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COMANDO DA AERONÁUTICA 
 

EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E 
FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA 

(CCC 2010) 

ESPECIALIDADE: Cirurgia Pediátrica 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 20 (vinte) 

questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade composta de 40 
(quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão 
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste 
caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem 
com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  

4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do 
Cartão de Resposta. 

5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta. 

6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do 
início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o 
horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas 
poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
Até 12/8/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios (via Intraer e Internet). 

até 17/8/2009 Preenchimento na página do CIAAR na Internet (disponível até às 15h do último dia de 
recurso – Horário de Brasília) da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ). 

até 11/9/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 12/09/2009  Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ, ou 
comunicação da inexistência das mesmas, na Internet e Intraer. 

até 15/09/2009 Preenchimento na página do CIAAR na Internet do formulário de recurso para a Prova de 
Redação (até às 15h do último dia recurso – horário de Brasília). 

até 30/09/2009 Divulgação dos resultados finais das Redações. 

até 16/10/2009 
Divulgação, via Internet, da relação nominal dos candidatos convocados para a 
Concentração Intermediária e Prova de Títulos (por especialidade). 

26/10/2009 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
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À nossa volta tudo é movimento e instabilidade. Se o ser vivo, prodígio da harmonia, resiste a todas as 
agressões que o ameaçam e constantemente assaltam, é devido à entrada em ação de oportunos processos de 
adaptação e compensação, regidos pelo Sistema Nervoso, mas desencadeados pelo próprio distúrbio que se 
propõem corrigir. Porque ao movimento e instabilidade, ao desequilíbrio, responde o ser vivo na procura de um 
novo equilíbrio, adaptando-se e criando nova condição que resiste à mudança. 

E é desta sucessão de movimentos e equilíbrios que se faz a vida, onde quer que ocorra, e perante qualquer 
tipo de condições. A imensa maioria dos seres humanos está habituada a viver a menos de 2 500 metros de 
altitude. Apoiando-se diretamente no solo, subjugado pela força da gravidade, o Homem mantém-se num estado 
de relativa estabilidade no meio ambiente a que se foi adotando ao longo dos tempos, mas que lhe é favorável 
ao desenvolvimento das suas principais funções. 

Apesar da vontade de olhar a terra de um ângulo mais alto, as mais antigas observações do “mal das 
montanhas” cedo o fizeram entender que não poderia aceder, impunemente, ao cimo dos mais elevados montes 
do nosso planeta.  Depois foram as subidas em balão que lhe permitiram estabelecer princípios claros dos 
acidentes a que se sujeitaria o Homem quando se elevava na atmosfera. É de então a primeira descrição do “mal 
de altitude”, caracterizado por problemas respiratórios e cardiovasculares, com náuseas após os 5 000 metros, 
com alterações nervosas progressivas, com cefaleias, astenia extrema e perda de conhecimento pelos 8 000 
metros, tornando-se a morte provável se não se encetar rapidamente a descida! 

Contudo, ainda que preso ao solo pela gravidade, desprovido das asas dos muito admirados pássaros que 
invejavelmente evoluíam nos céus, o homem tinha, no entanto, um cérebro capaz de pensar e imaginar, sonhar e 
concretizar. E, ainda que com sacrifícios terríveis, capaz de realizar o sonho acalentado durante séculos: voar! 
(...). Passou-se do princípio de que toda a gente podia voar, para um outro, em que só aos perfeitos era permitida 
a atividade aérea. 

Na Medicina Aeronáutica, a seleção de pilotos baseia-se tanto em aspectos ligados à medicina preventiva 
como à medicina preditiva. Passa pelo conhecimento das circunstâncias que envolvem o ambiente em altitude 
(...), mas também das patologias que por esse ambiente podem ser agravadas ou desencadeadas e das condições 
físicas ou psíquicas que podem pôr em causa a adaptação do homem ao ambiente; mas passa também pelo 
conhecimento médico em geral, particularmente das patologias e condições capazes de gerar quadros de 
incapacidade, agravados ou não pela atividade aérea, numa base de conhecimento epidemiológico de forma a 
ser possível o estabelecimento de fatores ou índices de risco passíveis ou não de ser assumidos. Daí o 
estabelecimento de critérios de seleção para o pessoal navegante, e a necessidade de exames médicos e 
psicológicos de seleção e revisão. 

No meio militar, em que a exigência operacional se impõe de uma forma muito mais intensa, os aspectos 
ligados à seleção de pessoal assumem características mais prementes. Estamos perante alguém que se propõe 
operar um sistema de armas, em ambiente não natural para o homem (não fisiológico), sujeito a condições 
extremas de agressividade, cuja intensidade e variabilidade ultrapassam há muito os mecanismos de adaptação 
humana. Porque a aviação militar não trata apenas de transporte de passageiros em condições que se aproximam 
daquelas que se apresentam ao nível do solo. Ao combatente do ar pretende-se que vá mais alto, mais rápido e 
mais longe. Impõe-se um risco acrescido pela extensão dos limites a atingir e ultrapassar, desenvolvendo-se 
mecanismos de segurança que têm por objetivo quebrar ainda mais esses limites, mais do que garantir a 
segurança do operador. Impõe-se a exposição física e emocional ao risco, ao mesmo tempo que se exige a 
operação racional de sistemas complexos. Prolongam-se as missões para além da fadiga pela necessidade de 
projeção do poder. Confia-se o piloto à sua máquina em missões dominadas pela solidão, apenas quebrada via 
rádio. Espera-se que opere o sistema de armas com crítica e eficácia. E espera-se que retorne, para recomeçar 
dia após dia. 

