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Ata de Prova MGF1 05/07/2022 

 

Nº de Pergunta Nº de contestações Decisão 

1 2 indeferida 

As contestações pedem para que pergunta seja anulada, pois segundo fonte consultada 
deve ser colocada água tépida na queimadura. 
De acordo com os sumários de evidência, a limpeza das queimaduras deverá ser feita com 
água da torneira, fria (conforme o enunciado) mas não gelada.  
A resposta correta é a c).  

4 3 indeferida 

As contestações argumentam que a hipótese a) está correta. 
A questão colocada é: qual o pilar dos cuidados paliativos que se encontra representado na 
vinheta clínica. De acordo com a OMS, os pilares dos cuidados paliativos são controlo 
sintomático, comunicação adequada, apoio à família e trabalho em equipa.   
A resposta correta é a b). 

8 1 indeferida 

A contestação a esta pergunta é indeferida pois a resposta sugerida é a resposta correta. 

9 3 indeferida 

Uma das contestações refere como resposta mais correta a b). 
As outras duas contestações referem ser a c). 
Num quadro do herpes zoster da face com atingimento do pavilhão auricular, está 
recomendado a observação pela especialidade otorrinolaringologia. 
A resposta correta é a d). 

10 1 indeferida 

A contestação considera a hipótese d) correta. 
Segundo a Classificação Internacional de Cuidados Primários -ICPC-2 – 2ª Ed, os critérios de 
inclusão “Servem para aumentar a coerência da codificação”, traduzindo as condições 
“suficientemente discriminatórias para permitirem distinguir uma rubrica de outra”. 
A resposta correta é a a). 

13 4 indeferida 

As contestações pedem anulação da pergunta pois a bibliografia consultada não inclui o   
agravamento da dor em decúbito dorsal como sinal de alarme. 
As bibliografias publicadas sobre quadros clínicos de lombalgia aguda referem como sinal de 
alarme a dor não mecânica ou dor que agrava em repouso, pelo que a dor agravada em 
decúbito dorsal é a opção correta. 
Resposta correta é a a).  

15 2 indeferida 

Uma contestação refere que a hipótese d) também está certa. A outra contestação refere a 
hipótese b) como também estando correta. 
Tendo em conta o quadro clínico descrito e os antecedentes cirúrgicos, a hipótese de 
diagnóstico mais provável é a c) oclusão intestinal. Não constam do quadro clínico descrito 
sinais das outras opções tais como, febre e dor abdominal intensa e súbita. 
A resposta correta é a c). 
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17 4 indeferida 

Duas contestações pedem a anulação da pergunta e, as outras duas consideram a resposta 
c) também correta.  
Segundo os protocolos atuais de atuação no suporte avançado de vida, na abordagem do 
doente em anafilaxia, após a avaliação ABCDE, o que está recomendado é o pedido de 
ajuda. 
A reposta correta é a d). 

18 1 indeferida 

A contestação considera que a hipótese c) também está correta. 
Segundo o enunciado, a hérnia umbilical teve resolução espontânea na infância, não 
integrando a definição de problema passivo, visto não afetar presentemente a utente, quer 
por necessitar de controlo, quer por possível reativação, quer por ser potencialmente 
incapacitante. 
A resposta correta é b). 

19 1 indeferida 

A contestação pede anulação da pergunta pois segundo a bibliografia consultada as respostas 
a),b) e d) estariam corretas. 
De acordo com os sumários de evidência, a atividade física de intensidade moderada, acima 
dos 150 min/semana, está recomendada para perda de peso (recomendação forte). 
 A resposta correta é a d). 

24 7 indeferido 

As contestações referem que a hipótese correta é a c) tendo em conta a definição de 
adolescente da OMS: individuo entre os 10 e os 19 anos. 
A classificação do ciclo de Duvall é clara na definição dos seus estadios: IV- Família com  
filhos nascidos em idade escolar (filho mais velho entre os 6 e os 13 anos). 
A resposta correta é a b) 

29 1 indeferida 

A contestação pede que a pergunta seja anulada. 
Segundo o documento “Cessação Tabágica Programa-tipo de actuação” (DGS, 2007): 
“Mostrar disponibilidade é muito importante. No caso de o fumador se mostrar pouco 
motivado ou receptivo à ideia de parar de fumar, o profissional de saúde pode tentar 
reforçar a motivação mediante uma abordagem estruturada em função dos chamados «5 
Rs», na qual está incluída “reforçar a motivação para cessar”. 
A resposta correta é a d). 

33 1 indeferida 

A contestação considera a hipótese d) também correta pois o diagnóstico não está ainda 
confirmado com teste laboratorial. 
De acordo com bibliografia consultada, o diagnóstico desta patologia é essencialmente 
clínico, pelo que não obriga a confirmação com teste laboratorial. Além disso, estão 
cumpridos os critérios de inclusão na rúbrica do ICPC-2. 
A resposta correta é a b). 

34 7 b) e c) 

Cinco contestações referem a resposta c) como correta. Uma pede a anulação da pergunta. 
Outra ainda pede que ou se considera a hipótese c) ou se anule a pergunta. 
Segundo o Dynamed, se há história familiar de cancro colorectal, polipo adenomatoso 
avançado ou polipo serrátil em 2 familiares de primeiro grau, em qualquer idade, deve 
iniciar-se rastreio com colonoscopia aos 40 anos ou 10 antes da idade de diagnóstico do 
familiar mais novo. No entanto, de acordo com outras fontes, o tamanho do pólipo serrátil 
deve ser tido em conta na decisão início de rastreio. 
Assim, são consideradas corretas as respostas b) e c). 
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35 2 indeferida 

Uma contestação refere a resposta c) como a certa e a outra contestação pede anulação da 
pergunta. Ambas argumentam que a terapêutica correta é o paracetamol. 
De acordo com os sumários de melhor evidência, o paracetamol não deverá ser utilizado 
como primeira linha na lombalgia devido à sua baixa eficácia. O tratamento recomendado 
como primeira linha da lombalgia são os anti-inflamatórios não esteróides, no qual se inclui 
o naproxeno. 
A resposta correta é a b)  

 


