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Resumo 

Introdução: Os testes elaborados com itens de múltipla escolha são uteis para avaliar um 

número maior de estudantes e podem abranger diferentes conteúdos além de favorecer uma 

correção mais rápida. Os itens que compõem um teste precisam ser bem elaborados para 

assegurar a qualidade da avaliação. Objetivos: Analisar e discutir a qualidade dos itens de 

múltipla escolha do Teste de Progresso elaborados por docentes de um curso de Estética, em 

uma instituição de ensino superior paulistana.      Metodologia: Estudo descritivo, com análise 

qualitativa e quantitativa de 100 itens elaborados por docentes de um curso de Estética, de 

uma instituição de ensino superior paulistana, presentes em um Teste de Progresso aplicado 

em 2017. Em relação ao nível taxonômico e a qualidade técnica dos itens foi elaborada uma 

matriz para análise qualitativa que foi realizada por três avaliadores. A análise quantitativa foi 

pela Teoria Clássica dos Testes para aferir a confiabilidade do teste, o grau de dificuldade, 

índice de discriminação dos itens e a funcionalidade dos distratores. Resultados: A análise 

taxonômica das dimensões do conhecimento avaliado identificou 16% dos itens pertencentes 

ao conhecimento factual, 67% conhecimento conceitual e 17% conhecimento procedimental. 

O domínio cognitivo dos itens foram 38% lembrar, 56% entender, 2% aplicar e 4% analisar. 

Em relação à qualidade técnica nas diretrizes utilizadas na elaboração de itens, 44% dos itens 

estão em acordo com as diretrizes e 56% dos itens apresentaram falhas nessas diretrizes. Na 

análise pela Teoria Clássica dos Testes, a confiabilidade teve coeficiente alfa de 0,835 

demonstrando que há boa consistência interna. A média da dificuldade (P) foi 0,496 e da 

correlação ponto-bisserial do teste foi 0,240 caracterizando um teste de média dificuldade e 

discriminação positiva. Dos 400 distratores analisados 73% são distratores funcionais e 27% 

foram considerados distratores não funcionais. Conclusão: Os itens analisados avaliaram 

predominantemente categoria do conhecimento conceitual em nível de entendimento. Cerca 

de metade dos itens apresentaram falhas nas diretrizes para redação de itens. O teste 

apresentou um bom índice de confiabilidade. A média de dificuldade dos itens foi adequada e 

deve ser chamada a atenção ao índice de discriminação no intuito de melhorar esse parâmetro 

para os itens de forma geral, e a funcionalidade dos distratores, no sentido de produzir 

distratores com melhor poder de      discriminação, fator que também está relacionado com as 

diretrizes para a redação de itens. Como produtos resultantes desta pesquisa forma elaborados 

um protocolo para avaliação de itens e uma proposta de oficina a ser oferecida aos professores 

do curso. 

Palavras-chave: ensino superior, avaliação da aprendizagem, itens de múltipla escolha. 
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Abstract 

Introduction: Tests with multiple choice items are useful for evaluating a larger number of 

students and can cover different content in addition to favoring a faster revision. The items 

that compose a test need to be well crafted to ensure the quality of the evaluation. Objectives: 

To analyze and discuss the quality of the multiple choice items of the Progress Test prepared 

by teachers of an Aesthetics course at a higher education institution in São Paulo. 

Methodology: Descriptive study with qualitative and quantitative analysis of 100 items 

prepared by teachers of a course of Aesthetics, from a higher education institution in São 

Paulo, present in a Progress Test applied in 2017. Regarding the taxonomic level and the 

technical quality of the items a matrix for qualitative analysis was elaborated and carried out 

by three evaluators. The quantitative analysis was based on the Classical Theory of Tests to 

measure the reliability of the test, the degree of difficulty, discrimination index of the items 

and the functionality of the distractors. Results: The taxonomic analysis on the range of the 

evaluated knowledge identified 16% of the items belonging to factual knowledge, 67% to 

conceptual knowledge and 17% to procedural knowledge. The cognitive grasp of the items 

were 38% to remember, 56% to understand, 2% to apply and 4% to analyze. Regarding the 

technical quality in the guidelines used in the elaboration of said items, 44% of the items are 

in agreement with the guidelines and 56% of the items presented flaws in these guidelines. In 

the analysis by the Classical Theory of Tests, the reliability had coefficient alpha of 0.835 

demonstrating that there is good internal consistency. The average difficulty (P) was 0.496 

and the bisserial-point correlation of the test was 0.240 characterizing a test of medium 

difficulty and positive discrimination. Of the 400 distractors analyzed, 73% were functional 

distractors and 27% were considered nonfunctional distractors. Conclusion: The analyzed 

items evaluated predominantly the category of conceptual knowledge at level of 

understanding. About half of the items had flaws in the writing guidelines. The test had a 

good reliability index. The average difficulty of the items was adequate and attention should 

be drawn to the discrimination index in order to improve this parameter for the items in 

general, and the functionality of the distractors, in order to produce distractors with better 

discrimination power, a factor that is also related to the guidelines for the writing of items. As 

products resulting from this research form a protocol for evaluating items and a workshop 

proposal to be offered to the teachers of the course. 

Key words: higher education, evaluation of learning, multiple choice items. 
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Apresentação  

 

O desejo de cuidar da saúde e da beleza me fez conhecer e ingressar na área 

estética em 1993, por meio da realização de cursos livres na área. Em busca de mais 

conhecimento, cursei a graduação em Fisioterapia. 

Em 2001, logo após terminar a faculdade, iniciei uma pós-graduação em 

Fisiologia do Exercício Resistido, na Universidade de São Paulo e, em seguida, outra em 

Fisioterapia Dermato Funcional, na Universidade Gama Filho. 

Após concluir as especializações, eu já tinha um pouco mais que 10 anos de 

trabalho na área estética e a vontade de ensinar estava latente há algum tempo, foi quando 

comecei minha carreira de professora em cursos técnicos de Estética. 

Minha atividade docente em uma universidade começou em 2011, como 

professora horista, ministrando disciplinas específicas no curso de Estética. Logo fui 

convidada a ser professora com dedicação em tempo integral na universidade, cumprindo 40 

horas semanais, sendo 20 horas em aula e 20 horas em assessoria acadêmica, realizando 

atividades administrativas, colaborando com a coordenação do curso de Estética. Entre 

diversas atividades que desenvolvi, auxiliei na elaboração e realização do Teste de Progresso 

(TP) do curso em 2017.  

O TP é elaborado com itens que abrangem o conhecimento que o estudante deve 

saber ao final de seu curso e é aplicado a todos os graduandos. Assim, possibilita ao mesmo 

acompanhar o seu progresso ao longo de sua formação e permite aos gestores acompanhar e 

identificar áreas que merecem atenção no curso. 

No curso de Estética, o teste foi composto por 100 itens de múltipla escolha 

(IME) que abordaram as áreas do conhecimento esperado ao final da formação do profissional 

em Estética. Os itens
1
 referentes ao conteúdo ministrado nas disciplinas foram produzidos 

pelos próprios docentes do curso e enviados para a coordenação.  

Participei do processo de organização do teste, observei o envolvimento e 

contribuição dos docentes do curso na produção de itens para o TP e verifiquei que os itens 

foram enviados pela maioria dos professores dentro do prazo determinado, porém observei 

algumas dificuldades quanto à observação dos critérios, tais como, envio de itens inéditos, 

predomínio de texto nos enunciados em detrimento do uso de figuras e/ou gráficos 

                                                           
1
 “Nos testes educacionais, item pode ser considerado sinônimo de questão, termo mais popular e utilizado 

com frequência nas escolas” (Brasil. Inep, 2010, p.7). 
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explicativos que exigissem um maior nível de domínio cognitivo, itens com erros no 

enunciado ou que direcionavam para a resposta correta. 

Reconhecendo o desafio da elaboração de IME, fiquei preocupada em colaborar 

com os professores para que estes pudessem elaborar itens mais adequados. 

No Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, na Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP foi possível desenvolver esta pesquisa para fundamentar a 

proposição de ações que fossem úteis aos professores e à instituição. 

  



17 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação faz parte do cotidiano escolar e do processo educacional; pode se 

dizer, ainda, que ela faz parte da vida diária, pois a tomada de decisão no dia a dia depende de 

avaliação. Ponderar os prós e contras, ter subsídios para fazer uma escolha com confiança e 

certeza quanto à melhor decisão é importante para definir as ações.  

Esta dissertação faz parte da linha de pesquisa Avaliação, Currículo, Docência e 

Formação em Saúde e tem como objeto de pesquisa os IME elaborados e fornecidos por 

docentes de um curso de Estética de uma universidade paulistana para compor um Teste de 

Progresso que foi aplicado aos estudantes desse curso em 2017.   

Para Martins (2010, p. 19), as palavras testar, medir e avaliar são usadas como 

termos semelhantes quando se refere à avaliação. O autor esclarece seus significados. “testar é 

verificar a qualidade ou traço, através de instrumentos específicos [...], os testes”, assim 

podemos caracterizar os testes como instrumentos de avaliação; o termo medir pode ser 

aplicado quando se visa determinar um valor numérico a um tema, sendo necessário que “as 

propriedades dos objetos sejam definidas de forma clara [...], estabelecida uma regra que 

indique como fazer corresponder um número a cada objeto” e dessa forma a medida tem 

caráter quantitativo e pode ser usada em processos avaliativos para estabelecer características 

de um fenômeno; finalmente, o termo avaliar “consiste em interpretar dados qualitativos e 

quantitativos, fundamentados em padrões e critérios definidos, a fim de se obter uma opinião 

a respeito de um acontecimento”. Assim, as testagens e medidas fazem parte do processo 

avaliativo, mas não o representam de forma integral. Por conseguinte, a avaliação envolve 

processos amplos de ação e reflexão e julgamento qualitativo, envolvendo diferentes esferas 

educacionais.  

A avaliação envolve um conjunto de princípios que levam ao julgamento e à 

tomada de decisão. No âmbito educacional essa tarefa é complexa e traz “intrincados desafios 

à sua verificação e registro”, pois avaliar “envolve concepções, crenças, valores, princípios, 

teorias, [...] e trajetórias” (MARINHO-ARAUJO; RABELO, 2015, p. 444).  

A avaliação da aprendizagem acompanha e mostra o desenvolvimento do 

estudante através de processos capazes de qualificar e quantificar a aprendizagem, oferecendo 

condições para julgamento e tomada de decisão. O ato de avaliar pode ter diferentes funções e 

aplicações, de acordo com os objetivos de aprendizagem e métodos utilizados. 
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Além da avaliação da aprendizagem “outro tipo de avaliação educacional tem 

ganhado espaço: são as avaliações externas”. Em geral, esse tipo de avaliação é padronizada e 

aplicada em larga escala. Podem também ser usadas como “instrumentos para certificação, 

credenciamento de instituições, diagnóstico, bem como para prestação de contas” (BAZÁN, 

2018, p. 140).  

Entre os diferentes instrumentos utilizados para a avaliação da aprendizagem e 

para a avaliação educacional (avaliação externa) no ensino superior, incluem-se os testes 

elaborados com IME.  

Os testes construídos com IME contribuem para a avaliação de muitos estudantes, 

diferentes conteúdos e componentes curriculares e permitem discriminar os estudantes que se 

apropriaram aos estudantes que não se apropriaram do assunto abordado em instrumentos de 

avaliação (TARRANT; WARE; MOHAMMED, 2009). 

Os IME são utilizados com muita frequência em testes importantes em vários 

países, para diversas finalidades, como por exemplo, em vestibulares, provas de títulos e 

exames finais (BOLLELA et al., 2018).  

No Brasil, os IME são utilizados também no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) para avaliar os estudantes do ensino superior (INEP, 2015).  

O ENADE tem a finalidade de avaliar o desempenho dos alunos em relação aos 

conteúdos programáticos, suas habilidades e competências – esse exame também 

oferece elementos para a construção de indicadores de qualidade dos cursos que 

servem de referência para os processos posteriores de avaliação in loco. O resultado 

das avaliações possibilita traçar um panorama da educação superior brasileira 

(INEP, 2015, p.19). 

Os itens que compõem um teste devem ser bem escritos para aferir a 

aprendizagem, de acordo com os objetivos propostos. As diretrizes que orientam a elaboração 

de IME são discutidas por diversos autores, tanto em relação à redação dos itens, para evitar 

as falhas comuns que podem ser cometidas na redação de um item, quanto ao uso da 

taxonomia para redigir itens capazes de avaliar diferentes níveis do processo cognitivo 

(HALADYNA et al., 2002; PANIAGUA et al., 2016; TARRANT et al., 2006). 

