
 

 

Acta da Prova 

Avaliação de conhecimentos 
Medicina Geral e Familiar 1 

 

No dia 17 de Janeiro de 2020 reuniram-se os elementos da Comissão responsável pela elaboração da                

prova de MGF1 de 7 de janeiro de 2020, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Resposta aos pedidos de revisão da chave da prova de MGF1 de 7 de janeiro de 2020. 

2. Elaboração da chave definitiva da prova de MGF1 de 7 de janeiro de 2020. 

 

A análise dos pedidos de revisão mereceu as considerações da Comissão explanadas a seguir.  

 

Para a pergunta 1, com uma taxa de resposta correta de 79,9%, houve um pedido de revisão. 

O interno argumentou haver falta de informação para fazer um diagnóstico diferencial. 

É do entendimento da Comissão que a pergunta se refere a diagnóstico mais provável e não sobre                 

diagnósticos possíveis. 

Contestação indeferida.  
 

Para a pergunta 2, com uma taxa de resposta correta de 43,1%, houve um pedido de revisão. 

O interno argumentou particularidades locais de falta de resposta da ECCI. 

A Comissão entende que a situação descrita se enquadra na tipologia ECCI. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 3, com uma taxa de resposta correta de 83,7%, houve um pedido de revisão. 

O interno argumentou fazendo referência às fases da consulta. 

A pergunta não se refere aos 7 passos da consulta. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 5, com uma taxa de resposta correta de 56,3%, houve dois pedidos de revisão. 

Os internos argumentam falta de tempo e de calculadora para poder fazer os cálculos necessários               

para responder à pergunta. 

É do entendimento da Comissão que as contas podem ser realizadas sem recorrer a calculadora.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 6, com uma taxa de resposta correta de 77,7%, houve um pedido de revisão. 

O interno argumenta que a periodicidade das citologias (com potencial pesquisa de HPV) com              

resultado normal é de 3 em 3 anos. 

É do entendimento da Comissão que independentemente do que possa dizer o plano local, a               

literatura nacional e internacional é abundantemente clara quanto à periodicidade quando há            

pesquisa do HPV. A fonte invocada é menos válida que outras existentes.  

 



 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 7, com uma taxa de resposta correta de 75,0%, houve nove pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que existem outros critérios e contextos locais que podem ser invocados              

na escolha do hospital para referenciação. 

É do entendimento da Comissão que o utente tem direito a escolher, conforme o Despacho n.º                

5911-B/2016, e o médico de família deve respeitar essa escolha. O interesse do doente sobrepõe-se               

aos restantes critérios.  

Contestação indeferida.  
Para a pergunta 8, com uma taxa de resposta correta de 87,8%, houve um pedido de revisão. 

O interno argumenta a orientação depende dos recursos existentes em cada Unidade de Saúde. 
É do entendimento da Comissão que a pergunta não é sobre que respostas poderiam ser válidas,                

mas sobre qual é a mais adequada. 

Contestação indeferida.  
 

Para a pergunta 9, com uma taxa de resposta correta de 10,7%, houve sessenta e cinco pedidos de                  

revisão. Os internos argumentam com base no livro de texto de McWhinney e a lei de bases da                  

saúde (entre outros) para invocar que a função de gatekeeper significa que os cidadãos encontram               

nos seus médicos de família o primeiro ponto de contacto quando estão doentes (alínea A). Outros                

internos invocam a definição de Medicina Geral e Familiar da WONCA para invocar que gatekeeper               

significa que o médico de família tem o papel de advogado do utente junto dos cuidados de saúde                  

secundários (Alínea C). 

É do entendimento da Comissão que a pergunta não é sobre a organização do Serviço Nacional de                 

Saúde ou se o médico de família é a única forma de aceder aos cuidados hospitalares, mas sobre o                   

significado de um conceito. Além disso, não é verdade que em Portugal os utentes possam aceder                

livremente a todos os serviços prestados pelos hospitais, sendo o serviço de urgência a excepção e                

não a regra. A interpretação que está a tentar ser dada ao livro de texto McWhinney é errada. As                   

noções de primeiro ponto de contacto ou de advogado do doente são diferentes do conceito de                

gatekeeper e não são o alvo desta pergunta, tal como não são as implicações e consequências deste. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 11 com uma taxa de resposta correta de 74%, houve vinte e quatro pedidos de                  

revisão. 