Paralelamente à investigação médica no campo da seleção, cedo se percebeu que os aviadores também não 
recebiam apoio médico adequado. Não só os médicos militares não estavam preparados em áreas importantes da 
atividade aérea (fisiologia de voo, acelerações, desorientação espacial, medo de voar, sujeição a hipobarismo e 
hipoxia, etc.), como a cultura militar não previa a presença regular do médico junto do combatente. Por 
exemplo, para consultar o médico, o piloto necessitava de autorização do seu comandante. 
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O conceito de “flight surgeon” surge nesta sequência, com a necessidade sentida da presença de médico 
especialista nesta área do conhecimento junto das tripulações. A vida aeronáutica militar, pela sua 
especificidade, pelo risco inerente à operação nos limites da aeronave e do organismo humano, pela necessidade 
de aumentar a operacionalidade nos pressupostos de mais alto, mais rápido e mais longe, impunha a necessidade 
de melhor gestão dos recursos humanos, de maior apoio ao pessoal envolvido nas operações, de mais 
investigação no âmbito da adequação da interface homem-máquina, de mais e melhor treino, da vivência de 
situações simuladas, de ambientes equivalentes/próximos da operacionalidade real, da exposição em situações 
de segurança à altitude, acelerações, circunstâncias de menor ou alterada estimulação sensorial, etc. 

 Mas surge também pela necessidade de médicos que conheçam os aviadores não só de forma global, mas 
também pessoal, com quem consigam estabelecer relações de proximidade e confiança, de forma a melhor 
avaliarem a prontidão, mas também a fazerem sentir a sua presença, numa atitude preventiva e de colaboração. 

E também a recuperação dos operadores, que se perderam atrás das linhas inimigas, ou que se vão 
perdendo por doença ou queda em combate, de forma a se tornarem novamente operacionais assume 
importância relevante na Medicina Aeronáutica. Daí o desenvolvimento de todo um outro conhecimento 
associado a outras áreas inicialmente não objeto direto da Medicina Aeronáutica – evacuações aéreas, apoio 
sanitário próximo, investigação de acidentes, diagnóstico e tratamento de doenças capazes de interferir com as 
aptidões para o voo, etc. 

  O conhecimento especializado em áreas médicas e não médicas é requerido ao médico aeronáutico. As 
especialidades médicas de Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Cardiologia, Neurologia, Psiquiatria/Psicologia, 
são de particular importância. 

 O apoio a quem voa é, sem dúvida, cada vez mais um esforço de equipe. O especialista em medicina 
aeronáutica deverá ser capaz de, para além do conhecimento que lhe é exigido nestas áreas, comunicar com 
outros especialistas. Assim saberá tratar toda a informação, avaliar o impacto na saúde e estado do piloto, 
relacioná-lo com o meio e decidir acertadamente sobre a sua atual capacidade para o voo. 

Sendo a prioridade principal de qualquer Força Aérea a manutenção da prontidão operacional que lhe 
permita o cumprimento das missões que lhe são atribuídas, compete-lhe, portanto, o esforço exigido para a 
manutenção de aeronaves no ar, equipadas, e com tripulações treinadas e capazes de cumprir essa missão, com 
minimização dos riscos e menor custo em termos operacionais. 

 A saúde das tripulações, o treino desenvolvido, a familiaridade com os ambientes são fatores que 
acentuam as capacidades de adaptação, as possibilidades de correção de erros e o bom resultado final da cada 
missão. A prevenção de incapacidades súbitas não esperadas, a condição sensorial do operador, o desempenho 
adequado em termos físicos, cognitivos ou emocionais, são fatores passíveis de prevenção ou de minimização 
em termos de riscos assumidos. 

Daí o interesse da medicina aeronáutica, como valência imprescindível de uma organização militar que 
opere meios aéreos. Não só nas vertentes de seleção de pessoal, como na formação, no treino, na investigação, 
na operação de simuladores, na programação de algumas missões, no apoio ao combate e no tratamento e 
reabilitação. 

Os médicos aeronáuticos colocados nas Unidades (Bases Aéreas) constituem a linha da frente da medicina 
aeronáutica e são, como tal, os primeiros responsáveis pelo apoio ao pessoal navegante. Todos estes médicos 
estão habilitados com o Curso Básico de Medicina Aeronáutica e cumprem horas de voo nas esquadras sediadas 
nessas bases. Possuidores de uma preparação clínica, que se pretende sólida, sentem e vivem no seu quotidiano 
os problemas próprios do voo. 

 A sua tarefa na assistência ao pessoal navegante compreende o ensino e a demonstração da fisiologia de 
voo, a detecção precoce de alterações recuperáveis que possam interferir na aptidão para o voo ou com a 
otimização da condição física e psicológica para o desempenho das missões, o aconselhamento em termos de 
adequação das condições de cada tripulante às missões, a suspensão temporária da atividade aérea em casos de 
incapacidades súbitas e breves, a orientação para o Hospital ou o Centro de Medicina Aeronáutica de situações 
não passíveis de intervenção a nível da Base Aérea. 

 Este estatuto de Flight Surgeon visa, sobretudo, influenciar todo o pessoal navegante que com ele convive 
diariamente a adotar estilos de vida baseados em medidas preventivas que conduzam à preservação do máximo 
das suas capacidades e da respectiva aptidão. O estabelecimento de relações de confiança e respeito mútuo entre 
o Pessoal Navegante e os médicos aeronáuticos é essencial para a eficácia da atividade aérea, permitindo o 
cumprimento escrupuloso da segurança de voo. 

  Texto adaptado de <http://www.revistamilitar.pt/modules/articles/article.php?id=120>. Acesso em 27 jun. 2009. 
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01. Segundo os autores do texto, NÃO é tarefa específica dos médicos da aeronáutica 
a) a prevenção de incapacidades súbitas nos voos. 
b) a avaliação das condições operacionais de voo. 
c)  o apoio e a orientação para a população navegante. 
d)  a seleção de pessoal competente para os quadros funcionais. 
 
02. Segundo os autores do texto, a principal necessidade de melhor gestão de recursos humanos, no 

ambiente militar, deve-se a 
a)  mecanismos de segurança tanto para superação de limites quanto para o operador em situações reais. 
b)  aspectos ligados ao estabelecimento de princípios claros a que se sujeita o militar no campo da 

aeronáutica. 
c)  tarefas multifuncionais a que o militar da aeronáutica se sujeita em áreas importantes da atividade aérea. 
d)  imperativos ligados à presença regular de um médico especialista junto às tripulações aéreas. 
 