A elaboração de IME para um teste não é uma tarefa fácil, exige dedicação e 

treinamento para que se elaborem itens que avaliem os objetivos de aprendizagem em níveis 

mais elevados, por exemplo, com base na Taxonomia de Bloom.  (TAVAKOL; DENNICK, 

2011a; ABDULGHANI et al., 2017). 

A Taxonomia de Bloom pode ajudar no planejamento, organização e verificação 

dos objetivos de aprendizagem (FERRAZ; BELHOT, 2010). 
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Corroborando com a ideia sobre a utilização da Taxonomia de Bloom no processo 

de avaliação, Krathwohl (2002, p. 213) refere que “a taxonomia original tem sido usada para 

classificar objetivos curriculares e itens de teste para mostrar a amplitude, ou a falta de 

amplitude, dos objetivos e itens em todo o espectro de categorias”.  

A minha experiência com o TP fez com que ficasse mais evidente o desafio de 

elaborar IME adequados. Assim, para colaborar com a qualidade dos IME surgiram as 

questões.  

Os IME do TP estão tecnicamente bem elaborados? 

Qual a dificuldade e discriminação dos itens do teste?  

Como colaborar para que os professores possam elaborar melhores IME? 

Para responder a essas perguntas, buscou-se entender melhor a respeito dos 

seguintes tópicos: 

 Avaliação educacional no Brasil 

 Avaliação da aprendizagem na formação profissional em saúde 

 Avaliação da qualidade dos itens de múltipla escolha  

A avaliação educacional no Brasil foi abordada no intuito de compreender a 

evolução do processo educacional brasileiro e os tipos de avaliações interna e externa 

utilizadas para regular e emancipar o ensino superior, visto que os IME também se inserem 

nesse âmbito, pois entre os seus instrumentos avaliativos estão os testes elaborados com esse 

tipo de item.  

Considerando que curso de Estética enquadra-se na área da saúde, fez-se um 

recorte para a avaliação da aprendizagem na formação profissional em saúde, abordando as 

funções da avaliação formativa, diagnóstica e somativa, bem como os instrumentos utilizados 

para avaliação da aprendizagem, com o olhar voltado para os testes elaborados com itens de 

múltipla escolha.  

Na avaliação da qualidade dos IME é relatado o desafio para a construção de bons 

itens. A qualidade do IME pode ser aferida por avaliações de medidas por meio da 

psicometria e neste âmbito apresentam-se a Teoria Clássica dos Testes e a Teoria de Resposta 

ao Item. Outro quesito é a avaliação da qualidade técnica dos itens, determinada pelo uso de 

diretrizes que orientam a redação de IME e pela Taxonomia de Bloom aplicada na elaboração 

dos itens. 

O percurso metodológico contextualizou a pesquisa e cooperou para o 

desenvolvimento de estratégias para a produção dos dados, permitindo após as análises e 
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discussão dos resultados, concluir o trabalho e desenvolver duas produções técnicas. A 

primeira é o protocolo que contribui para a autoanálise dos itens elaborados pelos docentes e a 

segunda é a proposta de oficina para contribuir com o aprimoramento docente.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar e discutir a qualidade dos itens de múltipla escolha do Teste de Progresso 

elaborados por docentes de um curso de Estética, em uma instituição de ensino 

superior paulistana. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar a categoria do conhecimento e processo cognitivo abordado nos IME.  

 Caracterizar a qualidade técnica dos IME deste teste, de acordo com diretrizes 

propostas para a redação de itens. 

 Identificar e analisar características psicométricas, confiabilidade do teste, índice 

de dificuldade e de discriminação dos IME e funcionalidade dos distratores.  

 Subsidiar o aprimoramento para a elaboração de IME, com vistas à proposição de 

ações para favorecer a elaboração de itens pelos docentes.  
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3 A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

A avaliação permeia o sistema educacional em diferentes níveis, desde o processo 

de ensino-aprendizagem até a regulação da qualidade do ensino, da pesquisa e extensão nas 

instituições de ensino superior (IES).  

A ampliação do ensino superior, direcionada pelas políticas educacionais, 

provocou mudanças necessárias para atender novos desafios e exigências na educação com o 

intuito de controlar o processo educacional, em que se destacam os “processos de avaliação e 

regulação da educação superior”. No Brasil, foi com a criação do Programa de Avaliação da 

Reforma Universitária (PARU), em 1983, que a avaliação externa da educação superior 

começou a ser discutida e, a partir de então, outras propostas e programas foram criados com 

o intuito de discutir, regulamentar e verificar a qualidade da educação por meio de processos 

avaliativos (ROSSIT, 2010, p. 70 -72). 

Em1995, com a Lei 9.131, foi estabelecido o Exame Nacional de Cursos (ENC), 

mais conhecido como “Provão”, “aplicado a todos os estudantes concluintes de campos de 

conhecimento pré-definidos”, complementado por “leis subsequentes que incluíram no 

sistema o Censo de Educação Superior e a Avaliação das Condições de Ensino – ACE, 

através de visitas de comissões externas às instituições de ensino”. O Provão, a ACE e a 

avaliação para credenciamento das instituições foram criados com a função de fiscalizar, 

regular e controlar o ensino superior (VERHINE; DANTAS; SOARES, p. 292-293, 2006).  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) foi criado em 

2004, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) visando a “organização dos processos avaliativos” da educação 

superior no Brasil: 

O SINAES tem a importante missão de avaliar a graduação valorizando aspectos 

indutores da melhoria da qualidade da educação superior e da formação acadêmica 

dos estudantes brasileiros. As avaliações realizadas no âmbito desse sistema aferem 

a qualidade das Instituições de Educação Superior (IES), de cursos de graduação e 

de desempenho de estudantes. A avaliação das instituições busca identificar o seu 

perfil e a qualidade da sua atuação, considerando suas atividades, cursos, programas, 

projetos e setores. No caso dos cursos de graduação, a avaliação tem como objetivo 

verificar as condições de ensino oferecidas, o perfil do corpo docente e a 

organização didático-pedagógica. (INEP, 2015, p.19). 

 

O ensino superior brasileiro é avaliado pelo SINAES por intermédio de diferentes 

instrumentos de avaliação internos e externos às IES. Permite por meio de monitoramento de 

resultados, discutir a qualidade do ensino, das condições de ensino nas IES e da formação dos 

estudantes. 
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O Sinaes tem o “objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes” (BRASIL, 2004). 

O SINAES constitui-se como um sistema misto, pois a Lei que o criou apresenta 

tanto características da avaliação emancipatória quanto da regulatória. No entanto, 

há preocupação em diferenciar os processos de avaliação e regulação, de forma que 

introduziu vários instrumentos objetivando assegurar o caráter sistêmico da 

avaliação, a integração dos espaços, momentos e distintas etapas do processo, além 

da informação em torno de uma concepção global única da instituição avaliada. Em 

função do exposto, caracteriza-se por tomar a avaliação como instrumento de 

política educacional voltado à defesa da qualidade, da participação e da ética na 

educação superior (TAVARES; OLIVEIRA; SEIFFERT, 2011, p. 245). 

 

A avaliação da educação superior pode ter caráter regulatório ou emancipatório.  

O regulatório tem aspecto quantitativo, que se refere à aferição da "eficiência das instituições 

em relação às exigências sociais", por meio de indicadores e algoritmos classificatórios que 

avaliam a qualidade e elencam as instituições de acordo com seus desempenhos em diferentes 

itens avaliados, como por exemplo, "ensino, pesquisa, prestação de serviço à comunidade, 

[...], das medidas físicas, da titulação de professores, da descrição do corpo docente, discente 

e servidores". O caráter emancipatório combina as "dimensões quantitativas e qualitativas 

para ir além da medição [...] seu processo requer reflexão, tanto sobre a prática como sobre 

objeto e os efeitos da avaliação" (ROSSIT, 2010, p. 70-71). 

Mesmo ao avaliar a instituição de ensino superior, os estudantes e docentes por 

meio de diversos instrumentos de avaliação, o processo de regulação e supervisão do ensino 

superior proposto pelo SINAES, apresenta objetivos e aspectos convergentes no sentido de 

aferir a qualidade. 

Assim, através dos processos avaliativos que são realizados de maneira interna e 

externa é possível verificar como está o panorama atual, analisar e discutir os resultados com 

o objetivo de promover a qualidade e planejar melhorias para a educação superior. A 

avaliação pode contribuir para a qualidade do ensino e ser usada para acompanhar o 

desempenho do estudante, fornecendo informações sobre seu conhecimento. Os caminhos a 

serem trilhados em busca da qualidade do ensino podem ser discutidos e direcionados pelas 

informações obtidas por meio das avaliações. 

Internamente, as avaliações podem ser realizadas por autoavaliação organizadas 

por comissões próprias de avaliação (CPA), que são criadas pela instituição.  Externamente, a 

IES e seus cursos são monitorados por avaliadores externos que fazem visitas in loco e 

atribuem um conceito à IES, após sua avaliação, sobre organização didático pedagógica, 
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corpo docente e infraestrutura e também pela avaliação realizada pelo estudante através do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Os resultados desses 

instrumentos compõem índices que avaliam as IES e seus cursos (FELIX; BERTOLIN; 

POLIDORI; 2017; INEP, 2015).  

A portaria normativa nº 840 de 24 de agosto de 2018, dispõe das competências do 

INEP para a realização do ENADE. Entre essas competências encontra-se no capítulo III, 

seção II sobre a produção do acervo de itens utilizados para avaliar os estudantes.  

Do Banco Nacional de Itens da Educação Superior - BNIES  

Art. 46. O Banco Nacional de Itens da Educação Superior - BNI-ES, mantido pelo 

Inep, é o acervo de itens elaborados por docentes colaboradores com o objetivo de 

compor instrumentos de avaliação da educação superior, assegurados os critérios de 

sigilo, segurança, ineditismo e qualidade técnico-pedagógica.  

§ 1° O Inep utilizará itens provenientes do BNI-ES para a composição das provas do 

Enade.  

§ 2° Os docentes colaboradores do BNI-ES serão selecionados mediante edital de 

chamada pública, em conformidade com os princípios da administração pública e 

em observância à democratização e à representatividade regional.  

§ 3º Os docentes inscritos em edital de chamada pública comporão um banco de 

colaboradores do BNI-ES, o qual poderá ser utilizado a qualquer tempo para seleção 

dos docentes que estarão envolvidos na realização dos instrumentos de avaliação da 

educação superior.  

§ 4° Os docentes referidos no § 2° deste artigo deverão assinar o Termo de 

Conhecimento, Compromisso e Sigilo e o Termo de Responsabilidade, previstos no 

âmbito da regulamentação vigente, para desenvolver atividades junto ao BNI-ES 

(BRASIL, 2018). 

Além do processo avaliativo apresentado acima, é importante que os estudantes 

possam ser avaliados durante a sua formação de modo que possam desenvolver as 

competências necessárias para o exercício de sua profissão. 

  



25 

 

 
 

4 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

4.1 Funções da avaliação da aprendizagem 

 

O processo de ensino-aprendizagem deve contar com as diferentes funções da 

avaliação. Martins (2010, p. 24) destaca que se devem conjugar as funções da avaliação, e que 

estas devem estar presentes em todo o processo de ensino a fim de “diagnosticar, controlar e 

classificar as variáveis que atuam no início, no transcorrer e no final do processo [...] 

garantindo a eficácia e a eficiência do sistema de avaliação”.  

 

4.1.1 Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa é utilizada para construir o conhecimento, identificando 

pontos fortes e fracos, e promovendo a discussão para o desenvolvimento de melhorias e 

maneiras de atingir os objetivos de aprendizagem (TRONCON, 2016). 

É realizada de maneira contínua, através de atividades que verifiquem o 

conhecimento e dificuldades para atingir os objetivos da aprendizagem, proporcionando 

feedback constante (BORGES et al., 2014). 

