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Mas, o que é o 
Teste do Progresso?

 O Teste do Progresso é uma 

forma de avaliação 

institucional, que não tem 

caráter de seleção ou 

aprovação, constituído por um 

teste longitudinal que avalia, 

individualmente, se o ganho de 

conhecimento por parte do 
estudante está sendo contínuo 

e progressivo, e como o 

conhecimento está sendo 

elaborado e consolidado nas 

áreas básicas e clínicas



E a prova? 
Como será?

 O Teste de Progresso Nacional Abem –2021 
será online composto de 120 (cento e vinte) 
questões de múltipla escolha, que abarcará 
as 6 (seis) grandes áreas da medicina, 
notadamente, (i) clínica médica, (ii) pediatria, 
(iii) saúde coletiva, (iv) ginecologia e 
obstetrícia, (v) cirurgia e (vi) área básica. 

 Cada questão objetiva terá 4 (quatro) opções 
de resposta, sendo uma única correta. 



Quem precisa fazer o 
Teste do Progresso?

 Os estudantes de todas as

séries do curso realizam ao

mesmo tempo, o mesmo

teste, pelo menos uma vez

ao ano.



Todos saberão minha nota?

 Os resultados do Teste do Progresso são de 
carácter sigiloso e individual por aluno, 
onde o mesmo poderá conhecer seu 
desempenho e comparar com sua turma e 
seu semestre.

 Servirá para a instituição como um 
processo avaliativo evolutivo do aluno, da 
turma específica, de cada semestre e ano, 
bem como também ofertar dados aos 
professores que permitirão analisar a 
apreensão do conteúdo e as fortalezas e 
dificuldades do processo de ensino e 
aprendizagem



Gostei! 
Mas, haverá algum ponto a 
mais quem fizer?

 O Conselho da Faculdade de 
Medicina da UFPA concederá um 
certificado com 20 h de atividades 
complementares, por cada teste 
efetuado; ou seja, um certificado 
por cada ano de realização do teste. 

 Destaca-se ainda, que a existência 
do Teste Progresso na instituição 
formadora se constitui em um 
critério de pontuação em várias 
provas de admissão aos programas 
de residência médica.



Então, está acertado! 
Dia 06 de outubro de 
2021, faremos nosso 
Teste do Progresso!

 Não deixe de realizar o 

seu teste, posto que se 

constitui em uma 

ferramenta avaliativa 

de fundamental 

importância do ponto 

de vista de evolução 

individual no curso, 
assim como para a 

instituição (professores 

e gestão) fará parte da 

análise da qualidade 

do ensino ofertado.