03. Assinale a alternativa cujo elemento NÃO está relacionado à seleção de pilotos a que fazem menção 

os autores do texto. 
a)  Precaução 
b)  Prerrogativa 
c)  Patologia 
d)  Prognóstico 
 
04. Assinale a alternativa em que os autores expressam uma opinião. 
a)  “A sua tarefa na assistência ao pessoal navegante compreende o ensino e demonstração da fisiologia...” 
b)  “Este estatuto de Flight Surgeon visa, sobretudo, influenciar todo o pessoal navegante...” 
c)  “ O conhecimento especializado em áreas médicas e não médicas é requerido ao médico aeronáutico.” 
d)  “O apoio a quem voa é, sem dúvida, cada vez mais um esforço de equipe.” 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa para o emprego dos sinais de pontuação. 
a)  “E, ainda que com sacrifícios terríveis, capaz de realizar o sonho acalentado durante séculos: voar!” (Os 

dois pontos são usados aqui para discriminar a ideia posterior)  
b)  “...todo um outro conhecimento associado a outras áreas inicialmente não objeto direto da Medicina 

Aeronáutica – evacuações aéreas, apoio sanitário próximo, investigação de acidentes...” (O travessão foi 
usado para enumerar os termos seguintes)  

c)  “Os médicos aeronáuticos colocados nas Unidades (Bases Aéreas) constituem a linha da frente da 
medicina aeronáutica e são, como tal, os primeiros responsáveis...” (Os parênteses são utilizados aqui para 
enfatizar o termo anterior) 

d)  “A saúde das tripulações, o treino desenvolvido, a familiaridade com os ambientes são fatores que 
acentuam as capacidades de adaptação, as possibilidades de correção de erros...” (As vírgulas foram 
usadas para isolar termos de diferentes funções sintáticas) 

 
06. Em relação às palavras abaixo, em qual alternativa todas apresentam o MESMO número de letras e 

de fonemas. 
a)  Conhecimento – exames – quebrada – humanos 
b)  Admirados – medicina – consultar – altitude  
c)  Problemas – extrema – variabilidade – aviadores 
d)  Circunstâncias – ambiente – incapacidade – preso  
 
07. “Mas surge também pela necessidade....”  
 

O verbo surgir do fragmento acima refere-se a um sujeito anteriormente mencionado no texto. 
Assinale a alternativa que apresenta esse sujeito.  

 

a)  Interface homem-máquina 
b)  Gestão dos seres humanos 
c)  Critério de seleção 
d)  Conceito de “flight surgeon”  
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08. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada adverbial desenvolvida. 
a)  “...alguém que se propõe operar um sistema de armas, em ambiente não natural para o homem...” 
b)  “Assim saberá tratar toda a informação, avaliar o impacto na saúde e estado do piloto...”  
c)  “...princípios claros dos acidentes a que se sujeitaria o Homem quando se elevava na atmosfera.”  
d)  “Por exemplo, para consultar o médico, o piloto necessitava de autorização do seu comandante.”  
 
09. Assinale a alternativa que apresenta a função correta da expressão destacada. 
a)  “...da exposição em situações de segurança à altitude...” (objeto indireto) 
b)  “...aspectos ligados à medicina preventiva como à medicina preditiva.” (complemento nominal) 
c)  “...adaptando-se e criando nova condição que resiste à mudança.” (objeto direto) 
d)  “...preventivas que conduzam à preservação do máximo das suas capacidades...” (adjunto adverbial) 
 
10. Assinale a alternativa cujos elementos destacados NÃO apresentam valor de acréscimo. 
a)  “...constituem a linha da frente da medicina aeronáutica e são, como tal, os primeiros responsáveis 

pelo...”  
b)  “Não só nas vertentes de seleção de pessoal, como na formação, no treino, na investigação, na operação...” 
c)  “A seleção baseia-se tanto em aspectos ligados à medicina preventiva como à medicina preditiva.” 
d)  “...das circunstâncias que envolvem o ambiente em altitude (...), mas também das patologias...” 
 
11. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a MESMA tonicidade. 
a)  Aeronáutica – formação – saúde – esforço 
b)  Pessoal – preservação – missões – capaz 
c)  Imprescindível – emocional – acidentes – segurança 
d)  Súbitas – aeronáutica – importância – sanitário 
 
12. Assinale a alternativa cujo elemento destacado introduz uma oração subordinada substantiva. 
a)  “Ao combatente do ar pretende-se que vá mais alto, mais rápido e mais longe....” 
b)  “O apoio a quem voa é, sem dúvida, cada vez mais um esforço de equipe.” 
c)  “E também a recuperação dos operadores, que se perderam atrás das linhas inimigas...” 
d)  “E é desta sucessão de movimentos e equilíbrios que se faz a vida, onde quer que ocorra...” 
 
13. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido atribuído às expressões destacadas. 
a)  “...o pessoal navegante que com ele convive diariamente a adotar estilos de vida...” (modo) 
b)  “...admirados pássaros que invejavelmente evoluíam nos céus...” (tempo) 
c)  “...cedo o fizeram entender que não poderia aceder, impunemente...” (modo) 
d)  “...relacioná-lo com o meio e decidir acertadamente sobre a sua atual...” (tempo) 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto às funções sintáticas desempenhadas pela(s) expressão(ões) 

destacada(s). 
a)  “O estabelecimento de relações de confiança e respeito mútuo entre o Pessoal Navegante e os médicos 

aeronáuticos é essencial...” (predicativo do sujeito) 
b)  “A saúde das tripulações, o treino desenvolvido, a familiaridade com os ambientes são fatores que 

acentuam as capacidades de adaptação, as possibilidades de correção de erros...” (objetos indiretos) 
c)  “...maioria dos seres humanos está habituada a viver a menos de 2 500 metros de altitude.” (objeto 

indireto) 
d)  “À nossa volta tudo é movimento e instabilidade.” (predicativos do objeto) 
 
15. Indique a alternativa cuja partícula se NÃO tem valor de pronome apassivador.  
a)  “Prolongam-se as missões para além da fadiga pela necessidade de projeção...” 
b)  “Impõe-se um risco, acrescido pela extensão dos limites a atingir.” 
c)   “...ao mesmo tempo que se exige a operação racional de sistema complexos.” 
d)  “...estabelecer princípios claros dos acidentes a que se sujeitaria o Homem...” 
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16. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o sufixo formador de advérbio. 
a)  Fisiologia 
b)  Variabilidade  
c)  Impunemente 
d)  Autorização 
 
17. “Depois foram as subidas em balão que lhe permitiram estabelecer princípios claros dos acidentes a 

que se sujeitaria o Homem quando se elevava na atmosfera”. 
 