Estudantes e professores são envolvidos na avaliação formativa, tipo de avaliação 

que dá subsídios a ambas as partes por meio de informações. Permite ao professor conhecer 

como está a aprendizagem do estudante, as dificuldades que ele enfrenta, podendo auxiliar na 

tomada de decisão sobre a melhor forma de atuar nesse processo e ao estudante proporciona o 

envolvimento com seu aprendizado, possibilitando a compreensão sobre os conhecimentos 

adquiridos, oferecendo a oportunidade de autoavaliação, o que contribui para o 

autoconhecimento do mesmo (MARTINS, 2010; PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 2014). 

Observando o processo ensino-aprendizagem como um todo, a avaliação 

formativa preocupa-se em acompanhar, de maneira contínua, como está o aprendizado; quais 

são os ganhos, as dificuldades e que estratégias podem ser aplicadas para promover a 

aprendizagem. 

     Entre outras funções, a avaliação pode assumir a função informativa, quando 

seus resultados são utilizados para avaliar a qualidade do ensino, permitindo discutir 
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melhorias no currículo, sobre processos e conteúdos (BOLLELA et al. 2018; TRONCON, 

2016). 

Em um curso, a avaliação formativa pode ser pensada e discutida em unidades que 

se relacionam e que apresentam objetivos que possam ser aferidos de forma qualitativa e 

quantitativa; a avaliação formativa é realizada ao longo de todo processo de aprendizagem 

para verificar deficiências, os ganhos e pensar no avanço (MARTINS, 2010). 

Com aspecto transformador, a avaliação formativa tem cuidado de acompanhar o 

processo continuamente, oferecendo informações que contribuem para os envolvidos 

desenvolver estratégias para atingir os objetivos de aprendizagem.  

A avaliação formativa eficaz é tipicamente de baixo risco, muitas vezes informal e 

oportunista por natureza, e destina-se a estimular o aprendizado [...]. A avaliação 

formativa funciona melhor quando (1) está embutida no processo instrucional e / ou 

fluxo de trabalho clínico, (2) fornece feedback específico e acionável, (3) está em 

andamento e (4) é oportuna. Por outro lado, elementos como equivalência e 

reprodutibilidade-consistência são de menor prioridade, embora deva-se tomar 

cuidado para usar métodos de avaliação e itens de qualidade similar àqueles usados 

na avaliação somativa. A coerência de validade permanece central, enquanto o efeito 

educacional se torna primordial (NORCINI et al. 2018, p. 2). 

O comprometimento de docentes e estudantes com a avaliação formativa contribui 

para bons resultados na aprendizagem, além de ser contínua deve identificar e adaptar-se a 

estudantes com dificuldades. Panúncio-Pinto e Troncon (2014, p. 315) consideram que “a 

avaliação formativa tem função diagnóstica”. 

  

4.1.2 Avaliação diagnóstica  

 

Avaliação diagnóstica permite que o professor entenda o nível de conhecimento 

do estudante e decida entre outras possibilidades, se o planejamento pode ser seguido ou se é 

necessário reformular as estratégias de aprendizagem.  Pode ser realizada no início do curso e 

repetida sempre que julgue necessária a verificação, como em casos de falta de motivação ou 

de dificuldade de aprendizagem (SILVA; MATOS; ALMEIDA, 2014). 

A avaliação diagnóstica contribui para identificar quais são os pontos que 

precisam ser reforçados e os pontos que o estudante tem conhecimento, dá condições para 

compreender o processo de aprendizagem e traçar estratégias para as mudanças necessárias 

(PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 2014). 

Para saber qual é o nível de conhecimento que o estudante tem sobre determinado 

assunto pode ser realizada uma avaliação com finalidade diagnóstica, pois quando a avaliação 
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é aplicada antes da abordagem de um tema, permite ao docente saber qual é a experiência ou 

informação do estudante sobre o assunto, desta forma é possível partir do ponto adequado ao 

nível diagnosticado (MARTINS, 2010). 

 

4.1.3 Avaliação somativa 

 

A avaliação tem função somativa quando é utilizada em determinado ponto do 

processo de ensino para verificar os conhecimentos aprendidos pelo estudante, classificando 

através de pontuação qual é o nível deste conhecimento (BORGES et al., 2014). 

Se a avaliação assume a função de atribuir um valor e julgar a possibilidade de 

avanço para nova etapa ou não, é caracterizada como avaliação somativa (TRONCON, 2016). 

Para Martins (2010, p. 24), “a avaliação somativa tem função de classificar o 

estudante ao final de um determinado período por resultados expressos em notas e conceitos”. 

Apesar de não ter como papel principal oferecer feedback, a avaliação somativa 

pode contribuir para a continuidade da aprendizagem do estudante. Ela destina-se à prestação 

de contas (accountability), sendo importante que os instrumentos utilizados para esse fim 

sejam de qualidade, viáveis e confiáveis (NORCINI et al., 2018).  

      

4.1.4 Avaliação da aprendizagem na área da saúde  

 

A obtenção de informações a respeito do progresso experimentado pelo estudante 

deve ser discutida e definida antecipadamente por um conjunto de ações ou intenções, visto 

que a “avaliação abrange qualquer atividade em que a evidência de aprendizagem é recolhida 

de forma planejada e sistemática, sendo utilizada para emitir um juízo sobre a aprendizagem” 

(PANÚNCIO-PINTO; TRONCON, 2014, p. 315).   

A avaliação da aprendizagem é um dos elementos constitutivos do projeto político 

pedagógico sendo, portanto, uma atividade que abriga diferentes perspectivas e 

agentes envolvidos no processo de formação profissional e, como tal, deve ser 

discutida amplamente, como atitude de responsabilidade da instituição, dos 

professores e dos alunos (CAVALCANTE; MELLO, 2015, p. 426). 

 

Na área da saúde, a avaliação da aprendizagem tem sido discutida, principalmente 

a partir da Conferência em Ottawa de 1985, quando foi criado um fórum para compartilhar 

ideias sobre a avaliação da competência em medicina e profissões de saúde. A partir de então, 

bienalmente, acontece esta reunião em diferentes países para tratar do tema (HARDEN; 

LILLEY, 2018). 
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Na Conferência de Ottawa, em 2010, um grupo de pesquisadores de diferentes 

lugares do mundo (Africa do Sul, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Portugal e 

Reino Unido) elaborarou um trabalho e apresentou sete critérios para construção de boas 

avaliações. Esses critérios são: validade, confiabilidade, equivalência, viabilidade, efeito 

educacional, efeito catalítico e aceitabilidade (NORCINI et al., 2011). 

Em março de 2018, na Conferência de Ottawa realizada na cidade de Abu Dhabi, 

capital dos Emirados Árabes, houve um encontro entre os autores do trabalho elaborado em 

2010 e nessa reunião discutiu-se a validade dos critérios propostos naquela data. Concluiu-se 

que os critérios propostos construção de boas avaliações ainda eram válidos (NORCINI et al., 

2018). 

A avaliação da aprendizagem pode ser concretizada pela aplicação de técnicas e 

instrumentos avaliativos, que devem ser utilizados de maneira diversificada no intuito de se 

obter informações que mostrem como está o processo de ensino-aprendizagem. Os 

instrumentos de aprendizagem podem ser planejados e avaliados (medidos) seguindo critérios 

estabelecidos e validados, a fim de se produzir boas avaliações. 

 

4.2 Instrumentos de avaliação da aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem é uma prática constante na rotina educacional 

realizada por meio de diversos instrumentos capazes de aferir o aprendizado do estudante, 

entre eles, “observações, questionários, escalas, listas, registros, provas, etc.” (BAZÁN, 2018, 

p. 139).  

Considerando a avaliação da aprendizagem sob o aspecto do domínio cognitivo, 

podem ser utilizados instrumentos como, por exemplo, provas com questões que solicitam 

resposta aberta que pode ser longa ou curta, provas orais, trabalhos práticos, ensaio, 

dissertação e testes elaborados com itens de múltipla escolha (BOLLELA et al., 2018; 

MARTINS, 2010).  

Para o presente trabalho serão discutidos os testes com IME. 

 

4.2.1 Testes com itens de      múltipla escolha  

 

Os testes elaborados com IME são utilizados em importantes avaliações do 

domínio cognitivo, devido às vantagens que apresentam, entre elas a capacidade de avaliar 

diferentes níveis do domínio cognitivo, a possibilidade de aplicação para um grande número 
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de estudantes, objetividade e praticidade na correção o que permite fornecer feedback rápido, 

além da possibilidade de padronização da avaliação (BOLLELA et al., 2018; VANDERBILT 

et al., 2013). 

O teste com IME pode servir como instrumento para avaliação, fornecendo 

devolutivas que incentivem os estudantes a buscar melhores desempenhos, pois permite uma 

rápida resposta sobre os resultados da avaliação e fornece aos estudantes condições de 

acompanhar e monitorar seu aprendizado de maneira mais objetiva (DOUGLAS; WILSON; 

ENNIS, 2012). 

 

4.3 Itens de múltipla escolha utilizados na avaliação da aprendizagem  

 

Os IME são compostos pelo enunciado, que expõe um assunto ou problema 

solicitando uma ação (pergunta ou comando), seguido de alternativas com as possíveis 

respostas. A opção correta é chamada de gabarito e as outras opções são distratores. O 

enunciado introduz o problema ou uma declaração e os distratores tem o objetivo de distrair 

quem responde a questão (NEDEAU-CAYO et al., 2013).    

O item é essencial para a construção de um teste, por meio do enunciado o item 

apresenta o assunto e orienta um comando ou faz uma pergunta ao respondente, os IME 

devem ter como opções de resposta distratores coerentes, “hipóteses de raciocínio” que 

podem “ser utilizadas na busca da solução da situação-problema apresentada”, devem ser 

excluídos os distratores redigidos sem bom senso, que apresentem erros ou falta de 

conformidade entre as ideias ou os fatos apresentados no enunciado (CAMPOS, 2013, p. 50-

53). 

De acordo com Paniagua et al. (2016, p. 7), os IME podem ser divididos em “duas 

famílias”, itens “de respostas que são apropriadas (verdadeiro ou falso)” e itens “que exigem 

que os examinandos indiquem uma única resposta mais precisa (melhor resposta)”. 

Bollela et al. (2018), Campos (2013) e Paniagua et al. (2016) referem que o item 

objetivo pode ser escrito em diferentes formatos. Para ilustrar, a seguir são demonstrados 

alguns tipos de itens que foram extraídos da prova ENADE, aplicada em 2016 para os 

estudantes do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. 

 Item de múltipla escolha complexa com afirmações que solicitam 

identificar que resposta tem a combinação referente a afirmativa ou 

múltiplas afirmativas corretas (figura 1).  
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 Item que apresenta várias alternativas e apenas uma é a resposta correta, 

chamado de item de interpretação simples com uma única resposta; 

observado na “questão 13”, na figura 2. 

 Item asserção-razão caracterizado por duas assertivas ligadas por 

conjunção (em geral, a palavra “porque”), onde o estudante deve analisar e 

concluir se as proposições são verdadeiras e se há uma relação de 

justificativa entre elas, como demonstra a “questão 14”, na figura 2. 

Outros tipos de itens ainda podem ser elaborados, como por exemplo, o item que 

solicita a interpretação do próprio texto do enunciado ou de dados e informações, que são 

apresentados em tabelas ou gráficos, para responder. E também itens que solicitam o 

preenchimento de lacunas.   

Apesar de diferentes possibilidades de escrita, não é tarefa simples elaborar um 

item que avalie pensamento crítico e domínio cognitivo elevado. É necessário treinamento e 

preparo para produzir itens de qualidade (TARRANT; WARE; MOHAMMED, 2009; 

VANDERBILT et al., 2013). 
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Figura 1 - Item de múltipla escolha complexa 

 

Fonte: ENADE (aplicado ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, 2016).  
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Figura 2 - Item de interpretação simples e asserção-razão 

 

Fonte: ENADE (aplicado ao curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, 2016).  
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5 QUALIDADE DOS ITENS DE MÚLTIPLA ESCOLHA: UM 

DESAFIO PARA A CONSTRUÇÃO DE BONS TESTES 

 

Os instrumentos utilizados para avaliar devem ter qualidade, ser confiáveis, 

válidos e expressar a verdade sobre fatos observados. A qualidade de um teste ou prova está 

relacionada aos itens que o compõem.  