Os internos argumentam com outros passos possíveis na consulta. 

É do entendimento da Comissão que a pergunta é sobre o passo seguinte e não sobre outros passos                  

da consulta. Ver Algoritmo de Intervenção Breve “5A” ou Muito Breve “2A+ A/R" da Direcção-Geral               

da Saúde. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 12, com uma taxa de resposta correta 76,6%, houve oito pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que um possível diagnóstico seria insuficiência cardíaca (alínea B). 

É do entendimento da Comissão que a pergunta é sobre o diagnóstico mais provável e não sobre                 

diagnósticos possíveis. A presença de fervores inspiratórios unilaterais e o estado de confusão são              

mais a favor do diagnóstico de pneumonia.  

Contestação indeferida. 
 

 



 

Para a pergunta 13, com uma taxa de resposta correta de 13,5%, houve noventa e quatro pedidos                 

de revisão. 

Os internos argumentam com base na utilização da escala analgésica da OMS, artigos na Eur Spine J                 

de 2010, “Regras de Ouro em Reumatologia" Edição de 2015, Manual de Urgências e Emergências               

do Lidel, o artigo “Recomendação para tratamento farmacológico da dor” da RPMGF de 2007,              

Medscape, NOC, opiniões de especialistas e opinião pessoal que as outras alíneas podiam ser              

considerada correctas. 

É do entendimento da Comissão que existe evidência de elevada qualidade (revisão sistemática com              

meta-análise) e posterior à bibliografia citada que mostrou não haver vantagem do paracetamol em              

relação ao placebo no tratamento da lombalgia aguda (a pergunta não é sobre dor em geral).                

Citando o prontuário terapêutico, a utilidade do tiocolquicosido é duvidosa e não existe nenhuma              

opção com "relaxante muscular" em geral ou outras substâncias deste grupo. Não existe justificação              

para a utilização de fármacos por via intramuscular (é falso que esta via seja mais eficaz e, além                  

disso, apresenta maiores riscos). A introdução de opióides como primeira linha não é correcta              

(recomenda-se vivamente que sejam estudados os efeitos da prescrição exagerada de opióides nos             

EUA e a actual epidemia relacionada com o uso de opióides).  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 14, com uma taxa de resposta correta de 49,4%, houve quarenta pedidos de                

revisão. 

Os internos argumentam que se deve dar preferência a medidas não farmacológicas e/ou introdução              

de insulina. 

É do entendimento da Comissão que o enunciado é muito claro ao dizer que o utente considera não                  

ser possível melhorar a alimentação ou o exercício físico nos 3 meses seguintes, pelo que não existe                 

optimização possível. A vinheta não aponta para um diagnóstico de depressão ou necessidade de              

psicoterapia, apenas para a existência de um problema familiar (que não precisa ser medicalizado,              

mas interfere no controlo da diabetes). A vinheta não indica existir insónia, mas uma interrupção do                

sono para cuidar da mãe. Não é razoável introduzir insulina quando o problema que origina a                

dificuldade no controlo estará resolvido dentro de 3 meses. Nestas circunstâncias, o alvo de controlo               

metabólico deve ser superior a 7%.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 15, com uma taxa de resposta correta de 97,46%, houve um pedido de revisão. 

O pedido de revisão não se refere à pergunta contestada. 

Não há lugar à deliberação da Comissão. 

 

Para a pergunta 16, com uma taxa de resposta correta de 87,56%, houve dois pedidos de revisão.  

Os internos argumentam que a tipologia de consulta de intersubstituição não é o âmbito adequado               

para realizar uma referenciação para uma consulta hospitalar. 

A pergunta refere-se ao caso um médico que observa um utente em consulta de intersubstituição               

por um outro motivo, e durante a auscultação observa uma lesão cutânea suspeita no tórax. 

É do entendimento da Comissão que perante a suspeita de uma situação com elevado potencial de                

malignidade, não deve ser protelada a referenciação. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 18, com uma taxa de resposta correta de 85,53%, houve dois pedidos de revisão.  

 



 

Os internos argumentam que o conteúdo da pergunta não faz parte dos objectivos de aprendizagem               

de MGF1. 

É do entendimento da Comissão que esta pergunta se enquadra no objectivo "Conhecer o impacto               

das doenças na dinâmica familiar e a importância do apoio familiar à pessoa doente". 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 19, com uma taxa de resposta correta de 61,68%, houve vinte e seis pedidos de                  

revisão. 

