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Proposta do Novo Modelo de Prova 
Nacional de Acesso à Formação Específica 

 

 

O presente documento está organizado nos vários pontos 
sobre os quais versou a discussão tida pela Comissão Nacional, 
seguindo a organização do documento de discussão pública. Em 
itálico encontram-se as posições dos estudantes de Medicina 
portugueses, defendidas em sede da Comissão Nacional, conforme 
versado na Posição Global da ANEM; o texto que não está a itálico diz 
respeito às conclusões da Comissão Nacional. 

 
  
 
I – O novo modelo de prova 
  
 

1. Formato das perguntas 
Propõe-se que as perguntas sejam constituídas a partir de uma 

vinheta clínica, no formato de escolha múltipla com a seleção da 
resposta mais correta. 

O conjunto de questões a vigorar na prova deverá promover o 
raciocínio clínico e a aplicação e integração dos conhecimentos 
clínicos adquiridos, ao invés de apelar à simples memorização de 
dados ou detalhes recorrendo, entre outros, a casos clínicos. 

Estas devem ser de escolha múltipla, com apenas uma 
resposta correta dentro de cinco alíneas e sem desconto consequente 
de respostas erradas. 

  
  

2. Número de perguntas e duração da Prova 
Propõem-se que a prova tenha 150 perguntas, com uma 

duração correspondente a 1,5 minutos por pergunta, com 15 minutos 
de tolerância. Propõe-se que a duração seja de 240 minutos (duas 
partes de 120 minutos, com um intervalo). 

A prova deverá contemplar um número de questões entre 150 
e 250 (...). 
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3. A matriz de conteúdos 

a. Introdução 
Deverão ser consideradas, obrigatoriamente, as seguintes 

dimensões: 
Medicina Interna (incluindo cuidados de saúde primários), 50%. 
Cirurgia, 15%. 
Pediatria, 15%. 
Ginecologia/Obstetrícia, 10%. 
Psiquiatria, 10%. 

Os conteúdos a abordar deverão versar sobre conhecimentos 
transversais à prática médica e dizer respeito às áreas da Medicina 
Interna, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, Pediatria 
e Medicina Geral e Familiar. 

 
b. Publicitação da matriz de conteúdos 
A matriz ou qualquer alteração desta, que resulte numa nova 

matriz, deverá ser tornada pública, nunca menos de 18 meses antes 
da data de realização da prova. 

A matriz deverá ser de conhecimento público (...). 
  
c. Organização dos conteúdos 
Classificação dos conteúdos de acordo com a sua relevância 

(de A a C, por ordem decrescente). Os conteúdos A deverão ser 
sistematicamente incluídos na prova. 

  
Categorização das competências a testar dentro de cada 

conteúdo. Para cada conteúdo é assinalado quais as competências 
que deverão ser avaliadas1. 

Compreensão dos mecanismos da doença (MD); 
Capacidade de estabelecer um diagnóstico (D); 
Promover medidas de saúde e preventivas (P); 
Elaborar um plano terapêutico (T); 
Plano de gestão de doentes (GD). 

Cada questão produzida (...) acompanhada de um documento 
identificativo próprio, que ateste o seu grau de dificuldade, o racional 

																																																								
1	 Se um conteúdo for cancro de pulmão e os seus objetivos forem apenas 
diagnóstico e prevenção, não poderão ser feitas perguntas sobre o tratamento.	
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aplicado na sua construção, bem como a indicação da bibliografia 
em que se suporta a formulação da questão e a veracidade da 
questão considerada correta. 

  
 
d. Bibliografia 
Deverá ser indicada uma lista de referências bibliográficas 

recomendada para a preparação dos candidatos. A bibliografia 
recomendada será a de livros com uma última edição existente pelo 
menos 18 meses antes da data de realização da prova. 

(...) devendo ser preservada uma bibliografia pública, 
recomendada, devidamente referenciada e única. 

  
e. Avaliação do esforço de trabalho para a preparação para a 

prova 
De acordo com a estimativa feita pela Comissão, a preparação 

da nova prova não exigirá dos estudantes um esforço, traduzido em 
número de páginas a estudar, significativamente maior do que 
aquele que lhes é pedido na prova atual.  

As fontes bibliográficas deverão ser restritas a um número 
razoável, não excedendo o volume bibliográfico da PNS atual.  