A redação de uma pergunta de IME de alta qualidade geralmente requer várias 

iterações. Além da dificuldade de fornecer distratores plausíveis o suficiente, há uma 

série de armadilhas que devem ser evitadas, seja porque elas dão as respostas aos 

candidatos “experientes em fazer testes”, ou porque elas tornam a questão mais 

complicada do que precisa ser através de “dificuldade irrelevante”. As falhas de 

redação de perguntas que dão as respostas aos candidatos “experientes em testes” 

são, portanto, uma ameaça à validade da avaliação. As armadilhas que se colocam 

nas mãos desses candidatos incluem pistas gramaticais, pistas lógicas, o uso de 

termos absolutos, respostas corretas mais longas, repetições de palavras e o conceito 

de estratégia de convergência (COUGHLIN; FEATHERSTONE, 2017, p. 3). 

 

Campos (2013, p. 50) afirma que a “qualidade da prova está diretamente 

relacionada com a qualidade dos itens”, dessa maneira o preparo e atenção às diretrizes sobre 

a escrita de itens implicam em bons itens. A autora complementa que “quanto mais o item 

seguir os padrões de elaboração, mais válida será a prova e, consequentemente, mais válidas 

serão as inferências feitas a partir dos resultados da prova”.  

Evitar falhas na elaboração de itens é um cuidado a ser tomado para garantir a 

qualidade do item e que pode ser alcançada seguindo orientações e guias para elaboração. Um 

bom item avalia processos cognitivos que demonstram habilidade relevante e contemplam os 

objetivos de aprendizagem (COUGHLIN; FEATHERSTONE, 2017). 

Paniagua et al. (2016, p. 3) destacam que “dois assuntos são de especial interesse 

ao se desenvolver e construir exames de qualidade baseados em IME; estes assuntos estão 

relacionados a amostragem de conteúdo e desempenho psicométrico”. 

Tavakol e Dennick (2011a, p. 447) afirmam que o "teste objetivo é uma forma de 

medição”. A psicometria compreende os fundamentos de medição e converge para a 

verificação e controle de variáveis mensuráveis em instrumentos de avaliação, como os testes 

objetivos, utilizando os conceitos psicométricos de confiabilidade, validade, entre outros. A 

análise de itens de um teste permite identificar perguntas que mereçam ser reformuladas ou 

excluídas do instrumento.  
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5.1 Aspectos psicométricos  

 

O uso de instrumentos de avaliação (testes) no campo da psicologia e a 

necessidade de compreensão sobre os fenômenos mentais levaram ao desenvolvimento da 

Teoria Clássica dos Testes (TCT), usada para explicar as propriedades psicométricas de testes 

e provas/exames, no século XIX. A partir do século XX, é desenvolvida a Teoria de Resposta 

ao Item (TRI), que foi expandida na década de 1980, favorecida pelo uso de softwares mais 

avançados (PASQUALI; PRIMI, 2003). 

Historicamente as avaliações psicométricas dos testes passaram por diferentes fases, 

tendo início por volta da década de 1880, com Galton, atravessando as eras de 

Cattell, na década de 1890, de Binet na década de 1900, a era dos testes de 

inteligência, entre 1910 e 1930, análise fatorial e a era da sistematização, entre 1940 

e 1980 (SARTES; SOUZA-FORMIGONI, 2013, p. 241). 

 

A análise psicométrica pode ser aplicada às avaliações objetivas, de forma a 

identificar se as evidências e resultados são confiáveis e se os itens distinguem os estudantes 

que sabem dos que não sabem ou se precisam de ajustes. Tavakol e Dennick (2016) 

corroboram que:  

A análise pós-exame [...]depois que a avaliação é administrada e pontuada [...] pode 

determinar, por exemplo, se a maioria dos alunos que responderam corretamente a 

uma pergunta entendem o conteúdo ou se a pergunta é muito fácil. (p. 1324).  

 

 

5.1.1 Teoria Clássica dos Testes 

 

A TCT pode ser utilizada para aferir a validade de um instrumento, que é a 

propriedade que indica se o instrumento realmente mede aquilo a que se propõe medir e a 

confiabilidade, que pode ser caracterizada pela estabilidade. A confiabilidade de um teste 

permite que o escore seja fidedigno e torna possível diferenciar os indivíduos que realizaram 

o teste.  

A TCT se preocupa em explicar o resultado final total, isto é, a soma das respostas 

dadas a uma série de itens, expressa no chamado escore total (T). Por exemplo, o T 

em um teste de 30 itens de aptidão seria a soma dos itens corretamente acertados. Se 

for dado 1 para um item acertado e 0 para um errado, e o sujeito acertou 20 itens e 

errou 10, seu escore T seria de 20. A TCT, então, se pergunta o que significa este 20 

para o sujeito (PASQUALI, 2009, p. 993). 

 

A TCT pode ser aplicada para analisar as condições dos testes objetivos utilizados 

em avaliações da aprendizagem, para conhecer a dificuldade e discriminação de itens 

utilizados e aferir a validade e confiabilidade destes instrumentos. Os autores Tavakol e 

Dennick, (2012c, p. 247) ponderam que a TCT “concentra-se no teste e seus erros, mas diz 

pouco sobre como a capacidade do aluno interage com o teste e seus itens”. 
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A TCT não desvincula a dificuldade do teste do grupo que realizou o teste. Se 

uma pontuação em um conjunto de itens for baixa, isso pode ser o resultado de um conjunto 

de itens particularmente difícil ou de um grupo de candidatos com um nível de habilidade 

particularmente baixo (SCHUWIRTH; VAN DER VLEUTEN, 2011). 

O fato da TCT ser dependente do instrumento utilizado para medir, gerou 

inquietações e necessidade de ter uma resposta mais específica em relação aos itens que 

compõem esses instrumentos. 

 

5.1.2 Teoria de Resposta ao Item 

 

De acordo com Pasquali e Primi (2003, p. 100), a TRI desenvolveu-se baseada nos 

trabalhos “Lazersfeld (1959), Lord (1952) e Rasch (1960)”, sobre a teoria do traço latente e 

sua consolidação foi possível a partir dos anos 1980, devido aos avanços tecnológicos e uso 

de software que possibilitavam a realização de cálculos matemáticos complexos.  

A busca por medidas, que expressem de forma exata ou mais confiável possível o 

aprendizado do estudante, contribuiu para o desenvolvimento da TRI (ZUKOWSKI 

TAVARES, 2013) 

A TRI [...] não está interessada no escore total em um teste; ela se interessa 

especificamente por cada um dos itens e quer saber qual é a probabilidade e quais 

são os fatores que afetam esta probabilidade de cada item individualmente ser 

acertado ou errado [...] (PASQUALI, 2009, p. 993). 

 

Zukowsky Tavares (2013, p. 64-65) destaca que “a TRI é uma modelagem 

estatística de aplicação frequente em testes de conhecimento, e seu uso é consagrado na área 

de educação em vários países”. Pode contribuir para resultados fidedignos nas avaliações, 

segundo a autora “na TRI, não se pergunta quantos itens o sujeito acertou, e sim por que 

acertou ou errou cada item”.  

A TCT tem a intenção de compreender o teste através da análise dos resultados 

como um todo, e busca explicar o escore total. Em contrapartida, a TRI tem interesse em 

saber como cada item se relaciona com o teste (PASQUALI, 2009). Por meio da psicometria é 

possível analisar a qualidade do teste e dos itens que o compõem, bem como, aferir a 

confiabilidade do teste, a dificuldade e a discriminação do item.  

A confiabilidade preocupa-se com os erros constitutivos de medidas psicométricas 

e com a consistência interna de uma avaliação, que verifica como os itens de um teste se 

relacionam e se estão funcionando em conjunto.  
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Existem várias maneiras de entender o conceito de confiabilidade quando aplicado 

aos testes. Uma interpretação é que uma medida de confiabilidade é uma medida do 

erro ou "ruído" associado ao escore obtido. Outra interpretação é que a 

confiabilidade mede a consistência interna de um teste, o que significa que as 

questões individuais se correlacionam umas com as outras e quão bem o resultado de 

um teste se correlacionaria se repetido (TAVAKOL; DENNICK, 2012c, p. 246). 

Controlar as variáveis internas e externas que influenciam os testes contribui para 

produzir resultados confiáveis. A confiabilidade pode ser afetada por fatores que influenciam 

a validade da avaliação. Escolher o método de avaliação adequado ao que se pretende avaliar 

corrobora para a validade. “Fatores relacionados aos aspectos, elaboração, aplicação e 

correção do exame” garantem a validade e confiabilidade da avaliação (BOLLELA et al., 

2018, p. 77).  

Uma avaliação pode apresentar erros de medição que podem ser influenciados por 

fatores internos e externos. Os fatores externos relacionam-se com as condições de aplicação 

do teste e sua administração, como por exemplo, fatores ambientais, condição física e 

emocional dos respondentes. Os fatores internos estão relacionados ao próprio teste, a 

quantidade e qualidade dos itens. Embora seja possível identificar e controlar erros em uma 

avaliação isso não é uma tarefa fácil e a determinação da confiabilidade de um teste deve ser 

estimada após sua aplicação (TAVAKOL; DENNICK, 2011a).  

Tavakol e Dennick (2012a) afirmam que para que os resultados sejam os mais 

próximos da verdade é necessário diminuir significativamente os erros e se possível eliminá-

los. Para Maroco e Garcia-Marques (2006, p. 66) “erro é a variabilidade observada no 

processo de mensuração de um mesmo objeto. Ausência de erro é consistência”. 

Um teste confiável apresenta resultados semelhantes quando aplicado repetidas 

vezes e dessa forma, se o mesmo conjunto de itens, ou itens equivalentes, for aplicado em 

momentos diferentes ao mesmo grupo de estudantes e apresentar resultados de maneira 

semelhante, é considerado confiável.  

Tavakol e Dennick (2011a) orientam que a confiabilidade pode ser determinada 

por diferentes estimativas, como por exemplo, Confiabilidade Teste-Reteste, quando mesmo 

teste é aplicado em momentos diferentes para o mesmo grupo de estudantes é realizado uma 

correlação entre os resultados obtidos em ambos os testes; Confiabilidade por Testes 

Paralelos, estimada através de dois testes elaborados no mesmo padrão de dificuldade e 

aplicados em diferentes momentos para o mesmo grupo de estudantes; Confiabilidade Kuder-

Richardson (KR-20) e Coeficiente Alfa de Cronbach, que estimam a inter-relação e 

homogeneidade dos itens do teste. 
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Tanto o Coeficiente Alfa de Cronbach quanto o KR20 estimam a homogeneidade 

dos itens que compõem o teste. São estimativas mais simples de serem aplicadas, em relação a 

outros métodos, para determinar o índice de confiabilidade e para seu cálculo utiliza-se a 

pontuação do teste que foi aplicado (TAVAKOL; DENNICK, 2011b). 

Diferentes fontes de variâncias podem interferir na confiabilidade de um teste. O 

tamanho do teste, variância de resultados (pontuação) ou qualidade dos itens podem 

influenciar o cálculo do alfa de Cronbach (ALBANESE; CASE, 2016). 

O Alfa de Cronbach pode ser utilizado para estimar a confiabilidade do teste, se os 

itens elaborados se correlacionam com o teste e se as questões individuais funcionam bem em 

conjunto. O coeficiente Alfa varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo influenciado pela 

homogeneidade dos itens e pelo comprimento do teste. Observa-se que um exame com itens 

homogêneos, bem como, um teste longo aumenta o valor de alfa. Valores entre 0,70 e 0,90 

são bons e acima de 0,90 pode indicar itens semelhantes, que podem ser excluídos 

(TAVAKOL; DENNICK, 2011b; TAVAKOL; DENNICK, 2012c).  

Para itens dicotômicos pode ser utilizada a fórmula KR-20 para medir a 

confiabilidade de um teste. KR-20 com valores entre 0,8 e 0,9 indicam boa confiabilidade. 

Valores acima de 0,9 indicam que o teste foi elaborado com itens homogêneos e valores 

menores que 0,8 indicam baixa confiabilidade (ABDULGHANI et al., 2017).  

O índice de dificuldade (P) de um item indica o quanto ele é fácil ou difícil, de 

acordo com o número total de estudantes respondentes, o P está relacionado ao número de 

alunos que acertaram ou erraram a resposta.  

Paniagua et al. (2016, p. 25) referem que o valor do P está relacionado a 

quantidade de estudantes que responderam corretamente ao item e pode ser “representado 

como um percentual ou proporção”. Por exemplo, se em uma amostra de 100 estudantes o 

item foi respondido corretamente por 40 estudantes, pode ser representado tanto por 40%, 

como por 0,40. Outro aspecto relatado pelos autores é a correlação entre o P do item e a 

dificuldade esperada do item, situação que deve ser confrontada após a aplicação de um 

exame.  