No período acima, os verbos foram empregados, respectivamente, no 
 
a)  pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, pretérito perfeito.  
b)  pretérito perfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito, pretérito imperfeito. 
c)  pretérito mais-que-perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, pretérito perfeito. 
d)  pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do presente, pretérito imperfeito. 
 
18. Assinale a alternativa em que a preposição com traduz uma relação de causa. 
a)  “...manutenção de aeronaves no ar, equipadas, e com tripulações treinadas e capazes...” 
b)  “...os aviadores não só de forma global, mas também pessoal, com quem consigam estabelecer relações...” 
c)  “...a primeira referência existente sobre as alterações fisiológicas sofridas com a altitude, foi produzida...” 
d)  “E, ainda que com sacrifícios terríveis, capaz de realizar o sonho acalentado durante séculos: voar!” 
 
19. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito composto.  
a)  “Impõe-se um risco acrescido pela extensão dos limites a atingir e ultrapassar.” 
b)  “O conhecimento especializado em áreas médicas é requerido ao médico aeronáutico.”  
c)  “O estabelecimento de relações de confiança e de respeito é essencial para a eficácia da atividade aérea...” 
d)  “A saúde das tripulações, o meio desenvolvido, a familiaridade com os ambientes acentuam as 

capacidades.” 
 
20. Em “...resiste a todas as agressões que o ameaçam e constantemente assaltam,...”, a função sintática 

desempenhada pelo elemento destacado é a mesma desempenhada por 
a)  “...avaliar o impacto na saúde e estado do piloto, relacioná-lo com o meio...”. 
b)  “...que lhe é favorável ao desenvolvimento das suas principais funções.” 
c)  “...estabelecer princípios claros dos acidentes a que se sujeitaria...”. 
d)  “...compete-lhe, portanto, o esforço exigido para a manutenção...”. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
21. Em relação a  Atresia de Esôfago sem fístula, assinale a alternativa correta. 
a) A distância entre os cotos esofágicos é geralmente curta, o que permite, a anastomose primária. 
b) Kimura propôs uma técnica que consiste no alongamento do coto distal do esôfago extratorácico, em 

múltiplos tempos. 
c) Qualquer que seja a técnica escolhida, como medida inicial está indicada a realização gastrostomia. 
d) Não se utiliza a técnica de anastomose retardada, pois não há crescimento dos cotos esofágicos. 
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22. Sobre Hérnia Diafragmática Congênita (HDC), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e depois 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

 
(   ) A  etiologia da HDC é desconhecida. Apenas em algumas síndromes raras há uma origem 

genética bem estabelecida, como, por exemplo, nas trissomias dos cromossomos 13 e 18. 
(   ) O conceito dominante, sobre sua patogenia, é de que a falha do fechamento do canal 

pleuroperitoneal é um defeito primariamente diafragmático e, que são as vísceras abdominais 
herniadas para o tórax que impedem o desenvolvimento normal dos pulmões. 

(   ) O defeito diafragmático, ou forame de Bochdalek é de localização ântero-medial, envolvendo 
pelo menos a área que seria originada da membrana pleuroperitoneal. 

(   ) O lado direito é mais afetado que o lado esquerdo, porém seu diagnóstico é mais difícil devido 
a presença do fígado. 

 
a) V – F – V – F. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
 
23. Criança de 3 anos com trauma abdominal fechado com rotura de baço. Assinale a alternativa que 

constitui indicação para laparotomia. 
a) Hospital de pequeno porte, sem Unidade de terapia Intensiva Pediátrica. Com cirurgião pediátrico e 

anestesista presentes apenas 3 dias por semana. 
b) Necessidade de transfusão, na dose de 30 ml/Kg de peso nas primeiras 24 horas após o trauma, para 

manter a volemia. 
c) Hematoma subcapsular do baço (Lesão Grau 1) diagnosticado pela tomografia computadorizada. 
d) Pneumotórax à esquerda na radiografia de tórax. 
 
24. Todas as lesões citadas abaixo decorrentes de traumatismos torácicos, requerem tratamento 

imediato,  EXCETO. 
a) Pneumotórax aberto. 
b) Contusão pulmonar. 
c) Pneumotórax hipertensivo. 
d) Tamponamento cardíaco. 
 
25. Sobre Hematoma Subdural Agudo, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Seu mecanismo de formação é a ruptura das veias corticomeníngeas, que saem do córtex aos seios durais. 
b) Os impactos antero-posteriores produzem com maior frequência uma ruptura venosa e um hematoma 

subdural. 
c) A imagem tomográfica é de uma placa côncavo-convexa em torno da superfície cerebral. 
d) Localiza-se geralmente nas regiões occiptal e cerebelar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

26. Em relação ao acesso vascular, relacione as colunas, e depois assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
A. Cateterização da veia umbilical.  
B. Dissecção venosa profunda (flebotomia). 
C. Portocath. 
D. Coagulopatia. 
 
(   ) Catéter totalmente implantável de longa duração. 
(   ) Estado no qual se evita a realização de acessos venosos centrais por punção. 
(   ) Procedimento realizado em recém-nascidos, utilizado para exsanguíneotransfusão e 

reanimações na sala de parto. 
(   ) Acesso ao sistema profundo, mais seguro devido a canulação venosa ser feita sob visão direta, 

mas implica na inutilização da veia.  
 
a) D – B – C – A. 
b) C – D – A – B. 
c) C – D – A – B. 
d) B – D – A – C.  
 
27. Sobre os índices de gravidade mais comumente empregados no trauma pediátrico, assinale a 

alternativa correta. 
a) O Trauma Score (TS) é uma graduação baseada na escala de coma de Glasgow e nos parâmetros 

cardiovasculares e respiratórios. Foi desenvolvido especialmente para a população infantil, mas tem sido 
bem sucedido no paciente adulto. 

b) O Injury Severity Score (ISS) é baseado na frequência respiratória, pressão sistólica e na escala de coma 
de Glasgow.  

c) O Pediatric Trauma Score (PTS) combina parâmetros fisiológicos e anatômicos para avaliar a gravidade 
das lesões, levando em consideração o peso, a patência da via aérea, a pressão sistólica, o exame 
neurológico, a presença de fraturas e as lesões cutâneas.  

d) O método tRISS constitui uma combinação entre o Pediatric Trauma Score e o Injury Severity Score, 
visando estabelecer a probabilidade de sobrevida da criança traumatizada. 

