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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 1 

Marque a única alternativa correta.  

 

A) O jornal O POVO surgiu em janeiro 1930 para defender os ideais da Revolução de 1930. 

Nasceu como um jornal proselitista, ligado diretamente ao líder revolucionário Getúlio 

Vargas. Foi fundado por Paulo Sarasate, que depois se elegeu deputado federal. O POVO é 

o jornal mais antigo em circulação no Ceará. É o único periódico do Ceará, e é um dos 

poucos do Brasil, a manter um Conselho de Leitores. É um dos dois únicos jornais do país a 

ter um jornalista na função de ombudsman. Conta atualmente com duas emissoras de rádio, 

um jornal, uma TV e um portal on-line. 

B) O jornal O POVO foi fundado em janeiro de 1929, por Demócrito Rocha, como porta-voz 

do PRP, um dos principais partidos da República Velha. Manifestou-se firmemente contra o 

movimento revolucionário de 1930 o que lhe custou perseguições quando Getúlio Vargas 

assumiu o poder. O POVO é o jornal mais antigo em circulação no Ceará. É o único 

periódico do Ceará, e é um dos poucos do Brasil, a manter um Conselho de Leitores. É um 

dos dois únicos jornais do país a ter um jornalista na função de ombudsman e conta 

atualmente com emissoras de rádio, TV e portal on-line. 

C) O POVO foi fundado em janeiro de 1927, por Paulo Sarasate. Anotou em seu primeiro 

editorial seu propósito de "defender os interesses da sociedade contra as oligarquias 

dominantes". Mesmo manifestando-se contra a política da República Velha, o jornal não era 

ligado a nenhum partido político. O POVO é o jornal mais antigo em circulação no Ceará. É 

o único periódico do Ceará, e é um dos poucos do Brasil, a manter um Conselho de 

Leitores. É um dos dois únicos jornais do país a ter um jornalista na função de ombudsman 

e conta atualmente com três emissoras de rádio, um jornal, uma TV e um portal on-line. 

D) O POVO foi fundado em janeiro de 1928, por Demócrito Rocha. Anotou em seu primeiro 

editorial seu propósito de "defender os interesses da sociedade contra as oligarquias 

dominantes". Mesmo manifestando-se contra a política da República Velha, o jornal não era 

ligado a nenhum partido político. O POVO é o jornal mais antigo em circulação no Ceará. É 

o único periódico do Ceará, e é um dos poucos do Brasil, a manter um Conselho de 

Leitores. É um dos dois únicos jornais do país a ter um jornalista na função de ombudsman 

e conta atualmente com três emissoras de rádio, um jornal, uma TV e um portal on-line.  

E) O jornal O POVO surgiu em janeiro 1930 como um jornal literário, pois seu fundador 

Demócrito Rocha, era escritor e poeta. No decorrer do tempo, o jornal adquiriu feição 

noticiosa, que preserva até os dias de hoje. O POVO é o jornal mais antigo em circulação no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Online
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Online
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Online
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Online
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Ceará. É o único periódico do Ceará, e é um dos poucos do Brasil, a manter um Conselho 

de Leitores. É um dos dois únicos jornais do país a ter um jornalista na função de 

ombudsman. Conta atualmente com cinco emissoras de rádio, um jornal, uma TV e um 

portal on-line. 

 

QUESTÃO 2 

“Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação 
da rama, mas em geral as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos 
galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. E o 
chão, que em outro lugar a sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos secos, 
cuja agressividade ainda mais se acentuava pelos espinhos.” 
 
O trecho acima é parte do romance de estreia de Raquel de Queiroz, publicado em 1930. O 

livro sintetiza o quadro social, econômico e político do Ceará naqueles anos de seca. 

Assinale a alternativa que corretamente indica o ano retratado pela autora. 

 

A) 1915. 

B) 1877. 

C) 1900. 

D) 1889. 

E) 1930. 

 
QUESTÃO 3 

O Oriente Médio é, historicamente, zona de tensões entre povos, nações e países. Um dos 

problemas mais recorrentes é a disputa que opõe Israel e Palestina. Marque a única 

alternativa correta sobre o assunto. 

 

A) Israel foi criado durante o período da chamada Guerra Fria, por insistência dos Estados 

Unidos, que buscava um aliado no Oriente Médio. Israel passou então a promover ataques 

contra a Palestina com o argumento de combate ao terrorismo da região. Para aceitar a 

mais nova iniciativa de paz na região, a Palestina impôs várias pré-condições, uma delas 

que a mediação não fosse feita pelos Estados Unidos, mas por um país neutro, que não 

tivesse interesse direto na região. 