Um bom item deve apresentar P com valores entre 0,3 e 0,8. Quanto mais os 

valores são próximos de 0 (zero), significa que poucos alunos responderam corretamente o 

item e quanto mais próximo de 1 (um), significa que a maioria dos alunos respondeu 

corretamente (TAVAKOL; DENNICK,  2011a). 
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Outro quesito observado em um IME é o índice de discriminação (ID) que 

expressa o quanto o item é capaz de separar os estudantes que mais conhecem o assunto 

daqueles que conhecem menos. “O parâmetro de discriminação na TCT visa diferenciar o 

grupo de indivíduos que tiveram alta pontuação total dos que tiveram baixa pontuação total no 

teste” (SARTES; SOUZA-FORMIGONI, 2013, p. 243). 

O que se pretende com um bom item é que ele consiga diferenciar os estudantes 

mais proficientes dos estudantes menos proficientes (BORGATTO; ANDRADE, 2012). Um 

item é considerado bom, quando os estudantes que obtiveram uma boa pontuação no teste 

respondem corretamente ao item e os estudantes que obtiveram uma baixa pontuação erraram 

a resposta (TAVAKOL; DENNICK, 2011a). Assim, a qualidade do item se relaciona com a 

sua capacidade de discriminação. 

Para calcular o ID usa-se o coeficiente de correlação, como a correlação bisserial 

e a correlação ponto-bisserial, esses coeficientes indicam se o item é capaz de classificar os 

estudantes que tiveram um melhor desempenho no teste em relação aos estudantes que 

tiveram pior desempenho (PANIAGUA et al., 2016).  

O coeficiente bisserial (Rbis) calcula a interdependência “entre a variável de 

desempenho no teste e uma variável latente (não observável) com distribuição normal que, 

por hipótese, representa a habilidade que determina o acerto ou erro do item” (BORGATTO; 

ANDRADE, 2012, p. 149). 

O coeficiente de correlação ponto-bisserial (Rpbis) indica a “relação entre um 

item específico (correto ou incorreto) em um teste e a pontuação total do teste”.  A remoção 

de itens com Rpbis baixo pode aumentar a confiabilidade do teste (TAVAKOL; DENNICK, 

2011a, p. 453). 

Os valores do ID podem ser de –1,0 a +1,0. Sendo que os valores positivos 

maiores discriminam melhor o item, e valores negativos indicam que o item deve ser revisado 

ou excluído do teste.  (PANIAGUA et al., 2016; SARTES; SOUZA-FORMIGONI, 2013). 

Item com ID positivo (entre 0,00 e +1,00), “indica que os alunos que receberam 

uma pontuação total alta escolheram a resposta correta com mais frequência do que os alunos 

que tiveram uma pontuação geral baixa” (HINGORJO; JALEEL, 2012, p. 143). Para Tavakol 

e Dennick (2012b) um item tem boa discriminação quando apresenta valores de Rpbis acima 

de 0,25.  
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A análise de testes objetivos por meio da psicometria possibilita a interpretação 

dos resultados, contribui para identificar e minimizar possíveis erros nos testes e nos itens que 

compõem os testes, o que permite que a pontuação seja a mais próxima da verdade.  

Realizar análises após a aplicação dos testes contribui para que a qualidade e 

confiabilidade das avaliações possam ser melhoradas e que itens sejam identificados quanto a 

sua discriminação, dificuldade e necessidade de reformulação (TAVAKOL; DENNICK, 

2011a). 

A análise psicométrica pode ser feita a partir da aplicação de um pré-teste ou após 

a realização da prova, o que pode ser inviável no cotidiano do professor, sendo assim, é 

importante considerar aspectos que favorecem a elaboração de itens com qualidade antes de 

sua aplicação.  

 

5.2 Critérios utilizados na elaboração de itens de múltipla escolha 

 

5.2.1 Taxonomia de Bloom 

 

Com objetivo de auxiliar no planejamento educacional, no currículo e nas 

avaliações, e também para facilitar a comunicação entre examinadores, em 1948, um grupo de 

psicólogos criou uma classificação ordenada para os propósitos educacionais, que foi 

denominada Taxonomia de Bloom, devido à liderança do projeto, estar a cargo de Benjamin 

Bloom (COSTA; MARTINS, 2017). 

A Taxonomia de Bloom utilizada para desenvolver objetivos, definidos de acordo 

com o que se espera que o estudante seja capaz de alcançar, tendo em vista o perfil do egresso 

ao final do curso, é uma ferramenta que contribui para nortear a elaboração de bons 

instrumentos de avaliação, “a correlação direta entre objetivos, conteúdo e itens de qualidade 

é, em essência, um bom design educacional”. (NEDEAU-CAYO et al., 2013, p.53).  

A Taxonomia de Bloom pode auxiliar o planejamento da aprendizagem em 

relação aos diferentes níveis de aquisição do conhecimento. Ela aborda o desenvolvimento da 

aprendizagem em três domínios “cognitivo, afetivo e psicomotor”. “Muitos educadores se 

apoiam nos pressupostos teóricos desses domínios para definirem seus planejamentos 

educacionais, objetivos, estratégias e sistemas de avaliação” (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 

422-423). Embora a taxonomia considere os três domínios importantes para os objetivos 

educacionais, nesse trabalho discutiremos o domínio cognitivo. 
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Originalmente, a Taxonomia de Bloom apresentava seis categorias de habilidades 

cognitivas, desde as mais simples até as complexas, que necessitam de processos mentais 

mais elaborados. São elas: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação. Adams (2015) explica os níveis cognitivos da seguinte maneira:  

O conhecimento é a habilidade cognitiva fundamental e refere-se à retenção de 

informações [...] a lembrança simples dos fatos não fornece evidências de 

compreensão [...]. A compreensão requer mais processamento cognitivo do que 

simplesmente lembrar informações, e os objetivos de aprendizagem que abordam a 

compreensão ajudarão os alunos a começar a incorporar o conhecimento em seus 

esquemas cognitivos existentes [...] Isso permite que os alunos usem conhecimentos, 

habilidades ou técnicas em novas situações por meio da aplicação, o terceiro nível 

da taxonomia de Bloom. [...] para análise [...] entram as habilidades [...] como 

pensamento crítico [...] a síntese, implica a criação de um novo produto em uma 

situação específica. [...] a avaliação, é importante para o pensamento crítico.  [...] 

para avaliar é preciso ter conhecimento e compreensão [...] aplicar esse 

conhecimento [...], e depois analisá-lo (p.152). 

Em 2001, a Taxonomia de Bloom foi revisada e os substantivos que eram 

utilizados para designar os aspectos do domínio cognitivo foram atualizados em ordem 

crescente e transformados em verbos para: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. 

Essa atualização fez com que substantivos e verbos fossem utilizados em dimensões 

separadas, a dimensão do conhecimento usou como base os substantivos e os verbos foram 

relacionados à dimensão do processo cognitivo (KRATHWOHL, 2002).  

O conhecimento caracterizava o primeiro domínio cognitivo da Taxonomia de 

Bloom original, na versão atualizada esse domínio foi separado (figura 3), criando uma nova 

dimensão (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001).   

A Taxonomia de Bloom Revisada classifica o conhecimento em quatro tipos: 

conhecimento efetivo ou factual, conhecimento conceitual, conhecimento procedimental e 

conhecimento metacognitivo (ADAMS, 2015; FERRAZ; BELHOT, 2010; SCULLY, 2017). 

O conhecimento factual ou efetivo, explicado por Ferraz e Belhot (2010, p. 428), 

está “relacionado aos fatos que não precisam ser entendidos ou combinados, apenas 

reproduzidos como apresentados”, refere-se a conhecimento básico sobre fatos e termos de 

um assunto ou disciplina. O conhecimento conceitual relaciona elementos básicos em 

categorias, teorias e estruturas mais elaboradas, conectando informações, organizando e 

explicando essa inter-relação. O conhecimento procedimental está relacionado ao 

conhecimento de como realizar um procedimento, uma técnica ou de como uma habilidade 

pode ser aplicada. O conhecimento metacognitivo relaciona vários aprendizados e 

conhecimentos de maneira consciente, faz a interação do próprio conhecimento.  
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Figura 3 - Organização estrutural da Taxonomia de Bloom original e revisada. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, inspirado em Anderson; Krathwohl, (2001, p. 268). 

 

A Taxonomia de Bloom Revisada propõe uma relação bidimensional entre 

conhecimento e processo cognitivo, que pode ser apresentada na forma estruturada de uma 

tabela de taxonomia (Tabela1), conectando os quatro tipos de conhecimento com as seis 

categorias do processo cognitivo, possibilitando diversas inter-relações cognitivas (ADAMS, 

2015; FERRAZ; BELHOT, 2010; SCULLY, 2017). 

Krathwohl (2002, p. 218) conclui, em suas considerações sobre a Taxonomia de 

Bloom Revisada, que a tabela bidimensional representa as subcategorias do conhecimento da 

taxonomia original, as categorias do processo cognitivo foram atualizadas e “estão 
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organizadas em uma estrutura hierárquica, mas não de forma tão rígida quanto na taxonomia 

original”. Embora esteja organizada de maneira crescente, a hierarquia entre os domínios 

cognitivos não é cumulativa, como era proposto na taxonomia original. A relação 

bidimensional permite flexibilidade no uso da taxonomia, por exemplo, em uma situação de 

aprendizagem é possível propor que o processo cognitivo de analisar, avaliar ou criar seja 

realizado antes de processo cognitivo aplicar.  

 

Tabela 1 - Estrutura bidimensional da Taxonomia de Bloom Revisada. 

Dimensão do 

conhecimento 

 

Dimensão processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/factual       

Conceitual       

Procedimental       

Metacognitivo       

Fonte: Adaptado de Ferraz e Belhot (2010), Krathwohl (2002) e Scully (2017). 

   

Um IME pode ser elaborado para avaliar diferentes tipos de conhecimento e 

domínios cognitivos, de acordo com os objetivos de aprendizagem. Para avaliar os diferentes 

níveis dos domínios cognitivos utilizando IME, é importante que os itens sejam bem 

elaborados, com parâmetros taxonômicos adequados aos objetivos da avaliação. A 

Taxonomia de Bloom é a mais utilizada na pesquisa e na prática para discutir níveis 

cognitivos, direcionar a confecção, avaliação e análise dos itens. Bons itens devem solicitar, 

além da memorização, o pensamento crítico do respondente (SCULLY, 2017).  

Para avaliar o nível cognitivo de IME Tarrant et al. (2006, p. 665) 

“simplificaram” a Taxonomia de Bloom e classificaram os itens em dois níveis denominados 

“K1 e K2, onde, K1 refere-se a itens que requerem lembrança e compreensão simples e K2 

para aplicação e análise”.   

Paniagua et al. (2016, p. 37-38) classificam os itens de acordo com o nível 

cognitivo em “perguntas de memória, perguntas de interpretação e perguntas de solução de 

problemas”. Os autores relatam que por não é fácil analisar por meio de abordagem 

taxonômica, os processos cognitivos que envolvem o estudante na resposta de uma questão e 
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apresentam uma divisão “alternativa” para a classificação taxonômica dos itens em duas 

categorias denominadas: “pergunta de memória e pergunta de aplicação de conhecimento”.  

Perguntas de memória avaliam o conhecimento que o estudante tem de definições 

ou fatos, o que pode ser relacionado aos níveis mais baixos do domínio cognitivo da 

Taxonomia de Bloom; perguntas de interpretação exigem que os estudantes revejam algumas 

informações e cheguem a alguma conclusão ou ação para responder à questão, podendo ser 

relacionado aos níveis mais elevados da Taxonomia de Bloom (PANIAGUA et al., 2016; 

VANDERBILT et al., 2013). 

Um IME pode ser capaz de solicitar níveis cognitivos mais altos, dando a 

oportunidade ao respondente de aplicar seu conhecimento, avaliar uma situação e fazer um 

julgamento demonstrando sua capacidade (JAVAEED, 2018). 

Além da atenção ao nível cognitivo abordado, os IME devem ser elaborados 

seguindo normas técnicas para redação de itens, para evitar falhas que prejudiquem estudantes 

bem preparados ou beneficiem estudantes despreparados. 

