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Gabarito Final - Questão 1 

 

EM PORTUGUÊS 

 

Resposta completa: explicar o significado de “booster la mémoire des plus vieux” que é 

exatamente a razão de ser do programa de computador Mindfit e a finalidade à qual ele 

se destina. 

Resposta incompleta: apresentar apenas 1 das informações acima  (a razão de ser do 

programa ou somente sua finalidade) 

 

RESPOSTAS SUGERIDAS PELA BANCA: 

O título se refere ao programa de computador denominado “Mindfit”, criado para ativar a 

memória das pessoas idosas (entre 50 e 80 anos). 

Ou 

O título se refere a alguns clics dados no computador para ativar a memória dos idosos, 

por meio de um programa criado para isso. 

Ou  

O título se refere ao programa de computador “Mindfit”, que ativa a memória das pessoas 

de 50 a 80 anos. 
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Gabarito Final - Questão 2 

 

EM PORTUGUÊS 

Resposta completa: quando apresentar as duas informações básicas, quais sejam: o que 

é o programa e para que ele serve. 

Resposta incompleta: apresentar apenas 1 das informações acima.  

 

RESPOSTA SUGERIDA PELA BANCA: 

A resposta deverá contemplar 2 partes: 

1a Mindfit é um programa de computador personalizado.  

2a criado para exercitar as funções cognitivas das pessoas de 50 a 80 anos/ ou das 

pessoas idosas. 
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Gabarito Final - Questão 3 

 

EM FRANCÊS 

Resposta completa: apresentar os 3 objetivos presentes no texto: 

1) stimuler l’activité cérébrale des 50-80 ans grâce à des exercices de logique/ 

booster la mémoire des plus vieux/ stimuler les fonctions cognitives les plus 

sensibles au vieillissement. 

2) ralentir le déclin cérébral des plus vieux. 

3) préserver l’autonomie des plus vieux. 

Resposta incompleta: quando não apresentar os 3 objetivos presentes no texto.  

 

RESPOSTA SUGERIDA PELA BANCA: 

Les objectifs sont : / Ce sont : 

- booster la mémoire des plus vieux / stimuler les fonctions cognitives les plus 

sensibles au vieillissement/ stimuler l’activité cérébrale des 50-80 ans grâce à des 

exercices de logique. 

- ralentir le déclin cérébral. 

- préserver l’autonomie des plus vieux. 
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Gabarito Final - Questão 4 

 

EM FRANCÊS 

Resposta completa: apresentar as 4 funções cognitivas do programa de computador 

Mindfit presentes no texto: 

1) la mémoire. 

2) le temps de réaction. 

3) la perception visuelle et spatiale. 

4) le partage de l’attention. 

Resposta incompleta: quando não apresentar as 4 funções cognitivas do programa de 

computador Mindfit presentes no texto.  

 

RESPOSTA SUGERIDA PELA BANCA: 

Les fonctions sont:/ Les fonctions cognitives de ce logiciel sont:/ Elles sont:/ Ce sont : 

La mémoire, le temps de réaction, la perception visuelle et spatiale et le partage de 

l’attention. 

 

 

 