Alguns internos argumentam que o problema em estudo deve ser considerado “problema activo”,             

outros internos consideram que deve ser considerado “antecedente pessoal”. 

A pergunta refere-se ao caso de uma pessoa ex-fumadora e portadora de HTA que sofreu um AVC há                  

três meses, com sequelas que estão atualmente em tratamento de fisioterapia, e pergunta como              

deve estar organizada a lista de problemas (activos/inactivos). 

É do entendimento da Comissão que o AVC é um “problema passivo”. O AVC é um evento agudo, o                   

que permanece é a Doença Vascular Cerebral. 

Contestação indeferida.  
 

Para a pergunta 20, com uma taxa de resposta correta de 84,77%, houve três pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que não são bem conhecidos os riscos de exposição aos cigarros              

electrónicos, pelo que deve considerar-se a execução de um ensaio clínico para poder determinar              

mais exatamente os riscos associados ao consumo de cigarros electrónicos. 

A pergunta questiona por que motivo não seria ético realizar um ensaio aleatorizado e controlado               

para avaliar os efeitos adversos da exposição aos cigarros electrónicos. 

É do entendimento da Comissão que não é ético realizar ensaios clínicos que visam provocar dano. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 21, com uma taxa de resposta correta de 67,01%, houve catorze pedidos de revisão. 

Os internos argumentam por um lado que as instruções da prova não são claras, e por outro que a                   

folha de resumo não faz parte do RMOP. 

A pergunta pede correlação entre dados da história de um utente e os componentes do RMOP. 

É do entendimento da Comissão que as instruções da prova são claras e que os resultados de meios                  

complementares de diagnóstico fazem parte, por ordem cronológica, das folhas de resumo. O             

pedido de alteração da chave é indeferido.  
 

Para a pergunta 22, com uma taxa de resposta correta de 44,16%, houve sete pedidos de revisão.  

Os internos argumentam que os dados referentes ao rastreio de cancro de mama são díspares entre                

a literatura científica e que por esse motivo não se pode dar uma ou outra opção de resposta como                   

correta ou errada. 

A pergunta questiona “Aproximadamente quantas mulheres entre 50 e 69 anos terão de ser              

rastreadas durante 10 anos com mamografia de 2 em 2 anos para evitar uma morte por cancro da                  

mama?”. 

É do entendimento da Comissão que a pergunta questiona sobre o número aproximado e não sobre                

um número definitivo (que não é conhecido). Existem várias estimativas publicadas em literatura             

recomendada que permitem identificar qual a opção de resposta que está mais próxima do que               

todas as outras. 

Contestação indeferida. 

 



 

 

Para a pergunta 23, com uma taxa de resposta correta de 17,26%, houve cento e dez pedidos de                  

revisão. 

Alguns internos argumentam que, segundo o enunciado da pergunta, a alínea A), “contemplação”             

deve ser considerada correta; outros internos argumentam que a alínea D) “preparação” deve ser              

considerada correta. 

A pergunta refere-se a um utente com obesidade que sabe que deve perder peso e gostava de o                  

fazer, mas diz que as dietas não funcionam, pode é tomar algum medicamento para isso. 

É do entendimento da Comissão que a alínea A) é considerada correta, mas que a alínea D) não pode                   

ser considerada correta: O caso descreve um utente com um locus de controlo externo, que pede ao                 

médico uma solução fácil, imediata e que não existe. Diz claramente que não considera uma               

alteração alimentar e não fez, até ao momento, qualquer movimento no sentido de alterar o seu                

comportamento. Não se encontra em fase de preparação. 

O pedido de alteração da chave é deferido para a alínea A. 

Respostas consideradas corretas na pergunta 23: A e C. 
 

Para a pergunta 24, com uma taxa de resposta correta de 86,29%, houve um pedido de revisão. 

A interna argumenta que a pergunta não se enquadra dentro dos objectivos do estágio MGF1. 

A pergunta questiona qual o antibiótico de eleição para o tratamento de erisipela. 

É do entendimento da Comissão que esta pergunta se enquadra no objectivo "Conhecer os critérios               

de diagnóstico e terapêutica das situações cirúrgicas agudas mais frequentes".  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 26, com uma taxa de resposta correta de 36,80%, houve trinta e dois pedidos de                  

revisão. 