 
 
 
II – Recurso a uma estrutura externa para apoio técnico à 

elaboração da Prova 
Necessidade de recurso temporário a uma entidade técnica 

externa que seria responsável por: 
- Capacitação e treino do Júri Nacional para a realização das 

provas; 
- Apoio editorial à construção de perguntas e provas de acordo 

com a matriz definida; 
- Disponibilização de perguntas tipo, para divulgação antes do 

primeiro modelo novo de PNAS. 

Prova piloto, com a antecedência mínima de dois anos 
relativamente à implementação efetiva deste novo modelo de Prova 
Nacional de Acesso à Formação Específica. 
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As questões de cada área de conhecimento médico deverão 
ser elaboradas por uma comissão (...). Este mesmo grupo deve receber 
formação prévia acerca do processo de formulação de questões de 
escolha múltipla. 
 

 
  
III – Regulamento da Prova 
Adaptação do regulamento existente às especificidades da 

nova Prova, considerando a Comissão que a ANEM deverá ser ouvida 
neste processo. 

   
 
  
IV - Gabinete Nacional de Provas de Avaliação Médica (GNPAM) 
Criação de uma estrutura com autonomia jurídica, 

administrativa, financeira e pedagógica, com o objetivo de 
profissionalizar a estrutura responsável pelo processo de avaliação e 
seriação dos médicos para o acesso ao Internato Médico. 

 
Nos primeiros 5 anos de exercício das atividades a realizar em 

fase de experimentação, a implementação do GNPAM deverá ser 
concretizada na figura de Unidade de Missão (ou estrutura 
equiparada atenta a multidisciplinariedade de competências que irá 
integrar). 

 
São atribuições do Gabinete: 
a. Aprovar o regulamento da nova PNAS, ouvida a ANEM; 
b. Deliberar/elaborar pareceres sobre as matérias que 

envolvem a elaboração/implementação da nova prova; 
c. Acompanhar a execução do modelo de PNAS; 
d. Emitir parecer técnico sobre reclamações que venham a ser 

apresentadas pelos candidatos à PNAS. 
e. Poderá ainda analisar as sugestões de alterações da matriz 

provenientes da Ordem dos Médicos, do Conselho das 
Escolas Médicas ou dos próprios elementos do júri do 
Gabinete da Prova. 

 
O Júri do Gabinete para a nova prova analisará o 

enquadramento das perguntas na matriz, na bibliografia e no 
contexto cultural e epidemiológico português, devendo o organismo 
externo de apoio substituir aquelas que o Júri entender que não se 
enquadram neste contexto. 
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Cada questão produzida deverá ser objeto de discussão e 
avaliação interna, (...) como a indicação da bibliografia que suporta a 
formulação da questão e a veracidade da resposta considerada como 
correta. 

  
Face ao defendido pela ANEM, apenas ficaram em falta os 

processos de validação e qualidade das questões e de formulação de 
questões. Esses pontos não foram abordados pelos elementos da 
Comissão face à recomendação de que o Gabinete Nacional de 
Provas de Avaliação Médica recorresse ao auxílio de uma entidade 
externa com perícia nesta área. Neste contexto, não se afigura 
pertinente que a Comissão Nacional discutisse este nível de detalhe 
técnico. No entanto, a ANEM considera que, tanto a criação do 
Gabinete Nacional de Provas de Avaliação Médica, como o apoio 
técnico à elaboração da Prova, nomeadamente o apoio editorial que 
o mesmo irá prestar à construção de perguntas, permitirá, por um 
lado, salvaguardar o elevado nível de diferenciação técnico-científica 
que a construção dos processos de avaliação, particularmente os 
alusivos a áreas como a Medicina, requerem, e, por outro, assegurar a 
qualidade científica da prova, o seu poder discriminativo e a sua 
adequação aos fins a que se destina. 

  
 Adicionalmente, relativamente ao processo de revisão de 

prova, embora o Relatório Final não mencione esta temática, a 
mesma foi discutida no âmbito das reuniões da Comissão Nacional. 
Foi, durante o processo, solicitado um parecer jurídico que atestou a 
ilegalidade da não possibilidade de revisão/contestação da prova, 
face à natureza pública do concurso em apreço, motivo pelo qual a 
ANEM acredita que esta se encontra salvaguardada. 

 
A ANEM encontra-se, como sempre, disponível para esclarecer 

qualquer questão alusiva ao presente documento, através de 
geral@anem.pt.  

 

Porto, 10 de abril de 2017 

 

Ana Rita Ramalho 
Presidente da ANEM 