 

5.2.2 Diretrizes técnicas para redação de itens 

 

Na elaboração de um item deve se evitar falhas que permitam que estudantes sem 

muito conhecimento, mas experientes em responder testes, tenham bons resultados nos 

exames (KHAN et al., 2013). 

Itens com qualidade, bem redigidos, sem falhas técnicas observadas em sua 

elaboração e que avaliem tópicos importantes do aprendizado, colaboram para um teste justo, 

que não favoreça nenhum estudante. 

Haladyna et al. (2002) fizeram uma revisão sobre as falhas em escrita de itens, 

apresentando 31 diretrizes, com tópicos importantes para a escrita de qualidade, relacionados 

a problemas de conteúdo, formatação e alternativas (resposta correta e distratores) que podem 

ser aplicadas na elaboração e escrita de IME.  

Tarrant et al. (2006) realizaram uma pesquisa para avaliar a frequência de falhas 

nos IME de provas aplicadas em um curso superior de enfermagem. Os autores observaram 

em uma amostra de 250 IME, obtidas a partir de 2770 itens de vários testes (analisados 

posteriormente), que apesar da literatura apontar mais de 30 diretrizes com orientação técnica 

para redação de itens, apenas 19 falhas (em relação às diretrizes) eram repetidas com maior 

frequência, desta forma utilizaram em sua pesquisa as 19 diretrizes mais comuns. Algumas 
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dessas diretrizes foram utilizadas também por Ware e Vik (2009) para avaliar as falhas na 

escrita de IME em uma escola de medicina da Noruega.  

Paniagua et al. (2016, p. 15-24) classificam as falhas na elaboração de itens em 

dois tipos, que podem ser relacionadas à “dificuldade irrelevante” e à “experiência em fazer 

testes”. O primeiro tipo refere-se a falhas que tornam o item mais difícil por conta de erros na 

escrita, não por objetivos e características consistentes da própria avaliação, e o segundo tipo 

de falha consiste no fornecimento de pistas que colaboram com estudantes experientes na 

realização de testes a identificarem a resposta correta. Os autores listam e descrevem essas 

falhas e orientam como evitá-las na elaboração de um IME.  

Opções de respostas bem escritas são importantes para elaborar um IME de boa 

qualidade, as falhas na escrita dos distratores podem implicar em alternativas irrelevantes, que 

não sejam funcionais, que são descartadas pelos respondentes. São considerados bons 

distratores alternativas que representem erros comuns que os estudantes cometem (NEDEAU-

CAYO et al., 2013; TARRANT; WARE; MOHAMMED, 2009) .  

Em geral, há grande preocupação com a redação do enunciado e da resposta 

correta, o que pode contribuir para a produção de distratores com falhas, como por exemplo, 

erros gramaticais, a resposta correta mais longa ou mais completa. Esses tipos de falhas 

podem facilitar a resposta do estudante (COUGHLIN; FEATHERSTONE, 2017). 

A redação de distratores adequados pode contribuir para que o item seja 

qualificado como um bom item e tenha um desempenho apropriado para o teste. A 

funcionalidade de um distrator está relacionada à frequência em que o distrator é selecionado 

e também ao seu ID (índice de discriminação do distrator).  

O distrator é considerado bom quando é selecionado por mais de 5% dos 

estudantes e apresenta ID negativo, caracterizando que os estudantes com desempenho mais 

baixo selecionaram com mais frequência essa resposta. Um distrator que não é capaz de ser 

selecionado pelos respondentes do teste não é funcional e pode comprometer a validade dos 

pontos obtidos no item de múltipla escolha (ALI; RUIT, 2015).  

Trabalhos que avaliam a qualidade dos distratores e sua funcionalidade relatam a 

dificuldade na elaboração de bons distratores, principalmente em itens elaborados com quatro 

ou mais opções de respostas (ALI; RUIT, 2015; HINGORJO; JALEEL, 2012; TARRANT; 

WARE; MOHAMMED, 2009). 
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Um teste deve avaliar conceitos, conteúdos e habilidades indispensáveis para a 

prática profissional, itens redigidos com falhas podem comprometer a qualidade do exame 

(COUGHLIN; FEATHERSTONE, 2017). 

Embora esteja documentada a orientação para escrita de itens, a produção de itens 

de qualidade ainda é um desafio, principalmente por falta de treinamento dos escritores. 

Diversos trabalhos foram publicados registrando imperfeições e falhas em IME, 

comprometendo resultados estatísticos como, índice de dificuldade, discriminação e a 

qualidade das avaliações (ABDULGHANI et al., 2017; ALI; RUIT, 2015; TARRANT; 

WARE, 2008). 

Os IME utilizados em testes para avaliar a aprendizagem dos estudantes são 

elaborados por docentes que podem ou não ter experiência prática e conhecimento prévio a 

respeito das diretrizes recomendadas para a elaboração de itens. O treinamento e a 

capacitação de docentes para elaboração de itens é um aspecto importante que contribui para a 

qualidade dos itens e das avaliações (ABDULGHANI et al., 2015; ALFARIS et al., 2015; 

IRAMANEERAT, 2012). 

A seguir será apresentado o percurso metodológico utilizado para a realização do 

presente trabalho. 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1 Natureza do estudo 

 

Optou-se por um modelo descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. A 

pesquisa descritiva e as abordagens quantitativa e qualitativa se complementam para garantir 

o levantamento e conhecimento mais aprofundado dos dados de pesquisa. Tem o intuito 

esclarecer sobre determinado fenômeno e também “visa descobrir a existência de associações 

entre variáveis” (GIL, 2008, p. 27-28). 

A pesquisa descritiva permite apresentar o problema de pesquisa, a abordagem 

quantitativa está relacionada com informações e dados representados por números, através de 

testes estatísticos que apresentam os fatos. Em contrapartida a abordagem qualitativa visa 

interpretar e atribuir sentido e significado aos fatos e tem como foco principal de abordagem o 

processo e seu significado (KAUARK et al., 2010). 

De acordo com Köche (2011), quando o pesquisador não tem o conhecimento 

aprofundado e bem desenvolvido dos fenômenos e problemas que está estudando é necessário 

iniciar a pesquisa com a identificação da natureza do fenômeno para verificar-se as 

características das variáveis que se pretende estudar.  

Existem vários recursos para o levantamento de dados empíricos, sendo possíveis 

várias formas de investigação científica. A intervenção da atividade teórica se faz presente na 

interpretação de dados empíricos, nesta etapa, articula-se a convergência do coerente, do 

raciocínio lógico com a realidade, produzindo o conhecimento científico (SEVERINO, 2013). 

 

6.2 Contexto da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada com os IME e resultados do TP aplicado no curso de 

Estética, no ano de 2017, em uma instituição de ensino superior privada, situada na cidade de 

São Paulo. 

 

6.2.1 Teste de Progresso aplicado no curso de Estética 

 

O Teste de Progresso (TP) é uma avaliação cognitiva de nível de proficiência final 

do curso. Assim, em termos de profundidade equivaleria ao ENADE. É aplicada 
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simultaneamente a todos os estudantes de um curso, e espera-se que o desempenho na prova 

seja crescente ao longo dos anos do curso. 

O TP surgiu no final da década de 1970, na Universidade McMaster, no Canadá, e 

em seguida na Maastricht Medical School, na Holanda (WRIGLEY et al., 2012). O TP 

permite tanto ao estudante avaliar seu desenvolvimento ao longo do curso por meio da 

devolutiva com o resultado da prova, como à gestão do curso identificar déficits em alguma 

área, permitindo intervenções e melhorias. De acordo com Pinheiro et al. (2015, p. 70) “o TP 

não fornece informações apenas para autoavaliação do estudante, mas representa também uma 

valiosa ferramenta para a gestão acadêmica.” 

O TP foi realizado por todos os cursos da instituição em 2017. Cada curso ficou 

responsável por elaborar seu teste. No curso de Estética, o TP foi organizado pela 

coordenação do curso em conjunto com os docentes que ministravam aulas no curso. Os 

docentes participaram da elaboração de IME referentes às disciplinas que ministravam e 

auxiliaram na aplicação da prova para os estudantes.  

Para elaborar o TP do curso de Estética, a coordenação do curso reuniu-se com os 

docentes, no início do 2º semestre letivo, informou que o TP seria composto por 100 IME que 

abordariam as áreas do conhecimento esperado na formação do profissional em Estética. 

Orientou sobre a quantidade de itens necessários, por disciplina, para compor o teste, definiu 

em conjunto com os docentes a data da avaliação e solicitou a participação dos mesmos para a 

elaboração dos IME, estabelecendo um prazo para o envio dos itens.  

Os docentes do curso elaboraram os itens referentes ao conteúdo ministrado em 

suas disciplinas e enviaram à coordenação. O curso era composto por 27 docentes, divididos 

da seguinte maneira: 10 docentes responsáveis por ministrar disciplinas básicas e 17 por 

disciplinas específicas. 

Para compor o TP 2017, cada item deveria ser elaborado com um enunciado e 

cinco alternativas, sendo um gabarito e quatro distratores. Os docentes deveriam identificar o 

nível de dificuldade esperado para o IME elaborado, classificada em fácil, média ou difícil.  

O teste foi realizado de forma presencial, sendo obrigatória a participação do 

estudante. Para a aplicação do teste foram utilizados os laboratórios de informática, pois os 

estudantes responderam ao teste por meio da plataforma Blackboard
®
.  

O TP foi aplicado a todos os estudantes do curso no mesmo dia e horário. Devido 

ao grande número de estudantes no curso, e a necessidade de utilizar os laboratórios de 

informática da instituição para ter acesso à plataforma Blackboard
®
, o TP do curso de Estética 
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foi realizado em um sábado no período da manhã. Cada estudante utilizou um computador 

para responder o teste. A prova teve duração mínima de uma hora e máxima de quatro horas.  

Dos 100 IME do teste, 30 itens correspondiam a conhecimentos relacionados às 

disciplinas básicas e 70 itens abordaram conhecimentos em disciplinas específicas (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição de Itens de Múltipla Escolha que compuseram o Teste de Progresso do 

curso de Estética, em 2017. 

Disciplinas  Tipo de Disciplina  Nº de itens no TP 

Morfologia Humana Básica 5 

Biossegurança em Saúde Básica 5 

Processos Biológicos Básica 5 

Sistemas Corporais Básica 6 

Cosmetologia Específica 4 

Cosmética Integrada Específica 4 

Terapia Estética Específica 4 

Fundamentos da Estética Específica 4 

Estética e Alterações Dermatológicas Específica 5 

Eletroestética I Específica 4 

Bases da Nutrição Básica 5 

Estética Facial I Específica 6 

Estética Facial II Específica 4 

Estética Corporal I Específica 5 

Estética Corporal II Específica 4 

Recursos Manuais em Estética Específica 4 

Eletroestética II Específica 4 

Seminário Integrativo Básica 4 

Procedimentos Complementares  Específica 5 

Estética em Medicina e Cirurgia Específica 4 

Estética em Bem Estar Específica 4 

Gestão e Marketing, educação e saúde e 

antropologia 
Específica 5 

Total   100 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Compareceram ao teste 582 (95%), dos 611 estudantes matriculados no curso, do 

primeiro ao último ano. A distribuição dos estudantes que responderam o teste está 

apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Turmas e de estudantes que realizaram o Teste de Progresso do curso de Estética, São 

Paulo, 2017. 

Período Nº de Turmas Nº de Estudantes 

1º ano 07 203 

2º ano 07 198 

3º ano 05 181 

Total 19 582 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A distribuição em relação aos tipos de itens elaborados pelos docentes para o TP 

está apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Classificação dos tipos de itens elaborados para compor o Teste de Progresso do curso 

de Estética, em 2017. 

Tipo de Itens  Porcentagem no TP 

Múltipla escolha simples 63% 

Múltipla escolha complexa 26% 

Asserção-razão 7% 

Correlacionar   2% 

Completar lacunas  2% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados com os dados do TP foram extraídos da plataforma Blackboard
®

 e 

exportados para uma planilha Excel
®
 para posterior análise.  

A aplicação do Teste de Progresso em 2017 pode ser caracterizada como um pré-

teste tendo em vista que o conjunto de itens elaborados pelos docentes foi aplicado pela 

primeira vez aos estudantes e foram analisados nesse estudo.    
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6.3 Produção dos dados 

 

Considerando que o presente trabalho focaliza a qualidade dos IME do teste e não 

o TP, a produção dos dados ocorreu por meio de três etapas: a análise taxonômica 

bidimensional, análise da qualidade técnica na formulação dos IME e análise psicométrica 

(figura 4). 