B) O estado israelense foi criado ao fim da Segundo Guerra Mundial, quando países aliados 

– Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética – reuniram-se e definiram quais territórios 

seriam área de influência de cada país. Resolveram também, no mesmo acordo criar um 

estado judeu no Oriente Médio, de modo a manter a influência ocidental na região. Como 

houve recusa dos países árabes em aceitar a criação de Israel, iniciou-se uma guerra que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_O_Povo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Online
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dura até hoje. A mais recente iniciativa de paz, proposta pelos Estados Unidos, não teve 

consequência, pois ambos os lados recusaram o encontro em solo Americano.  

C) No fim do mês de julho, negociadores de Israel e Palestina reuniram-se em Washington, 

Estados Unidos, e acertaram um plano de trabalho para tentar chegar a um acordo de paz.  

A origem do conflito entre os dois povos tem origem 1948, quando a Assembleia Geral da 

ONU, em 1948, votou pela partilha da região palestina em dois estados, um árabe 

(Palestina) e outro judeu (Israel). O mundo árabe não aceitou a partilha, e sete estados 

árabes invadiram Israel, iniciando-se uma guerra, vencida pelo estado judeu. Desde então, 

conflitos vêm se sucedendo.  

D) Os povos judeus e árabes conviveram durante séculos harmoniosamente na região da 

Palestina. A Primeira Guerra Mundial provocou o fim dos grandes impérios, fazendo avançar 

o ímpeto nacionalista de cada povo. Foi então que os árabes resolveram fundar seu próprio 

estado, a Palestina, o que aconteceu em 1920. Como consequência, os judeus tomaram o 

mesmo caminho, criando Israel, o que deu início às disputas que seguem até hoje. 

E) A mais recente iniciativa para negociar a paz entre Israel e Palestina, proposta pelos 

Estados Unidos, foi frustrada pela negativa de ambos os lados de se reunirem. Os dirigentes 

de Israel afirmaram não aceitar a existência de um estado árabe vizinho, temendo pela 

segurança do país judeu. Ao mesmo tempo, dirigentes da OLP (Organização pela 

Libertação da Palestina), também se negam a reconhecer o estado de Israel.  

 
QUESTÃO 4 
A Atual crise financeira que afetou a União Europeia abalou a confiança dos mercados 

financeiros internacionais com relação ao bloco. Muitos analistas afirmam que é um efeito 

reflexo da crise americana de 2008, e que tal efeito se faz sentir de forma mais aguda nos 

países mais frágeis economicamente do bloco. Dentre esses países, a atual crise europeia 

afetou, principalmente: 

 

A) Turquia, Grécia e Portugal; 

B) Grécia, Portugal e Irlanda; 

C) Portugal, Espanha e França; 

D) Islândia, Grécia e Portugal; 

E) Espanha, Grécia e França. 
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QUESTÃO 5 

O surgimento de Canudos, em fins do século XIX, e a transformação de Juazeiro em centro 

de peregrinação têm pontos em comum, como a religiosidade popular. Outra forma de olhar 

para estes centros é entendê-los a partir: 

 

A) da história ambiental, pois praticavam uma agricultura predatória.  

B) da economia, pois os camponeses propunham o fim dos latifúndios.  

C) da política, pois seus líderes religiosos opunham-se ao republicanismo.  

D) da história militar, pois constituíam focos armados de resistência ao poder do Estado. 

E) da migração, pois atraíam pessoas em busca de uma melhor condição de vida. 

 

QUESTÃO 6 

Recentemente, após as manifestações de rua, em junho, a Câmara dos Deputados 

derrubou a chamada PEC 37. Marque a única alternativa correta a respeito do assunto. 

 

A) A Proposta de Emenda Constitucional, de número 37, tinha o objetivo de fazer uma 

reforma do Judiciário, reduzindo o número de recursos que provocam o atraso no 

julgamento de processos. 

B) A Proposta de Emenda Constitucional, de número 37, regulamentou a lei que obriga que 

hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde) a atenderem vítimas de estupro. 

C) A Proposta de Emenda Constitucional, de número 37, tinha por objetivo reduzir o alcance 

da Defensoria Pública, proibindo que esses advogados, que são pagos pelo Estado para 

defender populações de baixa renda, atuassem em casos em que o acusado tivesse 

cometido crime hediondo. 

