a saúde.
hierarquização da assistência a saúde.
acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.
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QUESTÃO 20
QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO
DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAETÉ?
Assinale a afirmativa considerada CORRETA:
a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a
capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar
assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
b) O principal responsável deve ser o município, através das suas
instituições próprias ou de instituições contratadas.
c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que
possui população superior a 100 mil habitantes.
d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as
secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa
a ser próprio Ministério da Saúde.

MÉDICO GERIATRA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Em relação às alterações que ocorrem no idoso, marque a alternativa
INCORRETA :
a) Há diminuição de pelos no corpo, exceto narinas e orelhas.
b) Os osteócitos aumentam em número e alteram o metabolismo do Cálcio,
com perda de água.
c) Há perda de massa muscular e aumento do colágeno intersticial.
d) Há aumento do pigmento lipofuscina nas células nervosas.

QUESTÃO 22
Em relação à doença de Parkinson, marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

É rara a presença de demência nestes pacientes.
Depressão está presente em até 10% dos pacientes.
Não há relação entre o tempo da doença e alterações mentais.
Parkinsonianos com demência respondem melhor à levodopa.
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QUESTÃO 23
Paciente 82 anos tem sua pressão arterial aferida em 180X80 mmhg. Após
medidas não farmacológicas e novas aferições de sua PA, manteve-se com
níveis sistólicos elevados.
Inicia-se medicação anti-hipertensiva. Há relato de fraqueza e tonteira após o
início da medicação.
Em relação ao caso, marque a alternativa INCORRETA:
a) Deve-se pensar no diagnóstico de pseudo-hipertensão para a paciente.
b) A principal causa de hipertensão sistólica isolada nos idosos é
ateroesclerose
c) A medicação anti-hipertensiva nem sempre é necessária nestes casos.
d) Nos idosos, a hipertensão sistólica isolada não é considerada doença
hipertensiva passível de tratamento.
QUESTÃO 24
São causas potencialmente reversíveis de demência no idoso, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Insulinoma.
Pelagra.
Deficiência de vitamina E.
AIDS.

QUESTÃO 25
Paciente 78 anos, cardiopata, diabético e renal crônico, não dialítico. Em uso
digital, diurético, captopril. Vítima de acidente automobilístico e fratura de
fêmur, foi internado em UTI. No segundo dia de internação, apresenta quadro
de delirium.
Em relação ao caso acima, marque a alternativa CORRETA:
a) É rara nos idosos a ocorrência de delirium no 2° dia de internação em
UTI.
b) Deve-se dosar cálcio sanguíneo neste paciente, pois hipercalcemia pode
causar delirium.
c) Não há relação entre a fratura do paciente e o delirium.
d) Não há relação entre a idade do paciente e o delirium.
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QUESTÃO 26
Em relação aos distúrbios do sono, relacione a 1ª com a 2ª coluna:

(1) Apneia do sono
(2) Síndrome das pernas
inquietas
(3) Hipersonia
(4) Sonambulismo

(
(
(
(

) Mais comum nas deficiência de ferro.
) Pode ocorrer nas arritmias cardíacas.
) Pode levar à depressão.
) Pode ser causado pelo hipertireoidismo.

Marque a opção que traz a sequência CORRETA, de cima para baixo:

a)
b)
c)
d)

2;4;1;3
2;1;3;4
1;2;3;4
1;3;2;4

QUESTÃO 27
Em relação à dislipidemia em idosos, é CORRETO afirmar:
a) Há aumento no risco de doença coronária com o aumento do colesterol,
mesmo em pacientes acima de 80 anos.
b) As estatinas não se mostraram eficientes na redução do colesterol em
idosos.
c) Os idosos que não se beneficiam do tratamento com estatinas são aqueles
com doenças cerebrovasculares graves ou demenciados.
d) Triglicerídeos elevados e HDL colesterol diminuído aumentam o risco de
doença arterial coronariana.
QUESTÃO 28
Paciente de 78 anos procura o pronto socorro com queixa de taquicardia de
início há 6 h. Seu ECG revela fibrilação atrial.
Marque a melhor conduta a ser tomada:
a)
b)
c)
d)

Fazer digital venoso e internar o paciente.
Heparinizar o paciente e fazer quinidina oral
Fazer ecocardiograma e após amiodarona em dose de ataque, venosa.
Ligar oxigênio e fazer sotalol endovenoso.
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QUESTÃO 29
Leia as afirmativas abaixo:
1. O infarto do miocárdio em pacientes idosos resulta em maior mortalidade
que em jovens.
2. As alterações cognitivas são muitas vezes as primeiras alterações nos
idosos com infarto do miocárdio.
3. Estima-se que 40% dos infartos do miocárdio na população idosa
são silenciosos.
4. No idoso existe uma alta prevalência de doença multivascular coronariana.
Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmativas estão corretas.
Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas.
A afirmativa 3 está incorreta.
A alternativa 2 está incorreta.