 
28. Sobre manuseio da via aérea na ressuscitação da criança politraumatizada, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) Os sinais clínicos clássicos de obstrução de via aérea, como, estridor, retração torácica e batimentos 

nasais, podem ou não estar presentes. 
b) As manobras de manutenção da via aérea de crianças alertas são em sequência: aplicação de oxigênio 

suplementar, aspiração da cavidade oral e intubação endotraqueal. 
c) Toda criança politraumatizada deve ser considerada como portadora de traumatismo de coluna cervical até 

que se prove o contrário. 
d) A cricotireoidostomia é indicada nas raras situações em que a intubação não é possível. 
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29. Em relação ao choque na criança politraumatizada, informe se verdadeiro (V) ou falso (F) e depois 
assinale a alternativa que apresenta sequência correta. 

 
(   ) A principal causa de choque na criança politraumatizada é a hipovolemia aguda. 
(   ) Na criança politraumatizada com choque deve-se iniciar imediatamente, após a abordagem de 

A (via aérea) e B (ventilação),  a infusão de volume com 20 ml/kg de solução cristalóide, em 
bolo, ao fim do qual se avalia a resposta ao tratamento, podendo ser administrado um segundo 
e um terceiro bolo. 

(   ) O acesso ideal consiste na cateterização de duas veias periféricas com cateteres de plástico 
curtos e de bom calibre do tipo jelco, de preferência em membro superior. 

(   ) A via intra-óssea é uma excelente opção de rápido acesso vascular, e todos os medicamentos e 
soluções utilizados endovenosamente são passíveis de administração pela mesma. 

 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – V – V – F. 
d) V – V – V – V. 
 
30. Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 As lesões do primeiro sulco branquial do tipo II são compostas por pele e estruturas anexas e tem 

íntima relação com a  __________ . 
 
a) tuba auditiva. 
b) glândula submandibular. 
c) glândula parótida. 
d) glândula tireóide. 
 
31. Sobre Hemangiomas e Síndromes Hemangiomatosas assinale a alternativa correta.  
a) São decorrentes de um defeito na gênese dos vasos sanguíneos. Estes surgem a partir do tecido 

mesodérmico, ao redor da quarta semana embrionária. 
b) Os hemangiomas planos ou capilares intradérmicos são manchas que se apresentam desde o nascimento e 

regridem após os 5 anos de idade. Aqueles que comprometem a área do primeiro ramo do trigêmeo podem 
estar associados a lesões neurológicas e oculares. 

c) Os hemangiomas fragiformes são de cor vermelho vivo, também estão presentes ao nascimento, crescem 
nas primeiras semanas de vida e não apresentam involução. 

d) A Síndrome de Klippel-Trenaunay é descrita como sendo uma associação de múltiplas malformações de 
pele, tipo hemangioma cavernoso, com lesões semelhantes no trato gastrointestinal. 
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Com base nas instruções abaixo, responda as questões de 32 a 38. 
 

Em sua folha de respostas, em correspondência com o número da questão marque a alternativa: 
 

a) Se as duas asserções forem verdadeiras e a segunda for uma justificativa correta da primeira. 
b) Se as duas asserções forem verdadeiras e a segunda não for uma justificativa correta da 

primeira. 
c) Se a primeira asserção for verdadeira e a segunda for incorreta. 
d) Se tanto a primeira como a segunda asserções forem incorretas. 

 
 
32.  

1ª Asserção 2ª Asserção 
No pós-operatório a criança 
encontra-se normalmente com 
hiperglicemia associada a 
hipoinsulinemia relativa 

porque 
ocorre um aumento da produção 
de carboidratos associados a uma 
diminuição de sua utilização 
periférica. 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
 
 
33. 

1ª Asserção 2ª Asserção 
Os corticosteróides representam 
um dos principais indutores das 
respostas metabólicas do 
período pós-operatório 

porque 
levam à diminuição da secreção 
da insulina por bloqueio da célula 
beta-pancreática. 
 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
 
 
34.  

1ª Asserção 2ª Asserção 
O recém-nascido elimina urina 
bem concentrada e suporta uma 
quantidade maior de solutos 

porque 
apresenta uma alta filtração 
glomerular, uma alta capacidade 
de concentração de solutos e uma 
baixa capacidade de diluição. 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
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35.  
1ª Asserção 2ª Asserção 

Na asfixia traumática a criança 
apresenta hemorragia 
conjuntival, petéquias em face, 
pescoço e tórax, cianose edema 
facial e graus variáveis de 
comprometimento do Sistema 
Nervoso Central (SNC) 

porque 

além de não haver dissipação de 
forças na via aérea fechada, o que 
faz com que a pressão seja 
transmitida ao mediastino, os 
vasos cervicais não possuem 
sistema valvular o que facilita a 
transmissão da pressão. 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
 
 
36.  

1ª Asserção 2ª Asserção 
O diagnóstico antenatal da 
onfalocele somente deve ser 
firmado após a 14ª semana de 
idade gestacional 

porque 

a gastrosquise não apresenta 
membrana âmnio-peritoneal o 
que deixa o conteúdo herniado 
em contato com o líquido 
amniótico 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
 
 
37.  

1ª Asserção 2ª Asserção 
As contaminações bacterianas 
da cavidade peritoneal tendem a 
rápida e livre disseminação 

porque o peritônio não tem grande 
capacidade de defesa frente a 
qualquer estímulo irritante. 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
 
 
38. 

1ª Asserção 2ª Asserção 
A fenda cervical mediana é uma 
anomalia comum da região 
anterior do pescoço, que afeta 
geralmente meninos da raça 
negra e se manifesta por um 
sinus na linha média do pescoço 

porque 

é derivada de tecidos de origem 
endodérmica. 

 
a) (...) 
b) (...) 
c) (...) 
d) (...) 
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39. Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A transformação maligna de um cisto tireoglosso é muito rara e o tipo histológico mais encontrado, 

segundo a literatura é o ___________.  
 
a) linfoma. 
b) hemangioma. 
c) adenoma. 
d) carcinoma. 
 