D) A Proposta de Emenda Constitucional, de número 37, tinha por objetivo reduzir os 

poderes do Ministério Público, limitando o poder de investigação de promotores e 

procuradores.  

E) A PEC 37 tinha por objetivo regulamentar as eleições de 2014, estabelecendo o 

financiamento público campanhas políticas. 

 

QUESTÃO 7 

A respeito da segurança pública no Ceará, marque a única alternativa correta. 

 

A) O atual governo do Ceará foi um dos que mais investiram em segurança, apesar disso, 

assiste-se ao crescimento de todos os índices de violência. Em 2001, o Ceará tinha 17 
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homicídios por 100 mil habitantes, índice que subiu para 32,7 assassinatos por 100 mil 

habitantes em 2011.  

B) Desde que se iniciou o programa Ronda do Quarteirão, o percentual de roubos e furtos e 

homicídios vêm se reduzindo no Ceará. A cidade mais beneficiada é Fortaleza, onde a 

atuação do Ronda do Quarteirão é mais forte. 

C) O atual governo do Ceará foi um dos mais investiram em segurança pública, devido a 

isso, todos os índices de violência cederam nos últimos seis anos, à exceção de roubos a 

bancos, que se disseminaram por todo o estado, inclusive com a explosão de prédios de 

agências pelo interior.  

D) O atual governo do Estado do Ceará vem reduzindo drasticamente o investimento em 

segurança pública, em consequência, todos os índices de violência vêm aumentando, 

principalmente os homicídios. 

E) O governador Cid Gomes (PSB) vem mantendo o mesmo valor destinado à segurança 

pública, desde que assumiu o primeiro mandato, em 2007. Os críticos de sua gestão dizem 

que a falta de investimento na área de segurança pública é que vem fazendo os índices de 

violência aumentarem. 

 

QUESTÃO 8 

Recentemente, a presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou uma lei que estabelece garantia 

de atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde) à mulher vítima de violência sexual, 

inclusive a prescrição da chamada “pílula do dia seguinte” para interromper uma possível 

gravidez, em decorrência de estupro. No Brasil, o aborto é proibido. Anote a única 

alternativa correta, que especifica a exceção ou exceções em que o aborto é permitido. 

 

A) Quando o casal não tem condições de arcar com a criação do filho, desde que a 

declaração seja feita na presença de um juiz de Direito e lavrada em cartório. 

B) Em caso de estupro; em caso risco de risco vida da mãe; em caso de gravidez de feto 

anencéfalo e quando a mãe é menor de idade e não quer ter o bebê, desde a sua 

declaração seja assistida por assistentes sociais e psicólogos. 

C) Em caso de estupro; quando a gravidez provoca risco à vida da mãe; e em caso de 

gravidez de feto anencéfalo.  

D) Somente em caso de estupro e quando a mãe corre risco de vida devido à gravidez. 

E) Não existem exceções à proibição do aborto no Brasil. 

 

QUESTÃO 9 



 7 

Recentemente, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB), enfrentou manifestação de 

ecologistas devido a uma obra que, segundo ele, irá melhorar a fluidez do trânsito e a 

mobilidade em uma das áreas mais congestionadas de Fortaleza. Marque a única alternativa 

correta. 

 

A) A obra em pauta é a chamada ponte estaiada, que será construído sobre o rio Cocó, 

ligando o Centro de Eventos e o bairro Cidade 2000. 

B) Trata-se do túnel em frente ao shopping Iguatemi. 

C) O protesto deu-se, com acampamento no local, contra um viaduto que o prefeito pretende 

construir no entroncamento das avenidas Antônio Sales e Washington Soares. Para fazer a 

obra, será necessária a derrubada de quase uma centena de árvores. Para compensar o 

corte, o prefeito Roberto Cláudio afirma que plantará 500 mudas de espécies nativas.  

D) Os ecologistas protestaram, inclusive montando um acampamento no local, contra obra 

que será construída no cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás com Washington 

Soares. Será um conjunto de túneis e viadutos, que deixarão um vão livre para pedestres, e 

criando uma via paisagística. Para a construção, será necessário desmatar mais de um 

hectare (tamanho equivalente a um campo de futebol) do Parque do Cocó. O prefeito 

promete que, para compensar a derrubada das árvores, serão plantadas três mudas para 

cada espécie a ser cortada. 