 

Figura 4 – Produção dos dados da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

6.3.1 Análise Taxonômica Bidimensional 

 

Para analisar a taxonomia dos IME utilizou-se uma tabela bidimensional, de 

acordo com a Taxonomia de Bloom Revisada, abordada por Ferraz e Belhot (2010), 

Krathwohl (2002) e Scully (2017).  

Os IME foram classificados em relação à dimensão do conhecimento em: factual, 

conceitual, procedimental ou metacognitivo. E na dimensão do processo cognitivo foram 

classificados em: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. A tabela elaborada traz 

informações que auxiliam o processo de análise e classificação do item. O instrumento 

utilizado encontra-se no Apêndice A. 

  

Produção 
dos Dados  

1- Análise 
taxonômica 

bidimensional  

2- Análise da 
qualidade técnica 

dos IME 

3- Análise 
psicométrica 
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6.3.2 Análise da qualidade técnica dos IME 

 

A análise da qualidade técnica na elaboração dos IME visa identificar a presença 

de falhas na redação do item. A partir dos trabalhos de Haladyna et al.  (2002, p. 312), 

Paniagua et al. (2016, p. 15-51) e Tarrant et al. (2006, p. 670-671) foram selecionados 17 

tópicos que correspondem às falhas que podem ser cometidas na elaboração de IME: 

 

1. Opção longa ou complicada nos distratores. 

2. Termos vagos nas opções dos distratores ou no enunciado. 

3. A linguagem ou a estrutura das opções é heterogênea. 

4. "Nenhuma das anteriores" é usada como uma opção. 

5. O enunciado tem frase negativa. 

6. Há dicas gramaticais porque um ou mais distratores não acompanha o 

enunciado gramaticalmente. 

7. Uma opção (ou mais de uma) tem dica por estar em par ou ser exaustiva.  

8. Alguma opção (ou mais de uma) pode ser eliminada porque outra cobre 

todos os resultados possíveis. 

9. Alguma opção apresenta termos absolutos, como "sempre" ou "nunca”. 

10. A resposta correta é mais longa, mais específica ou mais completa do que 

as outras opções.    

11. Uma palavra ou frase está presente tanto no enunciado como na resposta 

correta. 

12. Apresenta convergência (a resposta correta inclui a maioria dos elementos 

em comum com as outras opções). 

13. A orientação no enunciado é confusa. 

14. O conteúdo da questão está relacionado com outra questão. 

15. Há erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia. 

16. Alguma opção é absurda ou implausível.  

17. Há informações desnecessárias no enunciado. 

 

Para a análise quanto à redação dos 100 IME foi elaborado um formulário 

eletrônico no Google Forms
®
 gerando um link eletrônico que dava acesso a cada avaliador 

para responder o formulário de maneira independente.  
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Cada sessão do formulário apresentava ao avaliador um item composto por 

enunciado, gabarito e distratores. Logo abaixo da exposição escrita do IME seguiam-se 17 

tópicos, apresentados de maneira afirmativa, caracterizando uma falha na elaboração escrita 

do item (Apêndice B). O avaliador deveria assinalar de forma dicotômica, se a falha ocorria 

ou não para o dado IME.  

A análise do nível taxonômico dos itens e da qualidade técnica dos itens, foi 

realizada por três avaliadores: 

 Um avaliador docente do curso de graduação em estética. 

 Um avaliador pós-doutor e especialista em avaliação educacional. 

 Um avaliador doutor e pesquisador na área de ensino em ciências da 

saúde.    

Para refinamento do processo foi realizada uma análise piloto com 21 IME que 

foram extraídos de maneira aleatória do TP 2017, de forma que representassem a prova como 

um todo. Após a realização da análise piloto, os instrumentos foram aprimorados e aplicados 

aos 100 IME do TP 2017.   

Cada item foi analisado por cada avaliador de maneira independente, a análise 

individual foi confrontada em encontros agendados entre os três avaliadores e as divergências 

foram discutidas em forma de um painel, onde cada item era lido e debatido pessoalmente 

para buscar um consenso (BOLLELA et al., 2018). 

Considerando as 17 possibilidades de falhas analisadas nos 100 IME tem o total 

de 1700 tópicos (falhas) em relação às diretrizes técnicas utilizadas na elaboração de IME.  

As divergências entre os avaliadores que analisaram individualmente os IME do 

teste de estética foram de 3,64% (62 tópicos). Esse resultado foi menor do que os resultados 

apresentados nos trabalhos de Tarrant et al. (2006) e Tarrant e Ware (2008). Em ambos os 

trabalhos, os itens foram analisados por 4 avaliadores e as discordâncias na análise individual 

foram 15% e 13% respectivamente. O consenso entre os avaliadores após as reuniões de 

discussão sobre os itens foi comum em todos os trabalhos.  

 

6.3.3 Análise psicométrica pela Teoria Clássica do Teste  

 

Optou-se por esse tipo de análise, pois a TCT permite observar o teste como um 

todo e aferir a confiabilidade do teste, o grau dificuldade e discriminação dos itens, bem como 

a funcionalidade dos distratores. 
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Para realizar a análise clássica, foram utilizados os dados extraídos da plataforma 

Blackboard
®
 e exportados para a planilha Excel

®
. Foram consideradas as respostas dos 

estudantes e atribuiu-se aos acertos o valor ‘1’ (um), aos erros ‘0’ (zero) e à ausência de 

resposta a letra ‘N’. Os dados foram analisados pelo programa de computador Iteman: 

Software for Classical Analysis Copyright © 2013 - Assessment Systems Corporation.  

O relatório gerado pelo software apresenta a análise geral do teste, como a média 

de acertos, desvio padrão, pontuação mínima e máxima, a confiabilidade do teste (KR-20) e 

erro padrão de medição (SEM). Fornece a análise individual para cada item quanto ao índice 

de dificuldade (P), a discriminação do item (correlação ponto-bisserial) e o comportamento 

dos distratores.  

O software calcula a confiabilidade dividindo o teste em duas metades e são 

apresentadas três configurações de confiabilidade de divisão parcial, correlação momento-

produto de Pearson (Split-Half), que são correlações não corrigidas. A divisão é feita de três 

formas: 

1. Divide em duas metades randomizadas. 

2. Divide em primeira metade e segunda metade do teste. 

3. Divide em itens ímpares e pares no teste. 

Em seguida, também são apresentadas as correlações corrigidas de Spearman-

Brown (S-B). “Isso ocorre porque uma correlação dividida não corrigida é referenciada a um 

"teste" que contém apenas metade dos itens do teste completo e, portanto, subestima a 

confiabilidade” (ITEMAN, 2019, p. 1).  

Para analisar e estimar uma boa confiabilidade para o teste, os resultados devem 

apresentar valores para alfa entre 0,80 e 0,90 (ABDULGHANI et al., 2017).   

Os valores utilizados como referência para o índice de dificuldade do item (P) são: 

abaixo de 0,3 o item é difícil, entre 0,3 e 0,8 o item apresenta dificuldade média e acima de 

0,8 o item é fácil (TAVAKOL; DENNICK, 2011a). 

A discriminação dos itens do teste foi analisada considerando a correlação ponto-

bisserial. Esse dado estatístico indica a relação entre item e a pontuação total do teste. Quando 

o Rpbis é positivo indica uma boa correlação entre o item e o resultado do teste (TAVAKOL; 

DENNICK, 2011a).  

Um item com boa capacidade de discriminação diferencia os estudantes com alto 

desempenho em relação aos estudantes com baixo desempenho no teste, o valor atribuído 

como limite mínimo aceitável para discriminação são valores entre 0,1 a 0,2 que pode variar 
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de acordo com o tipo e tamanho de avaliação, um valor alto indica que o item tem um bom 

poder discriminatório, em contrapartida, itens que apresentam Rpbis com valor negativo não 

são bons (GUYER; THOMPSON, 2013). 

Itens que apresentam resultado negativo para Rpbis indicam que os estudantes que 

tiveram um desempenho ruim no teste acertaram o item, nesses casos os itens devem ser 

revisados ou descartados (TAVAKOL; DENNICK, 2012b).  

Diferentes conceitos são utilizados para determinar a qualidade de um IME, 

utilizando a capacidade de discriminação do item. Sakay et al. (2011) consideraram, após 

análise do teste pela TCT, que um item de boa qualidade seriam aqueles itens com correlação 

bisserial acima de 0,40. Para Tôrres (2015) um item tem boa discriminação quando o 

coeficiente Rpbis tem valores positivos e superiores a 0,30. 

Para o índice de discriminação do item (ID) nessa pesquisa, serão considerados os 

seguintes parâmetros: valores menores que 0,15 a discriminação é ruim, entre 0,15 e 0,24 

apresenta discriminação marginal, entre 0,25 e 0,34 a discriminação é boa e acima de 0,35 a 

discriminação é excelente (HINGORJO; JALEEL, 2012; LINNETTE D’SA; VISBAL- 

DIONALDO, 2017). 

Os 100 IME do TP foram confeccionados com cinco opções de resposta. Das 500 

opções de respostas 100 opções correspondem ao gabarito (resposta correta) e 400 são 

distratores. 

Os distratores devem ser bem construídos para que sejam eficientes. Espera-se 

que os estudantes que conhecem o assunto escolham a opção correta (gabarito) e que os 

estudantes menos preparados escolham as opções erradas (os distratores). São considerados 

distratores eficientes, as opções de respostas que são selecionadas por mais de 5% dos 

estudantes. Distratores com índice de discriminação positivo também não são funcionais 

(HINGORJO; JALEEL, 2012; TARRANT; WARE; MOHAMMED, 2009). 

A análise realizada pelo software Iteman, torna possível identificar a eficiência e 

funcionalidade dos distratores. Essa análise apresenta a quantidade de estudantes que 

selecionaram os distratores e o índice de discriminação dos distratores. 

Foram considerados distratores ineficientes ou distratores não funcionais (DNF) 

aqueles que não foram selecionados, ou distratores que foram selecionados por menos que 5% 

dos estudantes. Também foram incluídos como DNF os distratores que apresentaram ID 

(Rpbis) positivo na análise psicométrica.  
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6.4 Procedimentos Éticos  

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as normas e diretrizes que orientam a 

pesquisa científica para estudos não envolvendo seres humanos, resolução nº 510, de 07 de 

abril de 2016.  

O estudo foi autorizado pela coordenação do curso de Estética por meio do 

documento apresentado no anexo A. Os elementos do documento que oferecem identificação 

da instituição e coordenador do curso foram ocultados de modo a preservar a garantia de 

confidencialidade. O original permanece arquivado com a pesquisadora. 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo em 14/05/2018, sob o CEP N 3579190418 (Anexo B). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

7.1 Análise taxonômica  

 

Na análise taxonômica realizada utilizando a tabela bidimensional da Taxonomia 

de Bloom Revisada, observa-se que os itens elaborados para o TP 2017 abordaram as 

dimensões do conhecimento factual, conceitual e procedimental. Em relação a dimensão do 

domínio cognitivo, os itens analisados foram classificados nos níveis: lembrar, entender, 

aplicar e analisar. A dimensão do conhecimento metacognitivo e os processos cognitivos 

‘avaliar’ e ‘criar’ não foram abordados nos IME analisados (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1- Dimensão do Processo Cognitivo em relação à Dimensão do Conhecimento analisados 

nos IME do TP 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa.  

 

A análise mostrou que 16% dos IME que foram classificados como itens de 

conhecimento factual. Esses itens requisitavam lembrar fatos ou termos, sendo considerada a 

categoria mais simples do domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom.  

O conhecimento conceitual foi o mais abordado no TP 2017 e o processo 

cognitivo em relação a este tipo de conhecimento foram categorizados nos itens, da seguinte 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar

Processo Cognitivo

 Conhecimento Factual 16% 0 0 0 0 0

 Conhecimento Conceitual 15% 49% 0 3% 0 0

 Conhecimento Procedimental 7% 7% 2% 1% 0 0

 Conhecimento Metacognitivo 0 0 0 0 0 0
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maneira, 15% dos itens solicitava lembrar um conceito, 49% entender um conceito e 3% 

analisar um conceito.  