Alguns internos argumentam que a alínea A) deve ser considerada correta porque se refere a               

critérios de inclusão; outros internos argumentam que a alínea B) deve ser considerada correta              

porque se refere a problemas a considerar. 

A pergunta questiona qual o significado do item “inclui” de cada rúbrica da ICPC-2. 

É do entendimento da Comissão que o item “inclui” contempla sinónimos e outros problemas que               

devem ser classificados naquela rúbrica, e não os critérios de inclusão nem outros problemas a               

considerar.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 27, com uma taxa de resposta correta de 78,93%, houve quatro pedidos de revisão. 

Alguns internos argumentam que os vários diagnósticos podem ser considerados perante a situação             

clínica apresentada. Uma interna argumenta que a saúde mental não faz parte dos objectivos de               

MGF1. 

A pergunta expõe um caso clínico e questiona qual o diagnóstico mais provável. 

É do entendimento da Comissão que os dados apresentados permitem identificar o diagnóstico mais              

provável face à informação fornecida e não exige certeza diagnóstica. Ainda considera que a              

pergunta enquadra-se no objectivo "Conhecer e aplicar as particularidades da anamnese e da             

caracterização semiológica dos problemas de saúde mais frequentes e de quadros clínicos            

inespecíficos". 

Contestação indeferida. 
 

 



 

Para a pergunta 28, com uma taxa de resposta correta de 84,06%, houve quinze pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que a sintomatologia apresentada no caso pode ser atribuível à alínea B)               

“Colecistite aguda”. 

A pergunta refere-se a um caso clínico de dor abdominal com irradiação característica. 

É do entendimento da Comissão que As características da dor tornam menos provável a hipótese de                

colecistite aguda. A pergunta é sobre o diagnóstico mais provável e não sobre diagnósticos possíveis               

ou definitivos.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 30, com uma taxa de resposta correta de 86,04%, houve sete pedidos de revisão.  

Uma interna argumenta que a alínea A) Autonomia deve ser considerada correta; outros internos              

argumentam que a alínea B) Beneficência deve ser considerada correta. 

A pergunta refere-se ao caso de um jovem portador de DM tipo 1 com agravamento do controlo                 

metabólico e aumento do número de hipoglicemias por má adesão terapêutica e em que o médico                

toma a decisão de diminuir insulina para evitar hipoglicemias. 

É do entendimento da Comissão que a decisão foi tomada pelo médico com o objectivo de evitar                 

efeitos adversos, não estão em causa os princípios de autonomia ou beneficência.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 32, com uma taxa de resposta correta de 57,87%, houve um pedido de revisão. 

A interna argumentam que a alínea D) deve ser considerada correta porque a mulher em estudo                

está grávida e o bebé ainda não nasceu. 

A pergunta descreve uma mulher grávida e sua família e questiona qual dos genogramas que se                

apresentam a seguir se corresponde com a descrição do enunciado 

É do entendimento da Comissão que a alínea D) não é correta por não representar o feto.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 33, com uma taxa de resposta correta de 62,69%, houve catorze pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que o enunciado da pergunta não é claro que seja referente ao genograma                

da pergunta anterior e ainda que nas letras identificadas há lugar a várias interpretações do que é                 

pretendido identificar (doença, ano e causa de morte). 

A pergunta refere ipsis verbis “No genograma anterior, o que deve estar escrito nas letras k e q?”. 

É do entendimento da Comissão que o enunciado da pergunta é muito claro ao dizer que se refere                  

ao genograma anterior. O ano e a causa de morte são representados pelas letras "a" e "b". 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 34, com uma taxa de resposta correta de 55,08%, houve dezoito pedidos de revisão. 

Os internos argumentam que há subjetividade na formulação da pergunta e questionam a             

correspondência “3-C”. 

A pergunta pede correspondência entre tarefas na consulta e o método clínico centrado no              

paciente. 

É do entendimento da Comissão que os internos pedem revisão da chave sem apresentar              

fundamentação para as suas interpretações além da sua opinião pessoal. A pergunta não é              

subjectiva, tendo sido fundamentada no método clínico centrado no paciente.  

Contestação indeferida. 

 



 

Para a pergunta 35, com uma taxa de resposta correta de 30,71%, houve oitenta e seis pedidos de                  

revisão. 

