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O QUE É?

• Um teste longitudinal que tem por finalidade avaliar o

desempenho cognitivo dos estudantes durante o curso,

possibilitando implementar ações para a melhoria contínua.

• Esse teste avalia os conhecimentos adquiridos por você

durante sua formação no curso de Medicina.

• As áreas avaliadas serão pontuadas de acordo com o seu

período e habilidades desenvolvidas.



ÁREAS DO CONHECIMENTO 

AVALIADAS

 CIÊNCIAS BÁSICAS

 CLÍNICA MÉDICA

 CLÍNICA CIRÚRGICA 

 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

 PEDIATRIA

 MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE / 

SAÚDE COLETIVA

As áreas são avaliadas com base nos

conhecimentos adquiridos ao 

longo de sua formação.



O TESTE

 Dia 11/11/2021 (quinta-feira)

 Horário:

Início: 14h00 | Término: 18h15 (Horário de

Brasília)

 120 QUESTÕES (divididas nas áreas do

conhecimento).

 5 alternativas (com uma resposta correta).

 4h15min. (15 min. para o preenchimento

do gabarito).

 Tempo de sigilo: 2h



QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS PARA 

O ESTUDANTE?

 Acompanha o seu desempenho acadêmico, sendo um

bom indicador de autoavaliação durante a realização de

seu curso.

 Avalia e dimensiona o seu ganho de conhecimento

cognitivo.

 Verifica a evolução de seu desempenho cognitivo nas

diversas áreas do curso.

 Avaliação somativa.



QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS PARA 

O ESTUDANTE?

 Serve como avaliação formativa, ou seja, possibilita a

reflexão da sua própria aprendizagem e dá subsídios

para melhorar suas habilidades e conhecimentos.

 Identifica problemas potenciais.

 Treina, com vistas aos processos seletivos dos quais

participará. Por exemplo: residência médica.

 Pontua para a residência (certificação).



COMO É O TESTE?

 O teste é baseado em conhecimentos e 

habilidades que você adquiriu ao longo de 

sua formação.

 Por isso, se você está no 3º período e ainda 

não adquiriu habilidades da Clínica 

Cirúrgica, fique tranquilo. 

 O cálculo da pontuação leva em 

consideração o seu período e as habilidades 

que você deveria ter adquirido nesse 

momento.



COMO É O TESTE?

 Você terá um raio X do que já aprendeu e do 

que ainda precisa melhorar na sua 

formação.

 É esperado, por exemplo, que, se você 

estiver no 3º período, não tenha, ainda, 

desenvolvido as habilidades de Clínica 

Cirúrgica, uma das Áreas do Conhecimento 

avaliadas.



A ESTRUTURA DAS QUESTÕES

Texto-base (composto de uma situação-problema)

Pergunta/questão norteadora (indica a habilidade 
que você deverá utilizar para resolver a situação-
problema)

Alternativas (a melhor resposta correta que 
responde à situação-problema proposta)



Exemplo de cálculo da nota final



INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA
Beatriz,
Acertou 

50%

Antonio,
Acertou 

50%

Camila,
Acertou 

50%

Anízio,
Acertou 

50%



INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA
Beatriz, 
1ª. fase
Acertou 

50%

Antonio, 
4ª. fase
Acertou 

50%

Camila, 
12ª. fase
Acertou 

50%

Anízio, 
8ª. fase
Acertou 

50%



DEVOLUTIVA

 Depois de realizado o teste, você receberá o 

relatório de desempenho, que delimita sua 

proficiência no teste.

 A devolutiva será por questão, apontando aquelas 

em que você não obteve desempenho satisfatório.

 Em cada questão, você receberá a indicação da 

referência bibliográfica para estudo e para o 

desenvolvimento da habilidade requerida na 

questão.

 Dessa forma, você terá em mãos um material 

excelente para estudo e para a verificação de sua 

aprendizagem.



OBRIGADO!

DÚVIDAS? Entre em contato: 
INSERIR CONTATO




