
Informação sobre a prova de 
avaliação de MGF1 

Coordenações de Internato Médico de Medicina Geral e Familiar 
Açores, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, 
Madeira e Norte 

Recomenda-se a consulta do Regulamento das Provas de Avaliação de 
Conhecimentos do Internato Médico de Medicina Geral Familiar. 

Data e hora 
7 de Janeiro de 2020, 10:30 (Portugal Continental | 9:30 Açores) 
Os internos devem comparecer no local da prova 30 minutos antes da hora agendada 
para o início. 

Local 
A divulgar pelas Coordenações de cada região. 

Número de perguntas e duração 
50 perguntas, 60 minutos. 

Tipos de pergunta 

Escolha múltipla 
Com quatro opções possíveis, entre as quais existirá apenas uma resposta correcta. 
Exemplo: 

Porque razão se consideram os cuidados do médico de família como longitudinais? 

A. Porque a pessoa é acompanhada ao longo de toda a sua vida 

B. Porque os problemas são geridos em todas as suas dimensões 

C. Porque são geridos tanto problemas agudos como crónicos 

D. Porque são observadas todas as pessoas, independentemente da idade 

Correspondência 
Com dois conjuntos de até quatro elementos cada, sendo que a cada elemento de um 
conjunto apenas pode corresponder um único elemento do outro conjunto. Exemplo: 

Manuel, de 70 anos, sofre de diabetes mellitus tipo 2 e recorre à consulta por quadro 
de tosse com três dias de duração. No exame objectivo encontra um múrmúrio 



vesicular rude, sem broncoespasmo. Opta por manter terapêutica sintomática e 
reavaliar daí a dois dias. Tendo em conta os registos efetuados na consulta, faça 
corresponder a cada um dos dados apresentados um dos componentes do registo 
médico orientado por problemas. 

1. Diabetes mellitus tipo 2 - A 

2. Murmúrio vesicular rude - B 

3. Reavaliar daqui a 2 dias - C 

4. Tosse com três dias de duração - D 

A. Lista de problemas 

B. Objectivo 

C. Plano 

D. Subjectivo 

Verdadeiro e falso 
Com quatro afirmações que devem ser classificadas individualmente como verdadeiras 
ou falsas. Exemplo: 

Paula na consulta de saúde materna queixa-se de dor e sangramento das gengivas. 
Relativamente ao cheque-dentista classifique as seguintes frases como verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 

A. A grávida pode usar até 3 cheques-dentista - V 

B. O cheque dentista abrange procedimentos preventivos, restaurações, 
desvitalizações, extracções. - V 

C. O cheque-dentista pode ser utilizado até 60 dias após a data prevista do parto 
ou da data efectiva do mesmo - V 

D. Só as grávidas com rendimento mínimo têm direito ao cheque-dentista - F 

 

Preenchimento de espaços em branco 
Com até quatro espaços em branco a serem preenchidos com uma ou duas palavras 
ou um número. Exemplo: 



Observa um tímpano e quer descrever o que vê. Escreva o nome de cada uma das 

estruturas assinaladas.  

 
1 ___________________ (martelo ou cabo do martelo) 

2 ___________________(cone /triângulo /reflexo luminoso) 

 

Resposta curta 
Com uma resposta que consista em uma ou duas palavras ou num número. Exemplo: 

Numa lista de 1000 utentes, 750 foram à consulta durante um ano. Qual é a taxa de 
utilização nesse ano? 

75% 

Conhecimentos a avaliar 
Os que constam na secção VI - Objetivos por estágio do programa formativo do Perfil 
de competências do especialista em Medicina Geral e Familiar publicado pelo Colégio 
da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos. 
 