E) A obra que provocou protestos é o túnel sob a Avenida Washington Soares, que dá 

acesso ao Centro de Eventos. 

 

QUESTÃO 10 

Segundo pesquisa do IBGE, a expectativa de vida ao nascer no Brasil alcançou 73,9 anos, 

em 2010, representando um acréscimo de 17,8% em relação ao ano de 1980, portanto um 

crescimento de 11,2 anos na expectativa de vida. Em vista disso, pode-se dizer que: (anote 

a única alternativa correta). 

 

A) Em 1980, a expectativa de vida ao nascer era de 60 anos. 

B) Ao longo do período, a expectativa de vida do brasileiro cresceu seis meses por ano. 

C) Os brasileiros que nasceram em 2010 têm 14 anos a mais de expectativa de vida em 

relação aos que nasceram em 1980. 

D) Todos os brasileiros que nasceram em 2010 vão viver mais do que os que nasceram em 

1980. 

E) A expectativa de vida ao nascer em 1980 era de 62,7 anos.  
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Graciliano Ramos foi o grande homenageado da FLIP (Festa Literária Internacional de 

Paraty), 2013. No romance, Vidas Secas, do autor alagoano, o vaqueiro Fabiano encontra-

se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena:  

Não se conformou: devia haver engano. (…) Com certeza havia um erro no papel do branco. 
Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, 
entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e 
nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o 
vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. 
Bem, bem. Não era preciso barulho não. 

(Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.) 

QUESTÃO 1  

No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo 

e de coloquialismo no vocabulário. Pertence a variedade do padrão formal da linguagem o 

seguinte trecho: 

 

A) “entregando o que era dele de mão beijada!”. 

B) “e Fabiano perdeu os estribos”. 

C) “Passar a vida inteira assim no toco”. 

D) “Não se conformou: devia haver engano”.  

E) “Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou”. 

 

Agora, leia este outro fragmento de Vidas Secas para responder às duas questões 

seguintes:  

Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam 
espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-
se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro 
entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e 
feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos 
brutos exclamações e onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras 
compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que 
elas eram inúteis e talvez perigosas. 

(Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.) 

QUESTÃO 2 

O texto, no seu conjunto, enfatiza:  

http://profekarina.wordpress.com/2011/02/27/questoes-enem-variedades-linguisticas/
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A) A pobreza física do personagem.  

B) A identificação do personagem com o mundo animal. 

C) A miséria moral do personagem.  

D) A falta de escolaridade do personagem.  

E) NDA. 

 

QUESTÃO 3 

O que há de efetivo na forma de articular as palavras para a personagem de Graciliano 

Ramos?  

 

A) A comunicação entre homem e bicho que impossibilitava a aproximação com outros 

indivíduos humanos.  

B) A dificuldade de sobrevivência num mundo hostil e distante de outras criaturas humanas. 

C) A referência a um contexto rural, entremeada por prenúncios de uma linguagem arcaica. 

D) A tentativa de falar palavras difíceis e o impedimento em função da complexidade 

significativa. 

E) A economia linguística e a precisão na maneira de comunicar-se com outros indivíduos 

afins e com os animais. 

 

QUESTÃO 4 

Leia o poema e marque a alternativa incorreta: 

 

Erro de português  

 

Quando o português chegou  
Debaixo duma bruta chuva  
Vestiu o índio  
Que pena!  
Fosse uma manhã de sol  
O índio tinha despido  
O português  
 

(Oswald de Andrade) 

 

 

A) O texto trata da colonização do Brasil por Portugal.  
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B) O texto menciona a dificuldade do nativo de aprender a língua do colonizador. Dificuldade 

esta corroborada pelo título do poema.  

C) O poema traz à tona uma hipótese: a inversão do fato histórico, ou seja, poderia ter sido 

diferente se as circunstâncias fossem outras.  

D) O autor critica a superposição cultural vivenciada pelos nativos brasileiros.  

E) O verbo vestir metaforiza a superposição cultural que ocorreu durante a colonização. 

 

QUESTÃO 5 

As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes 

linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema: 

 
“(….) 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 
 
Que tem se os quinhentos réis meridional 
Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 
Junto formamos este assombro de misérias e grandezas, 
Brasil, nome de vegetal! (….)” 
 

(Mário de Andrade. Poesias completas. 6. ed. São Paulo: Martins Editora, 1980.) 

