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GABARITO 

 
 

1) Vero o Falso? Dimostra di aver capito il testo scegiendo le risposte in conformità con le 
informazioni contenute nel testo. Non è detto che le affermative sotto siano trascrizioni del 
testo, ma riflettono l’idea espressa dall’autore. Vale 2, 5 (ogni risposta vale 0,5) 
 

a) Gli italiani non credono alla serietà dei medici. (F ) 
b) Il caso Confalonieri è la punta dell’iceberg. ( V  ) 
c) A Napoli un noto medico ha ricevuto commesse per una ditta a suo nome e di sua moglie. ( V  ) 
d) I reati di consussione, frode, truffa e abuso d’ufficio è una “malattia endemica” contagiosa. (V ) 
e) Gli Ordini professionali ed i sindacati sono preoccupati con questa situazione. (F ) 

 
 
2 – Quali sono i fatti che hanno motivato l’autore a scrivere questo sfogo? Vale 2,5 
 
     O autor enumera  uma série de comportamentos criminosos e/ou antiéticos praticados por 
médicos italianos começando pelo médico da área de Nefrologia de um hospital de Catânia, 
que foi denunciado em janeiro deste ano por favorecer algumas empresas responsáveis pelo 
fornecimento de material para o setor de Hemodiálise, em troca de propina; em Avezzano, 
um médico de Família foi preso por fornecer atestados falsos; um médico de Letojani foi 
preso por falsidade ideológica, pois batia ponto nos plantões noturnos e ia para casa; em 
Civitavecchia foram presos seis médicos por fraudarem as seguradoras dando falsos 
atestados, nos quais informavam que pessoas tinham sido gravemente feridas em acidentes 
automobilísticos que nunca ocorreram; Em hospitais de Nápoles, várias irregularidades que 
vão do absenteísmo (mais de 90 pessoas presas por baterem o ponto e voltar para casa) à 
fraudes que transferiam dinheiro de propina para uma conta de uma empresa cujo titular era 
o chefe da Oncologia e sua esposa.   
 
3 – Il testo porta un messaggio politico/morale o d’altro genere? Quale? Vale 1,0  
 
 O autor do texto procura chamar a atenção do leitor para um comportamento já 
bastante disseminado, quase naturalizado na Itália, e demonstra preocupação quanto à 
indiferença com que o problema é tratado pelas Instituições responsáveis (sindicatos e 
Ordem dos Médicos) sendo tal comportamento questionável moralmente e refletir uma 
atitude política no enfrentamento da questão. Em um parágrafo faz alusão a contradição entre 
o cidadão que chama o governo de “ladrão”, mas, por sua vez, sonega impostos.  
 
  
 
 
 



4 -  Tradurre il brano sotto. Vale 4,0 
 
“Como assim? Certamente os princípios que regem o trabalho do médico, hoje, estão em 
crise. Mas há algo que vai além. Porque se o médico frauda, dando um atestado de falsa 
invalidez, sabe que tal ação pode causar danos para aqueles que realmente foram atingidos  
por graves doenças e que poderão ficar sem a assistência pública; porque se chamarem o 118 
no período noturno e o médico não estiver no plantão, talvez esteja colocando em risco a 
vida de alguém; porque se o médico vai jogar tênis quando deveria estar no hospital, sabe 
que algum paciente deverá esperar e esperar – ou então pagar por fora – para ter a assistência 
de que necessita. A prisão dos “Diretores dos hospitais” é um duro golpe para a categoria dos 
médicos. Nestes episódios verifica-se um comportamento fraudatório que encontra terreno 
fértil no nosso País, graças à corrupção difundida em todos os segmentos da sociedade 
(incluindo daquele que grita “governo ladrão” mas não paga os impostos). Mas há algo mais: 
a traição ao juramento de Hipócrates, que é basilar na profissão do médico; o desprezo a um 
importante papel na sociedade; a indiferença em relação aos doentes.” 