A pergunta questiona a ordem dos quatro primeiros passos a realizar no âmbito do suporte básico                

de vida. Um interno argumenta que o primeiro passo deve ser pedir ajuda e só depois verificar se o                   

utente responde; a maioria dos internos argumentam que deve ser verificada a via aérea antes do                

pedido de ajuda. 

É do entendimento da Comissão que a resposta A também é correcta no item 3 e a resposta C                   

também é correcta no item 2.  

Contestação deferida. 
 

Para a pergunta 37, com uma taxa de resposta correta de 77,66%, houve três pedidos de revisão.  

Os internos argumentam que há opções terapêuticas alternativas às que são apresentadas na             

pergunta. 

A pergunta questiona qual o tratamento mais adequado para o caso de um utente com gonartrose                

agudizada. 

É do entendimento da Comissão que dentro das opções apresentadas há uma considerada a mais               

adequada, não cabendo discussão sobre opções terapêuticas que não se encontram enunciadas na             

pergunta.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 38, com uma taxa de resposta correta de 87,56%, houve cinco pedidos de revisão.  

Quatro internos argumentam que “fase 2” deveria ser aceite como “fase intermédia”. Uma interna              

refere que nunca contactou com o Dr. Vítor Ramos e que não saberia então como ele classificaria a                  

consulta. 

A pergunta pede para identificar fase e passo da consulta segundo o modelo do Dr. Vítor Ramos. 

É do entendimento da Comissão que o enunciado identifica claramente o autor e o modelo que são                 

alvo da questão, que faz parte da bibliografia recomendada; ainda a Comissão considerou as              

respostas “fase 2” como válidas. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 40, com uma taxa de resposta correta de 78,68%, houve doze pedidos de revisão.  

Alguns internos argumentam que antes de aplicar escalas de avaliação de demência é preciso marcar               

nova consulta com a utente acompanhada de familiares; outros argumentam que os a perda de               

memória é normal aos 65 anos, outros argumentam que devem fazer-se exames complementares             

de diagnóstico. 

A pergunta expõe um caso de uma mulher de 65 anos, laboralmente activa, com queixas de                

esquecimentos relacionados com objetos e tarefas habituais, e questiona qual o plano mais correto              

para esta consulta. 

É do entendimento da Comissão que uma nova consulta numa utente com baixa probabilidade de               

demência, é um consumo de recursos inadequado. Sublinha que não existe uma suspeita de              

demência por parte do médico, mas um receio da utente. Muito menos faz sentido a realização de                 

exames complementares de diagnóstico nesta fase. Ao mesmo tempo, deve ser evitada a             

tranquilização precoce. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 41, com uma taxa de resposta correta de 43,91%, houve quinze pedidos de revisão. 

 



 

Os internos argumentam que, atendendo à fase em que se encontra o utente (contemplação)              

devem-se realizar outras intervenções que não a de “avaliar a prontidão para a mudança”. 

A pergunta refere-se ao caso de um utente que se propõe deixar de fumar nos próximos seis meses.  

É do entendimento da Comissão que baseando-se no Algoritmo da Intervenção Breve "5A" ou Muito               

Breve "2A + A/R", o utente não necessita de mais informação sobre os riscos, pois já está consciente                  

da necessidade de mudar o seu comportamento. Ao mesmo tempo, ainda não deu passos para               

concretizar essa mudança, nem os dará em breve, pelo que é precoce discutir estratégias para lidar                

com dificuldades ou marcar o dia D. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 42, com uma taxa de resposta correta de 40,36%, houve vinte pedidos de revisão.  

Foram contestadas as alíneas B e C argumentando que são falsas. 

Quanto à alínea B, a Comissão esclarece que esta alínea corresponde ao número 6 do artigo 4.º. Não                  

cabe ao regulamento deontológico operacionalizar os passos da prestação de socorro; o médico             

continua a prestar tratamento ainda que decida não ter condições de segurança para se aproximar               

do doente. Quanto à alínea C a Comissão esclarece que esta corresponde ao número 4 do artigo 4.º. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 43, com uma taxa de resposta correta de 75,13%, houve quarenta pedidos de                

revisão. 

A refere-se à história clínica da senhora Silvia, doente oncológica sob cuidado da sua filha. A filha                 

telefona ao médico de família e refere que “o pai começou há 3 dias a ter queixas típicas de cistite                    

aguda não complicada”. Pergunta qual o curso de actuação mais adequado? 