40. Sobre anomalias do diafragma relacione as colunas, e assinale a alternativa que contém a seqüência 

correta nas alternativa abaixo. Alguns números poderão ser usados mais de uma vez. 
 

1. Hérnia de Morgagni. 
2. Hérnia de Hiato. 
3. Hérnia Diafragmática Congênita. 
4. Eventração Diafragmática. 
 
(   )  Associada com hipoplasia e hipertensão pulmonares. 
(   )  Geralmente assintomática, na maioria das vezes é  diagnosticada incidentalmente por  

radiografia de tórax.    
(   )  Pode ser resultante de lesão do nervo frênico, pós cirurgia  cardíaca. 
(   ) Pode ser dividida em hérnia de deslizamento, hérnia  paraesofágica, hérnia combinada e 

esôfago curto congênito. 
(   )  Pode se utilizar de fluoroscopia ou ultrassonografia para confirmação diagnóstica 

(visualização de respiração paradoxal). 
(   )  Quando o diagnóstico é feito tardiamente, mesmo em pacientes assintomáticos, deve-se indicar 

o tratamento cirúrgico logo que possível, devido ao risco de encarceramento e 
estrangulamento. 

 
a) 3 – 1 – 2 – 4 – 3 – 3. 
b) 1 – 2 – 2 – 1 – 3 – 4. 
c) 3 – 1 – 4 – 2 – 4 – 3. 
d) 4 – 4 – 4 – 2 – 1 – 3. 
 
41. Sobre Estenose Hipertrófica do Piloro (EHP) assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A real etiologia da EHP não é conhecida, porém redundância congênita da mucosa pilórica tem sido 

implicada.  
b) A atropina não pode ser usada no tratamento de EHP. 
c) No passado, foi utilizado na Europa esquema terapêutico com pequenos volumes de dextrose ou leite 

materno oferecidos com uma maior frequência. 
d) Durante o tratamento cirúrgico o prolongamento da piloromiotomia além da veia pilórica pode resultar em 

entrada na luz duodenal. 
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42. Sobre gastrostomia informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale 
a alternativa com a sequência correta. 

 
(   ) É usada frequentemente em crianças neuropatas e é realizada juntamente com fundiplicatura. 
(   ) Apesar da realização de gastrostomia deslocar o estômago anterior e inferiormente ela não 

resulta em abertura do ângulo cardioesofágico de Hiss. 
(   ) A localização da gastrostomia deve ser na parede anterior do estômago, ligeiramente medial a 

sua grande curvatura. 
(   ) Gastrostomia Endoscópica Percutânea (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy – PEG) tem 

como contra-indicações relativas: coagulopatias, maciça distensão abdominal, ascite e suspeita 
de aderências devido cirurgias prévias. 

(   ) A colocação do tubo de gastrostomia próximo ao piloro também é aceitável, pois não causa 
complicações e diminui a possibilidade de refluxo gastroesofágico. 

(   ) A  recolocação do tubo de gastrostomia após sua perda precoce (poucas horas após sua 
colocação) pode levar ao escape do suco gástrico ou a infusão de fórmula alimentar na 
cavidade peritoneal. 

 
a) V – F – V – V – F – V. 
b) F – V – F – F – V – F. 
c) V – F – V – F – F – V. 
d) F – V – V – V – V – F. 
 
43. Sobre obstrução duodenal assinale a alternativa correta. 
a) Na atresia duodenal do tipo I existe continuidade da parede entre o segmento dilatado e o estreitado do 

duodeno. No subtipo A2 o septo muscular e mucoso tem um pertuito central ou deslocado para a curvatura 
menor, assim, mesmo  quando a clínica é de obstrução total, o orifício pode estar presente no septo, 
 pois como este tem direção oblíqua, ocorre um mecanismo valvular que impede a progressão de ar e 
líquidos, funcionando como uma obstrução total. 

b) As atresia duodenais apresentam, com relação às atresias intestinais mais distais, duas diferenças 
fundamentais: a complexidade da afecção e a baixa incidência de anomalias associadas. 

c) O diagnóstico ultrassonográfico pré-natal da atresia duodenal se caracteriza pela presença de poliidrâmnio 
como um sinal único, pois apesar de mostrar certo grau de dilatação intestinal é muito difícil a sua 
caracterização em estômago e/ou duodeno. 

d) O tratamento da atresia duodenal do tipo III pode ser realizado por endoscopia digestiva alta onde a 
membrana pode ser ressecada com bisturi elétrico ou laser. 

 
44. Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre íleo meconial e depois assinale 

a alternativa que apresenta a sequencia correta. 
 

(   ) Clister radiopaco hiperosmolar com gastrografina (diazoatro de meglumine) é uma das formas 
de tratamento clínico das obstruções devidas a íleo meconial. 

(   ) Clister com a substância de Boehringer-Mannheim pode também ser usado no tratamento 
clínico das obstruções devidas a íleo meconial.  

(   ) O tratamento cirúrgico reserva-se aos casos de insucesso do tratamento clínico e aos casos 
complicados. 

(   ) Uso de N-acetilcisteína no tratamento clínico somente pode ser feito por clister, pois o mesmo 
pode levar a aspiração se oferecido por via oral. 

 
a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – F – V. 
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45. Na classificação de cisto de colédoco os tipos que correspondem a divertículo do hepatocolédoco e a 
dilatação predominante da árvore intra-hepática (corresponde a um dos tipos de doença de Caroli) 
são respectivamente: 

a) IV e II. 
b) II e III. 
c) V e VI. 
d) II e V. 
 
46. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A persistência de  ___________ é uma malformação na qual o reto, a vagina e o trato urinário 

unem-se e terminam num único canal comum. O reto, a vagina e o trato urinário têm parede 
comum muito __________, o que representa o principal desafio técnico na correção cirúrgica. 

 
a) fístula única / longa 
b) cloaca / curta 
c) cloaca / longa 
d) fístula única / curta 
 
47. Leia o caso abaixo e assinale a alternativa correta. 
 Criança de 6 meses, iniciou há mais ou menos 4 horas quadro de dor abdominal aguda intensa,  

acompanhada de palidez cutânea e contração dos membros inferiores. Após melhora da dor, a 
criança aceitou leite sem apresentar vômito. Duas horas depois voltou a apresentar dor importante 
acompanhada de palidez e sudorese.  Os episódios de dor tornaram-se mais frequentes, a criança 
agora se apresenta irritada, com palidez persistente com vômitos e eliminação de fezes com muco e 
sangue (geléia de morango). O diagnóstico mais provável desta criança é 

a) apendicite aguda. 
b) doença Inflamatória Intestinal. 
c) má Rotação Intestinal. 
d) invaginação intestinal (Intussuscepção). 
 
48. Assinale a alternativa em que o sinal/sintoma NÃO faz parte da clínica da aganglionose intestinal 

congênita (Moléstia de Hirschsprung). 
a) Encoprese / escape fecal. 
b) Distensão abdominal. 
c) Eliminação explosiva de fezes após toque retal. 
d) Ausência de eliminação de mecônio nas primeiras 48 horas após o nascimento. 
 
49. Sobre anomalias anorretais assinale a alternativa correta. 
a) Na anomalia anorretal com fístula retoperineal na menina não se deve fazer colostomia, porém no menino 

é recomendável a realização da mesma. 
b) Na anomalia anorretal com fístula retovesical, o reto se comunica com o colo vesical. Com isso o reto e o 

trato urinário não têm parede comum acima da fístula. 
c) Na anomalia anorretal com fístula retouretral o reto se abre no vestíbulo da genitália feminina devendo ser 

realizada colostomia como tratamento inicial. 
d) A colostomia descompressiva deve ser realizada nas primeiras 24 horas de vida devido a possibilidade de 

“explosão” intestinal. 
 
50. Em relação as características histológicas da atresia de vias biliares, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) Proliferação ductal. 
b) Fibrose portal e ponte porta-porta. 
c) Desarranjo da estrutura hepática. 
d) Colestase em ductos neoformados. 
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51. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A Síndrome de ____________ é uma doença congênita caracterizada por _________ das vias biliares 

intra-hepáticas acompanhada de diferentes tipos de malformações cardiovasculares, mas sempre 
associada a __________ da artéria pulmonar. 

 
a) Budd-Chiari / obstrução / trombose 
b) Allagille / hipoplasia / estenose 
c) Crigler-najjar / obstrução / hipofluxo 
d) Gilbert / normalidade / estenose 
 
52. Sobre Nesidioblastose, assinale a alternativa correta. 
a) O termo nesidioblastose significa a presença de pseudo-ilhotas de células endócrinas em localização 

ectópica, no mesênquima, nas septações fibrosas, junto aos ductos pancreáticos exócrinos, ou revestindo-
os parcialmente. 

b) As formas autossômicas recessivas caracterizam-se por apresentar sintomas com início mais tardio e com 
manifestações clínicas mais leves. 

c) Provoca hipoglicemia, acidose metabólica, cetonemia e alterações dos níveis plasmáticos dos ácidos 
graxos. 

d) Os bloqueadores dos canais de cálcio são as drogas de escolha para o tratamento da forma autossômica 
recessiva, pois o cálcio participa do mecanismo fisiológico de secreção de insulina. 

 
53. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A ___________________ consiste na passagem de estruturas intra-abdominais para a região 

inguinal através do conduto peritoneovaginal patente. Quando o conteúdo do saco herniário é 
apenas líquido, forma-se a _____________________. Na _____________________ o conteúdo 
abdominal não volta espontaneamente para a cavidade.  A _________________ caracteriza-se pela 
protusão de gordura pré-peritoneal através de pequeno defeito na linha média da aponeurose 
anterior. 

 
a) Hérnia inguinal / Hérnia encarcerada / Hérnia epigástrica / Hidrocele comunicante 
b) Hidrocele comunicante / Hérnia inguinal / Hérnia encarcerada / Hérnia epigástrica  
c) Hérnia inguinal / Hidrocele comunicante / Hérnia encarcerada / Hérnia epigástrica 
d) Hidrocele comunicante / Hérnia inguinal / Hérnia epigástrica / Hérnia encarcerada  
 
54. Sobre afecções agudas da bolsa escrotal, indique as opções que completam corretamente as lacunas 

da assertiva a seguir e depois assinale a alternativa correta. 
 
 Na torção ___________ o cordão espermático sofre rotação ______ da inserção na túnica vaginal. 
 
a) intravaginal / abaixo 
b) extravaginal / abaixo 
c) intravaginal / acima 
d) extravaginal / acima 
 
55. Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A hipospádia é malformação caracterizada pela abertura do meato uretral na face inferior do pênis 

ou escroto. A ________________é o hormônio que masculiniza o feto, sendo sua produção 
insuficiente ou a insensibilidade parcial de sua ação tecidual um dos mecanismos de gênese das 
hipospádias. 

 
a) progesterona 
b) deidrotestosterona 
c) desidroepiandrosterona 
d) androstenediona 
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56. Relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas opções abaixo. 
 

1. Parafimose 
2. Aderência balanoprepucial 
3. Balanopostite 
4. Circuncisão 
 
(   ) é o método mais tradicional para correção da fimose. 
(   ) inflamação e/ou infecção da glande e prepúcio. 
(   ) é uma complicação grave, exclusiva dos pacientes com fimose na qual ocorre  garroteamento 

do pênis pelo anel estenótico durante manipulação. 
(   ) é fisiológica até os 3 a 5 anos. 

  
a) 4 – 3 – 1 – 2.  
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 2 – 1 – 4 – 3. 
d) 3 – 4 – 2 – 1. 
 