O texto poético ora reproduzido trata das diferenças brasileiras no âmbito: 

A) literário e popular. 

B) linguístico e econômico. 

C) histórico e geográfico. 

D) racial e folclórico. 

E) étnico e religioso.  

 

QUESTÃO 6 

Considere as frases: 

 

As escolas devem proibir frituras e refrigerantes não vendendo frituras e refrigerantes em 

suas cantinas. 

 

A escola pode ensinar hábitos alimentares saudáveis, mas a família também deve incorporar 

esses hábitos alimentares saudáveis. 
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Para evitar a repetição de palavras, assinale a alternativa em que os pronomes, além de 

estarem adequadamente colocados na frase, substituem, correta e respectivamente, os 

termos em destaque nas frases.  

 

A) vendendo-os...incorporar-lhes 

B) vendendo-lhes...os incorporar 

C) vendendo-os...incorporá-los 

D) lhes vendendo...lhes incorporar 

E) os vendendo...incorporá-los  

 

QUESTÃO 7 

O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em: 

 

A) Quanto à escolha das frutas, elas preferem as frescas às industrializadas. 

B) Desde às seis horas, as merendeiras já estão à frente de suas atividades na cozinha. 

C) As merendeiras levam à sério o seu trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade das 

refeições. 

D) A coordenadora disse à uma das merendeiras que os alunos têm aprovado às refeições. 

E) À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, como foi pedido à ela pela diretora. 

 

QUESTÃO 8 

Assinale a única alternativa em que a frase obedece às regras de concordância verbal e 

nominal estabelecidas pela norma padrão. 

 

A) Antes da mudança de hábitos, haviam muitos alunos que traziam lanche de casa. 

B) Fazem dois meses que a escola alterou a rotina alimentar dos educandos. 

C) No início, a criançada ficou meio decepcionada com a ausência de salgadinhos. 

D) Alguns pais consideraram absurdo as decisões da direção da escola. 

E) Durante as adaptações, ocorreu, entre os estudantes, muitas discussões. 

 

QUESTÃO 9 

Em todos os trechos de textos jornalísticos abaixo, verificam-se estratégias utilizadas pelo 

jornalista para manter-se imparcial em relação ao fato apresentado, EXCETO em: 
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A) Na carta-resposta da emissora, há uma nítida tentativa de desqualificar o profissional e 

mesmo uma sutil indução a se acreditar que este estava fora de suas faculdades mentais.  

B) Segundo Fleury, o principal objetivo do Ministério Público do Trabalho é assegurar um 

mínimo de garantias aos recrutados e suas famílias. 

C) Existe a informação de que tem um mandado de prisão sendo cumprido contra alguns 

diretores da empresa, os quais estariam sendo acusados de desviar recursos públicos 

federais. 

D) Nesta quinta, 1º de maio, o acusado negou qualquer envolvimento com o suposto 

esquema de desvio de verbas. 

E) Em relação aos programas assistencialistas, o Ministro da Educação discordou, em 

entrevista concedida à um Jornal de grande circulação,  com a seguinte afirmação: Diz a 

sabedoria popular que "não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar". Entretanto, o bom 

senso indica que, em casos de fome, deve-se, sim, "dar o peixe", para o faminto ter as 

condições mínimas de aprendizagem. 

 

QUESTÃO 10  

Indique a opção que completa com coerência e coesão o trecho a seguir: 

 
Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao 
da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos 
planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema de um país 
depende de suas condições econômicas, 

 

A) subordina-se o problema pedagógico à questão maior da filosofia da educação e dos fins 

a que devem se propor as escolas em todos os níveis de ensino.  

B) o entrelaçamento das reformas econômicas e educacionais constitui fator de somenos 

relevância para o soerguimento da cultura nacional. 

C) são elas as reais condutoras do processo histórico de arregimentação das forças de 

renovação nacional.  

D) é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo 

das forças culturais.  

E) às quais se associam os projetos de reorganização do sistema educacional com vistas à 

renovação cultural da sociedade brasileira. 
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NOVOS TALENTOS O POVO 

 

Nome Completo____________________________________________________ Data: ____/_____/_____ 

 

Faculdade:________________________________________________________  Semestre: ___________ 

 

E-mail(s): ________________________________________  Tels.: _______________________________ 

 

 

PROVA DE REDAÇÃO 
 

O editor lhe propõe a seguinte pauta: 

 

“O governo federal pretende aumentar o tempo dos cursos em Medicina, de seis para 

oitos anos, sendo que os dois últimos anos os estudantes terão de atuar 

obrigatoriamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para obter diploma.” 