Os internos argumentam que o facto de a pergunta falar de uma senhora e depois referir que a filha                   

diz que “o pai” tem queixas (...) põe em causa a interpretação da pergunta e impede a escolha da                   

resposta correta. 

É do entendimento da Comissão que a palavra "pai" é uma gralha e não condiciona a interpretação                 

da pergunta ou a decisão acerca da resposta.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 44, com uma taxa de resposta correta de 76,65%, houve dez pedidos de revisão. 

A pergunta refere-se ao caso de um utente oncológico em fase terminal que apresenta respiração               

agónica e a família pede para fazer algo porque não conseguem vê-lo em sofrimento. 

Alguns internos sugerem que a resposta mais correta é prescrever oxigénio, outro interno refere que               

esta pergunta não se enquadra nos objetivos de MGF1. 

É do entendimento da Comissão que o enunciado contém informação mais que suficiente ao              

informar que o doente está em situação agónica. A pergunta enquadra-se no objectivo "Conhecer os               

princípios gerais da abordagem às situações em fim de vida e o conceito de distanásia". 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 45, com uma taxa de resposta correta de 41,88%, houve quarenta e quatro pedidos                 

de revisão. 

A pergunta questiona qual dos sintomas apresentados nas respostas indica que o caso descrito              

poderá tratar-se de uma amigdalite viral. 

Os internos argumentam as todas as respostas podem ser consideradas corretas porque estão             

presentes em situações de amigdalite viral. 

 



 

A Comissão esclarece que a pergunta não é sobre os sintomas possíveis na amigdalite viral, mas                

sobre aqueles que têm poder discriminatório para distinguir a etiologia viral da bacteriana. Assim              

sendo, conforme a pontuação modificada de Centor, só há uma resposta correta.  

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 47, com uma taxa de resposta correta de 77,16%, houve onze pedidos de revisão.  

A pergunta refere-se ao caso de um homem com consumo excessivo de consultas médicas pela               

queixa de tosse crónica, à qual o médico já tinha dado diagnóstico e tratamento. A questão colocada                 

é qual a atitude mais correta por parte do médico. 

Alguns internos argumentam que por se tratar de tosse crónica é necessário pedir Rx de tórax e                 

outros argumentam que é preciso explicar o motivo de não pedir Rx de tórax; outros argumentam                

que as respostas dadas não se adequam aos vários passos da consulta (“em sete passos”). 

É do entendimento da Comissão que a vinheta é clara informando que o utente já tinha solicitado a                  

realização de radiografia de tórax anteriormente. Ainda assim, vinha à consulta insistir no pedido.              

Importa então perceber as razões pelas quais não foi aceite a decisão de não solicitar este exame na                  

consulta anterior. A pergunta é sobre o passo a realizar naquele momento e não sobre outros passos                 

a realizar na consulta. 

Contestação indeferida.  
 

Para a pergunta 48, com uma taxa de resposta correta de 29,19%, houve um pedido de revisão. 

A pergunta questiona qual o nível de prova que sustenta o uso de métodos de avaliação familiar em                  

Portugal. 

O interno argumenta que é competência de um especialista em MGF conhecer os tipos de famílias,                

sua dinâmica e forma de comunicar e conhecer os instrumentos de caracterização e avaliação              

familiar, considerando não pertinente conhecer a base científica que sustenta o seu uso 

É do entendimento da Comissão que a questão é pertinente; conhecer os instrumentos é também               

conhecer o seu suporte científico. 

Contestação indeferida. 
 

Para a pergunta 50, com uma taxa de resposta correta de 20,81%, houve vinte e cinco pedidos de                  

revisão. 

A pergunta refere-se ao caso de um utente de 86 anos residente em lar com diagnóstico oncológico                 

que diz ao seu médico que quer nomear um procurador de cuidados de saúde e questiona se há                  

alguma limitação na pessoa que pode escolher. A seguir aparecem 4 opções de resposta. 

Os internos argumentam que na legislação atual “os proprietários ou gestores de entidades que              

administram ou prestam cuidados de saúde” não podem ser nomeados, excepto que sejam             

familiares do utente, e como o enunciado não diz se o gestor do seu lar é familiar ou não, essa opção                     

deve ser considerada válida. Ainda outros internos referem que na legislação actual “O outorgante              

pode nomear um segundo procurador de cuidados de saúde, para o caso de impedimento do               

indicado”, e como no enunciado não consta se houve procurador impedido ou não, essa resposta               

também deve ser considerada correta. 