57. Sobre Tumores Renais assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Também chamado de nefroblastoma, é tumor maligno primário de rim mais frequente na infância. 
b) De acordo com o estadiamento do National Wilms Tumor Study (NWTS), no estádio II o tumor estende-se 

além do rim, mas é completamente extirpado. Existe extensão regional: penetração através da cápsula 
renal nos tecidos perirrenais. Nenhum gânglio pode estar acometido. 

c) De acordo com o estadiamento da Societé Internationale d´Oncologie Pediatrique (SIOP), o estádio II é 
caracterizado por tumor com invasão alem da cápsula, com excisão incompleta e com biópsia pré-
operatória. 

d) É associado com severas síndromes congênitas tais como: hemi-hipertrofia isolada, Síndrome de Denys-
Drash, aniridia esporádica, anomalias genitais e Síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

 
58. Sobre Neuroblastoma, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) De acordo com a classificação de Shimada  das características anatomopatológicas, um tumor com 

estroma pobre, em crianças maiores de 5 anos é considerado de histologia favorável. 
b) Os territórios mais frequentes de disseminação metastática são medula óssea e esqueleto. As metástases 

ósseas mais comuns são as cranianas, as quais podem determinar grandes deformidades. 
c) A deleção do braço curto do cromossomo 1(1p) é considerada um fator desfavorável de prognóstico. 
d) De acordo com o Sistema Internacional de Estadiamento (International Neuroblastoma Staging Sistem – 

INSS) o tumor unilateral, total ou parcialmente ressecado, com linfonodos ipsolaterais não aderidos 
positivos e linfonodos contralaterais e fígado negativos é considerado Estadio 2B. 

 
59. Sobre Hepatoblastoma assinale a alternativa correta. 
a) O hepatoblastoma geralmente se apresenta sob a forma de grande massa tumoral localizada no 

hipocôndrio direito associada com quadro de obstrução biliar importante e aumento dos níveis de 
bilirrubina. 

b) O tipo histológico fetal apresenta maior aumento dos níveis séricos de alfa-fetoproteína  do que os tipos 
embrionário e anaplásico e após a exérese do tumor devem cair progressivamente, com uma vida média de 
quatro a seis dias. 

c) De acordo com o estadiamento do Children’s Cancer Study Group o tumor irressecável ou residual ou que 
sofreu ruptura é classificado como estádio IV.  

d) A melhor caracterização morfológica, com vistas à possibilidade de ressecção cirúrgica, do tumor é 
definida pela ultrassonografia que indica massa tumoral heterogênea com ou sem áreas de necrose central.  
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60. Sobre Tumores Ovarianos, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Apesar da grande maioria (aproximadamente 95%) dos tumores ovarianos serem teratomas císticos, 

quanto mais jovem a criança, maior a probabilidade de o tumor ser maligno, sendo que 84% dos tumores 
germinativos de ovário são malignos quando a idade for abaixo de 10 anos. 

b) O germinoma corresponde histogenética e morfologicamente ao seminoma do testículo e ao 
disgerminoma do ovário, porém, ao contrário do seminoma, que ocorre exclusivamente em fase pós-
puberal, o disgerminoma ocorre antes da puberdade.  

c) Os principais marcadores biológicos dos tumores de células germinativas são a alfa-fetoproteína (AFP), a 
gonadotrofina coriônica humana (HCG), a desidrogenase lática (DHL) e a fosfatase alcalina.  

d) O carcinoma embrionário é uma neoplasia de alto grau de malignidade e na faixa pediátrica é originado de 
células da placenta (gestacional). 
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REDAÇÃO 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra 

faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
-  Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 
-  Fora do tipo ou tema proposto; 
-  Que não estiver em prosa; 
-  Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
-  Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
-  Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do 

texto; 
-  Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 
-  Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

STF decide que diploma de jornalismo não é obrigatório para o exercício da profissão 
 

Por 8 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram [...] que o diploma de 
jornalismo não é obrigatório para exercer a profissão. 

 
Para o relator, danos a terceiros não são inerentes à profissão de jornalista e não poderiam ser evitados 

com um diploma. Mendes acrescentou que as notícias inverídicas são grave desvio da conduta e problemas 
éticos que não encontram solução na formação em curso superior do profissional. Mendes lembrou que o 
decreto-lei 972/69, que regulamenta a profissão, foi instituído no regime militar e tinha clara finalidade de 
afastar do jornalismo os intelectuais contrários ao regime.  

Sobre a situação dos atuais cursos superiores, o relator afirmou que a não obrigatoriedade do diploma 
não significa automaticamente o fechamento dos cursos. Segundo Mendes, a formação em jornalismo é 
importante para o preparo técnico dos profissionais e deve continuar nos moldes de cursos como o de culinária, 
moda ou costura, nos quais o diploma não é requisito básico para o exercício da profissão.  

Mendes disse ainda que as próprias empresas de comunicação devem determinar os critérios de 
contratação. "Nada impede que elas peçam o diploma em curso superior de jornalismo", ressaltou. [...] 

Tais Gasparian, representante da Sertesp, representante da Sertesp, [...] lembrou que a obrigatoriedade 
do diploma foi instituída por uma junta militar que nem poderia legislar por decreto-lei. A ideia, defende a 
representante, era restringir a liberdade de expressão na época da ditadura, "estabelecendo um preconceito 
contra profissionais que atuavam na área", afirmou.  

O Procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, afirmou que o curso superior de 
jornalismo age como obstáculo à livre expressão estabelecida na Constituição. "A atividade exige capacidade de 
conhecimento multidisciplinar", afirmou Souza, acrescentando que o diploma fecha a porta para outros 
profissionais transmitirem livremente seu conhecimento através do jornalismo.  

Do outro lado estava a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), favorável ao diploma. O advogado da 
entidade, João Roberto Fontes, afirmou que a não exigência do diploma significa uma precarização das relações 
trabalhistas entre donos de conglomerados e jornalistas. "Haverá uma proletarização ainda maior da profissão 
de jornalismo, uma vez que qualquer um poderá ser contratado ao 'bel-prazer do sindicato patronal'", afirmou 
Fontes. O advogado lembrou que a imprensa é conhecida como o quarto poder. "Ora, se não é necessário ter um 
diploma para exercer um poder desta envergadura, para que mais será preciso?", questionou. 

Texto adaptado de<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/06/17/ult5772u4370.jhtm>. Acesso em 3 jul 2009. 

 
 

Com base no conteúdo do texto acima e em outros de seu conhecimento, redija um texto 
dissertativo, no qual você apresente seus argumentos contra ou a favor do diploma de jornalismo para 
exercer a profissão.  
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
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