 

Para fazer a matéria, você deverá entrevistar dois professores de medicina, ouvir-lhes 

os argumentos, contra e a favor da medida. Suponha que você entrevistou os professores, 

cujos nomes, qualificação e argumentos encontram-se abaixo.  

A partir disso, produza um texto corrido, entre 20 e 30 linhas, observando os critérios 

jornalísticos, com as seguintes características: a) contextualize o assunto, b) exponha os 

principais argumentos a favor e contra à medida, c) dê um título. 

 

......................................................................................................... 

 

Luciano Bezerra Gomes,  professor de Medicina da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB): 

 

1 - Nenhum médico se forma apenas nos anos de universidade, assim, a medida do governo 

da presidente Dilma Rousseff de ampliar em dois anos a graduação médica com um ciclo de 

formação remunerada representa um avanço, por ser centrada no trabalho supervisionado 

em serviços públicos de saúde, com suporte de tutoria presencial e apoio à distância com 

telemedicina e teleconferência. 
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2 - Como professor de medicina, sei o quanto é difícil que as universidades se insiram no 

Sistema Único de Saúde (SUS). A maioria se limita à formação nos hospitais universitários 

e, quando entra no SUS, realiza aulas práticas pontuais. Tais atividades “treinam” os 

estudantes em algumas habilidades técnicas e sedimentam conteúdos específicos. Embora 

relevantes, são insuficientes para orientarem uma prática médica integral, centrada nas 

necessidades de saúde dos usuários e não nos saberes e interesses dos médicos. 

Independentemente da especialidade que seguirá, é essencial o aprendizado que o médico 

desenvolve ao se responsabilizar pelo cuidado as pessoas com nome e endereço, que têm 

família e uma comunidade à qual se vinculam. 

 

3 - Em sua atuação política, o Conselho Federal de Medicina (CFM) afirma que medidas 

como essa só se desenvolvem em países totalitários e autoritários. Esta entidade, então, 

deve considerar a rainha da Inglaterra um novo Hitler, pois etapa similar de formação 

complementar se desenvolve com os médicos naquele país. Ou que a Suécia – 

mundialmente considerada modelo de democracia -, no setor saúde, é uma sucursal do 

stalinismo, pois isso também ocorre naquelas terras escandinavas. 

 

Marcelo Gurgel Carlos da Silva, professor titular de Saúde Pública da Universidade 

Estadual do Ceará (Uece): 

 

1 - Por esse modelo, ao término dos seis anos, o concluinte receberia um registro provisório 

do CRM, para trabalhar no SUS, como bolsista pouco motivado, em regime de dedicação 

exclusiva, sob supervisão docente da sua escola médica, e somente ganharia o registro 

definitivo após o biênio de trabalhos forçados. Essa proposição, possivelmente, é de 

inspiração cubana, a exemplo da Escola Latino Americana de Medicina  (Elam), que 

concede, em seis anos, o título de generalista básico, de ação restrita, e exige outros dois 

anos de trabalho tutelados, para qualificar generalistas plenos, ou médicos efetivos. 

 

2 - A intromissão governamental comete um grave equívoco ao desconsiderar que as 

escolas médicas realizam suas aulas práticas em unidades de saúde, que pertencem ou 

prestam serviços ao SUS. Isso se aplica à Residência Médica, cuja oferta de vagas está 

concentrada nas instituições públicas, ou filantrópicas, que têm no SUS o principal cliente. A 

expansão defendida não leva a um aumento do número de médicos, apenas protela o início 

da vida profissional e encarece o custo de formação e nem será capaz de converter os 

formandos em generalistas, restringindo-os no direito de atuar em especialidades, o que é 
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um contrassenso, dada a crescente complexidade de nossas mazelas, no cenário de 

transição epidemiológica que o Brasil atravessa. 

 

3 - De pronto, essa intervenção poderá provocar um desestímulo nos jovens que desejam 

cursar medicina, postos diante de um dilema, em que oito anos ensejam um alto custo-

oportunidade e uma queda na taxa interna de retorno da profissão. A proposta em questão 

parece ser mais uma truculência governamental, à guisa de retaliação, dirigida aos médicos 

e suas entidades, por se oporem à importação de médicos estrangeiros, sem revalidação 

dos diplomas. 

 