É do entendimento da Comissão que uma excepção é isso mesmo, uma excepção, e dado que nem                 

no enunciado nem nas respostas há informação nenhuma de situação de excepção, deve atender-se              

à regra, e neste caso a resposta correta é apenas uma. 

Contestação indeferida.  
 

 



 

 

Nota da Comissão 

 

Alguns internos apresentam argumentos que estão errados à luz do conhecimento médico atual. Os              

pedidos de revisão da chave provisória devem ser feitos quando existe uma convicção clara e               

fundamentada de que a chave deve ser alterada, fruto de um esforço intelectual honesto e depois de                 

uma revisão sumária da bibliografia e da literatura. Devem ser desincentivados pedidos de revisão da               

chave que têm como fundamento o mero desejo de ver aumentada a classificação, atropelando para               

isso o conhecimento científico. Se todos estes pedidos de revisão resultaram de um esforço              

intelectual honesto, concluímos que existem problemas importantes no ensino e na aprendizagem de             

alguns objectivos de conhecimentos em alguns internos. Recomenda-se às Coordenações que           

identifiquem estes internos e instem os seus orientadores a intervir no sentido de corrigir erros e                

insuficiências de aprendizagem, sob pena destas falhas de conhecimento se manterem até ao fim do               

internato. 

Lembram-se os internos que todos os pedidos de revisão são considerados, mas não há qualquer               

vantagem em submeter várias vezes o mesmo pedido por pessoas diferentes. Isso em nada contribui               

para a análise da validade do pedido, pelo contrário, limita o tempo disponível para analisar os                

pedidos recebidos. 

Sublinha-se que qualquer revisão da chave será refletida na classificação de todos os internos              

avaliados e não apenas na daqueles que solicitaram a revisão da chave provisória. 

Informam-se também os internos que os pedidos de revisão devem ser adequadamente            

fundamentados e não baseados na opinião pessoal do interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chave final da prova de MGF1 de 07-01-2020 
 

Avaliação de conhecimentos  

Nome completo: CHAVE FINAL----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Número de cédula da Ordem dos Médicos: CHAVE FINAL----------- Assinatura: CHAVE FINAL------------  

Nas perguntas de escolha múltipla, coloque um X no espaço da alínea respectiva. Nas perguntas de                

correspondência indique a alínea à frente de cada número. Nas perguntas de verdadeiro e falso escreva “V” ou “F”                   

no espaço de cada alínea. Nas perguntas de resposta curta escreva com letra bem legível, de preferência letra de                   

imprensa. Se pretender anular a sua resposta, risque-a e escreva a nova resposta no espaço restante (lembre-se                 

que não deve ocupar todo o espaço na primeira resposta). Se houver mais que uma resposta não rasurada, a                   

pergunta será considerada não respondida.  

 

Pergunta Resposta  Pergunta Resposta 

1 A X C D  28 A B C X 

2 1  B 2  C 3  D 4  A  29 A B C X 

3 A B X D  30 A B X D 

4 A B X D  31 A B X D 

5 X B C D  32 X B C D 

6 A B X D  

33 
k - diabetes 
q - 2015 

7 A B C X  

8 X B C D  

9 A B C X  34 1  A 2  D 3  C 4  B 

10 A B X D  35 1  B 2 A ou C 3 C ou A 4  D 

11 A X C D  36 1  C 2  B 3  D 4  A 

12 A B X D  37 A B X D 

13 A B X D  

38 
1 - intermédia 
2 - avaliação 

14 A X C D  

15 A B C X  

16 A X C D  39 X B C D 

17 X B C D  40 A B X D 

18 A B X D  41 X B C D 

19 A B X D  42 A  V B  V C  V D  F 

20 A B C X  43 A B C X 

21 1  D 2  A 3  C 4  B  44 X B C D 

22 A B X D  45 A B C X 

23 X B X D  46 1  D 2  A 3  B 4  C 

24 X B C D  47 A X C D 

25 A B X D  48 A B C X 

26 A B C X  49 A B C X 

27 A B X D  50 A X C D 

 

 


