
TESTE DE PROGRESSO NACIONAL ABEM 2021

06/10/2021, quarta-feira, 13h30min

Online



O Teste de Progresso (TP) é uma estratégia de avaliação criada na Holanda e nos EUA com o 

propósito de verificar o ganho de conhecimento dos estudantes ao longo do curso de 

graduação. É a mesma prova para os seis anos. Nesta edição a prova contém 120 questões 

divididas nas áreas de conhecimento: Básico, Cirurgia, Clínica, Ginecologia e Obstetrícia, 

Pediatria e Saúde Coletiva. As questões foram selecionadas pelos consórcios que já aplicam o 

TP e o conteúdo contempla orientação das DCNs 2014 para formação do médico generalista. 

Mais informações em: https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n4rb20190018

O que é o Teste de Progresso?

https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n4rb20190018


Em 2021 a ABEM organiza um Teste de Progresso Nacional promovendo a 

participação de mais de 150 Escolas associadas e inseridas nos 18 Núcleos 

de Teste de Progresso (Consórcios) existentes e cerca de 70 mil alunos 

inscritos. 

Será a maior avaliação simultânea neste formato! 

O que é o Teste de Progresso?



Como é a Devolutiva?
Alguns dias após a prova, cada aluno terá acesso através de login individual a sua 

nota e ao gabarito comentado das questões entrando no link disponível no site da 

ABEM. Acessa também a comparação com os outros alunos de seu respectivo ano 

e curso e no geral das escolas. Serve de “termômetro” para saber como está seu 

aprendizado. A sua escola também recebe um informe de como foram seus alunos 

em comparação com a média das outras escolas participantes no seu respectivo 

Núcleo de Teste de Progresso (consórcio).



Os alunos dos primeiros anos não sabem muito...
Por que fazer?

Não tem problema que não saibam muito! Nem

devem mesmo saber... O esperado é que acertem

cerca de 20% a 30% da prova (veja figura ao lado).
O importante é que nos anos seguintes a

porcentagem de acertos aumente. Além disso, os
erros na prova podem servir de guia sobre temas

que devem estudar mais (o aluno pode pegar as

questões do Básico e rever, com o gabarito
comentado, alguns temas importantes para a sua

formação, mesmo porque as questões do Básico
são fundamentadas em casos clínicos).



Qual a vantagem de participar do TP?
A principal vantagem é feedback... 

ü Para os alunos, é uma informação sobre como está o progresso do seu aprendizado ao
longo dos anos.

ü Para os professores e para a faculdade, é uma ferramenta de diagnóstico sobre o
ensino. Por exemplo, se os alunos forem mal em uma determinada área, é preciso
refletir sobre por quê isso está acontecendo e desencadear melhorias nas disciplinas, no
currículo, nos estágios, na formação.

ü Além disso, algumas faculdades conferem pontuação nos processos seletivos para
Residência Médica para os alunos que participam do TP.



Como será a prova online?
Ø Em virtude das normas sanitárias que preconizam o distanciamento social, não 

será viável fazer a prova em ambiente presencial e impressa.
Ø Para que você possa participar a sua Escola deverá encaminhar previamente os 

seus dados à ABEM 
Ø Após sua inscrição prévia você deverá validar seu acesso ao ambiente de prova 

através
do link: https://website.abem-educmed.org.br

Clicar no banner TP 2021
Clicar em “clique aqui para acessar o portal do Teste de progresso”

O prazo para a validação é dia 30/09/2021

https://website.abem-educmed.org.br/


Como será a prova online?
Ø A prova será feita no ambiente virtual Moodle a partir de login pessoal

Ø É necessário instalar o navegador Safe Exam Browser (SEB). 
https://safeexambrowser.org/download_en.html

Ø Ele pode ser instalado em celular com o sistema IOS e computadores com 
sistema Windows ou MacOs.

Ø O acesso ao ambiente de prova deve ser feito a partir do SEB

https://safeexambrowser.org/download_en.html


Como será a prova online?
Ø Dia: quarta-feira, 06/10/2021

Ø Início: pontualmente às 13h30min

Ø Duração: 4 horas e quinze minutos. Estes 15 minutos correspondem a 
parada para um café/água/banheiro/etc

Ø Processo: o aluno deve resolver duas questões, clicar em “PRÓXIMO”
para ir as questões subsequentes.

Ø Término: pontualmente às 17h45min

NÃO SERÁ POSSÍVEL VOLTAR EM QUESTÕES JÁ RESPONDIDAS



Como será a prova online?

Caso algum aluno considere que terá dificuldades de acesso a 
internet/computador no dia agendado, sugerimos que avisem 
antecipadamente a seção de graduação ou aos responsáveis 

pelo Teste de Progresso da sua escola para que  possam reservar 
computadores nas dependências da faculdade (com instalação 
prévia do SEB) ou identificar a melhor estratégia que viabilize a 

participação de todos os alunos inscritos.



Dúvidas / Sugestões

Contacte a Secretaria de Ensino de Graduação da sua Escola

PARTICIPE!!!!!