QUESTÃO 30
São alterações encontradas no exame clínico do paciente idoso com
insuficiência vascular periférica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Alterações das unhas.
Teste de Giordano positivo
Sopro sobre lesão estenótica.
Perda de pelos.

QUESTÃO 31
Leia as afirmativas abaixo sobre a Política Nacional do Idoso:
I - O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza.
II - A família é o principal agente que deve assegurar ao idoso todos os seus
direitos de cidadania.
III - As diferenças econômicas, sociais e regionais do Brasil deverão ser
observadas pelos poderes públicos e pela sociedade na aplicação da Política
Nacional do Idoso.
Marque a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Somente as alternativas I e III estão corretas.
A alternativa III está incorreta.
Todas as alternativas estão corretas.
A alternativa I está incorreta.
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QUESTÃO 32
Em relação à fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, marque a alternativa
CORRETA:
a) O aumento da pressão sistólica no idoso ocorre pela perda da
elasticidade e distensibilidade dos pequenos vasos de capacitância.
b) O aumento da resistência periférica no idoso e consequente aumento da
P.A. se deve à ação direta da ateroesclerose.
c) O endotélio envelhecido do idoso libera menor quantidade de óxido
nitroso com elevação de sua P.A diastólica.
d) A ateroesclerose no idoso deve-se basicamente ao aumento do colesterol
sanguíneo, com depósito na íntima dos vasos.
QUESTÃO 33
Em relação às drogas anti-hipertensivas e seus efeitos, relacione a 1ª com a 2ª coluna:
(1) Beta bloqueador
(2) Antagonistas do cálcio
(3) Diuréticos
(4) Antagonistas dos receptores
da Angiotensina ll

( ) É uma classe com perfil favorável sobre os lipídeos
e glicídios e função renal.
( ) Diminui as catecolaminas nas sinapses.
( ) Benefícios importantes na função renal nos diabéticos,
independentemente da sua P.A.
( ) Seu uso crônico reduz a resistência vascular periférica.

Marque a opção que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

1;2;3;4
4;1;2;3
2;1;4;3
2;1;3;4

QUESTÃO 34
São fatores de risco para idosos apresentarem gastropatia, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Hipotireoidismo.
Doenças cardíacas.
Artrite reumatóide.
História prévia de úlceras.
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QUESTÃO 35
São fatores de risco para o idoso apresentar osteoartose, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Sexo feminino.
Inatividade.
Atividade física intensa.
Hipertireoidismo.

QUESTÃO 36
Marque a alternativa CORRETA:
a) No enfisema pulmonar, observa-se diminuição da capacidade vital
forçada e da capacidade pulmonar total.
b) A associação tabagismo e cloreto de vinil aumentam o risco de câncer
do pulmão nos idosos.
c) Mais de 50% dos pacientes com câncer de pulmão são assintomáticos.
d) A sarcoidose é uma patologia frequente nos idosos e deve fazer
diagnóstico diferencial com a tuberculose.
QUESTÃO 37

Marque a afirmativa CORRETA, em relação ao infarto do miocárdio:
a) A dor do infarto nos idosos tende a ser atípica.
b) A dosagem da enzima creatinofosfoquinase nos idosos não sofre
alteração em relação aos pacientes jovens.
c) Deve-se evitar trombolíticos nos idosos com mais de 75 anos.
d) Não há necessidade de redução de doses dos antiarritmicos nos idosos,
pós-infartos.
QUESTÃO 38
Marque a alternativa CORRETA:
a) A fosfatase alcalina total é o melhor marcador clínico-laboratorial para
diagnosticar a reabsorção óssea.
b) A tomografia computadorizada substitui com melhor resultado a
densitometria óssea no diagnóstico de osteroporose.
c) O índice de SINGH tem sido utilizado na estrutura trabecular do fêmur,
para o diagnóstico de osteomalácia.
d) A porosidade óssea ligada à idade aumenta progressivamente do
endósteo ao perósteo.
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QUESTÃO 39
Paciente 75 anos, diabético e hipertenso, é levado ao Pronto Socorro com
quadro de precordialgia. Seu ECG revela supradesnivelamento do segmento
ST em parede inferior. As enzimas cardíacas estão elevadas.
A fisiopatologia mais encontrada para explicar sua patologia é:
a)
b)
c)
d)

Ateroesclerose.
Colesterol elevado.
Trombo sobre placa de ateroma.
Arterioeclerose.

QUESTÃO 40
Em relação à artrite reumatoide no idoso é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

É mais frequente em homens após os 60 anos.
O início após os 60 anos ocorre em aproximadamente 10% dos casos.
A doença no idoso é progressivamente menos grave.
Os testes de Látex e Waaler Rose são menos significativos nos idosos.