Esses resultados apresentam valores um pouco maiores para a classificação dos 

itens em relação ao conhecimento conceitual (67%) e processo cognitivo categorizado como 

entender (56%), quando comparados aos resultados do estudo realizado por Silva e Martins 

(2014) que analisaram 105 itens de física do Enem, aplicados entre 2009 e 2013, por meio da 

Taxonomia de Bloom Revisada. Os autores apresentaram em sua pesquisa que 56% dos itens 

eram referentes ao conhecimento conceitual e 49% referem-se ao processo cognitivo 

entender.  

Outros trabalhos avaliam o domínio cognitivo utilizando a Taxonomia de Bloom 

original e fazem adaptações à classificação taxonômica para analisar os IME. Os resultados de 

Tarrant et al. (2006) sobre a análise dos níveis cognitivos dos IME, utilizados em avaliações 

no curso superior de enfermagem, mostraram que mais de 90% dos itens foram escritos 

solicitando baixos níveis cognitivos. Os autores avaliaram e classificaram os itens em dois 

níveis cognitivos, o primeiro nível referia-se a recordação de fatos ou compreensão, sendo 

considerados níveis mais baixos e os níveis mais altos foram considerados para itens que 

solicitavam aplicação e análise. 

Em outra pesquisa realizada com IME utilizados em avaliações do curso de 

enfermagem, também se observou grande quantidade (93%) de itens solicitavam a recordação 

de fatos (NEDEAU-CAYO et al., 2013). 

Tariq et al. (2017) avaliaram os níveis cognitivos dos IME utilizados em exames 

de avaliação em farmacologia. Os autores utilizaram a Taxonomia de Bloom modificada, 

classificando os domínios cognitivos em três níveis e identificaram que 65% dos itens 

estavam avaliando a recordação de informações, enquanto 19% avaliavam a interpretação dos 

dados e 16% a habilidades de resolução de problemas. Considerando que a recordação pode 

ser relacionada à dimensão do processo cognitivo “lembrar”, na Taxonomia de Bloom 

Revisada, observa-se que a maioria dos itens solicitavam os níveis mais baixos do domínio 

cognitivo.  

Independente do tipo de análise, com base na Taxonomia de Bloom Original ou 

Revisada, observa-se que os trabalhos Nedeau-Cayo et al. (2013), Silva e Martins (2014), 

Tariq et al. (2017)  e Tarrant et al. (2006) apresentam um grande número de itens que avaliam 

os domínios cognitivos mais simples. Esse fato foi semelhante ao observado nos IME 

analisados no presente estudo, em que predominaram as categorias “lembrar” e “entender”. 
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Para Abdulghani et al. (2017, p. 2) a qualidade do item relaciona-se com a 

capacidade de testar o pensamento crítico e níveis elevados do conhecimento. Segundo os 

autores “itens de alta qualidade, no processo de avaliação, interrogam a aprendizagem 

profunda dos estudantes”, o que pode ser relacionado aos níveis mais altos do domínio 

cognitivo da Taxonomia de Bloom, como aplicação, análise e síntese do conhecimento 

adquirido.  

Corroborando com essa discussão, Scully (2017) relata que a Taxonomia de 

Bloom, apesar de apresentar uma organização dos domínios cognitivos de maneira crescente, 

não faz referência quanto ao pensamento de ordem superior ou inferior. O autor ainda infere 

que pesquisas sobre o tema apresentam diferentes definições para a classificação do 

pensamento de ordem superior ou inferior e adota em sua pesquisa a classificação dos itens 

que avaliam o pensamento superior para todos os níveis a partir da compreensão, que na 

Taxonomia de Bloom Revisada corresponde ao processo cognitivo entender.  

Javaeed (2018) considera que há uma discussão em relação à qualidade do IME e 

sua capacidade de avaliar o pensamento de ordem superior, relacionado com os domínios 

cognitivos mais altos da Taxonomia de Bloom.  Segundo o autor, um item pode ter essa 

característica, mas a falta de treinamento dos escritores de itens contribui para que haja uma 

apresentação de grande número de itens com domínios cognitivos mais baixos. O autor 

complementa que para avaliar os estudantes, em especial da área da saúde, os IME devem ser 

construídos com a intenção de avaliar níveis mais altos do domínio cognitivo e sugere, para 

esse fim, a elaboração de itens relacionados à atividade profissional para quais os estudantes 

estão se preparando. 

No presente estudo, a análise dos IME na dimensão do conhecimento 

procedimental foi categorizada como: 7% dos itens referiam-se a lembrar de procedimentos, 

7% solicitava entender procedimentos, 2% aplicar procedimentos e 1% analisar 

procedimento. Nessa dimensão de conhecimento foram observados diferentes níveis avaliados 

em relação à dimensão do processo cognitivo de IME. Na dimensão do conhecimento 

procedimental foram classificados itens em níveis que solicitam domínio cognitivo “aplicar” e 

“analisar”, o que leva a pensar que a elaboração de itens que estejam relacionados com a 

prática clínica pode ser uma boa opção para avaliar os estudantes, na área estética, 

principalmente quando se trata de domínios cognitivos mais altos. 

Esse conceito é apoiado por Ali e Ruit (2015, p. 245) que afirmam ser importante o 

desenvolvimento do “raciocínio clínico” para os profissionais de saúde. A avaliação da função 
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cognitiva testando níveis mais elevados é preferível, em relação à avaliação apenas da 

recordação e memorização. Os autores completam que os profissionais de saúde devem ser 

avaliados considerando os níveis mais altos do domínio cognitivo e que itens dessa categoria 

produzem um impacto positivo na avaliação, quando comparados a itens que testam níveis 

cognitivos mais baixos e também reflete na capacidade que o IME tem de discriminar os 

estudantes que sabem dos estudantes que não sabem.  

 

7.2 Análise das diretrizes técnicas utilizadas na elaboração dos itens  

 

Dos 100 IME analisados 44 itens não apresentaram nenhuma falha nos tópicos 

avaliados, 35 itens apresentaram uma falha e 21 itens apresentaram mais de uma falha. O que 

resulta em 44% de itens em acordo com as diretrizes que orientam a redação de IME e 56% 

dos itens com falhas nessas diretrizes (tabela 5). 

 

Tabela 5 - Análise das diretrizes técnicas utilizadas na elaboração dos Itens de Múltipla Escolha 

do Teste de Progresso 2017. 

Itens  Sem de falhas 01 falha  Mais de 01 falha 

100 44% 35% 21% 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

A quantidade de itens elaborados de acordo com as diretrizes para redação de IME 

foi maior e o número de falhas identificadas nos itens do teste de estética foi menor, 

comparado aos resultados apresentados na literatura por Nedeau-Cayo et al. (2013). Os 

autores analisaram IME utilizados em avaliações no curso de enfermagem e relataram que 

85% dos itens apresentavam falhas, sendo que 50% correspondiam a itens com uma falha e 

35% itens com mais de uma falha. Apenas 15% dos itens não tinham falhas. 

Outro trabalho realizado com IME no curso de enfermagem apresentou resultados 

mais próximos aos resultados dos itens do teste de estética. Tarrant et al. (2006) referem que 

46% dos itens analisados em sua pesquisa continham pelo menos uma falha e 12% 

apresentavam mais de uma falha. 

Das 1700 possibilidades de falhas (caso todos os IME fossem inadequados quanto 

a todos os tópicos) foram identificadas 88 falhas (5,17%), como pode ser observado na tabela 

6.  



60 

 

 
 

As falhas ‘há dicas gramaticais porque um ou mais distratores não acompanha o 

enunciado gramaticalmente’, ‘alguma opção (ou mais de uma) pode ser eliminada porque 

outra cobre todos os resultados possíveis’ e ‘o conteúdo da questão está relacionado com 

outra questão’ não foram apontadas na análise.  

 

Tabela 6 - Falhas identificadas nos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Falha                                                                                                    Quantidade (%) 

1. Opção longa ou complicada nos distratores. 5 (5,7) 

2. Termos vagos nas opções dos distratores ou no enunciado. 1 (1,1) 

3. A linguagem ou a estrutura das opções é heterogênea. 2 (2,3) 

4. "Nenhuma das anteriores" é usada como uma opção. 3 (3,4) 

5. O enunciado tem frase negativa. 2 (2,3) 

6. Há dicas gramaticais porque um ou mais distratores não 

acompanha o enunciado gramaticalmente. 

- - 

7. Uma opção (ou mais de uma) tem dica por estar em par ou ser 

exaustiva.  

8 (9,1) 

8. Alguma opção (ou mais de uma) pode ser eliminada porque 

outra cobre todos os resultados possíveis. 

- - 

9. Alguma opção apresenta termos absolutos, como "sempre" ou 

"nunca”. 

2 (2,3) 

10. A resposta correta é mais longa, mais específica ou mais 

completa do que as outras opções.    

3 (3,4) 

11. Uma palavra ou frase está presente tanto no enunciado como na 

resposta correta. 

2 (2,3) 

12. Apresenta convergência (a resposta correta inclui a maioria dos 

elementos em comum com as outras opções). 

1 (1,1) 

13. A orientação no enunciado é confusa. 3 (3,4) 

14. O conteúdo da questão está relacionado com outra questão. - - 

15. Há erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia. 12 (13,6) 

16. Alguma opção é absurda ou implausível. 17 (19,3) 

17. Há informações desnecessárias no enunciado. 27 (30,7) 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

Tarrant e Ware (2008) analisaram IME de testes aplicados no curso enfermagem. 

Os autores identificaram falhas em 47,3% itens. As falhas correspondiam a enunciado com 
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frase negativa em 13%, informações desnecessárias no enunciado em 12%, distratores 

implausíveis em 10%, maior detalhe na opção correta 8,7%, e palavras repetidas no enunciado 

e na resposta correta 6%.  

No trabalho de Tariq et al. (2017) os tipos mais comuns de falhas foram os 

distratores implausíveis 20% , opção correta com mais detalhes 18%, termos vagos 9,85% e 

termos absolutos 9,09%.  

Algumas das falhas observadas por Tarrant et al. (2006) são em relação à termos 

vagos 1,7%, termos absolutos 1,7%, repetição de palavra no enunciado e na resposta correta 

4,0%, enunciado com frase negativa 6,9%, uso de nenhum dos acima 1,0%, informação 

desnecessária no enunciado 6.1%. 

É possível notar que o resultado do estudo dos IME do TP 2017 apresenta 

algumas falhas que estão semelhantes aos resultados da literatura (TARIQ et al., 2017; 

TARRANT et al., 2006; TARRANT; WARE, 2008). Em relação à falha que caracteriza 

informações desnecessárias no enunciado, o resultado está acima do observado nesses 

trabalhos.  

No estudo realizado por Khan et al. (2013) com itens de avaliações aplicadas em 3 

anos no curso de medicina, houve diminuição das falhas nas diretrizes para elaboração de 

itens. Os autores relatam que o número de falhas diminuiu de 67% em 2009, para 36,3% em 

2010 e para 21% em 2011. Com a apresentação desses resultados os autores ressaltam a 

importância do treinamento e prática docente na elaboração dos itens e sugerem que a 

elaboração de itens seja programada e durante a preparação das aulas. Consideram que a 

mesma importância concedida ao preparo da aula, deve ser dada à elaboração dos itens que 

irão avaliar a aprendizagem. Os autores complementam que a elaboração dos IME muito 

próximo da data de avaliação dificulta a revisão do item e a possível melhora de sua qualidade 

por falta de tempo.   

Em um estudo que analisou falhas técnicas nas diretrizes para redação de itens e a 

complexidade dos itens do curso de medicina veterinária, observou-se que a maior parte dos 

itens (61,6%) testava níveis inferiores do domínio cognitivo. Os autores relatam que este 

resultado é acima do ideal e sugerem que itens com níveis mais altos do processo cognitivo 

componham 60% da prova em avaliações para treinamento clínico. As falhas mais 

encontradas foram distratores implausíveis (22,9%), a resposta correta é mais longa (20.6%) e 

enunciado com frase negativa (11,8%). Em relação ao resultado da falha ‘distratores 
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implausíveis’ foi semelhante ao resultado encontrado nos itens do teste de estética (RUSH et 

al., 2016). 

A avaliação do impacto das falhas nas diretrizes para redação de itens em relação 

ao desempenho dos estudantes foi discutido em outro trabalho na literatura, onde quase 

metade dos itens apresentam falhas (47%). A pesquisa comparou os resultados de itens com 

falhas em relação aos itens sem falhas e mostrou que a dificuldade é 10% maior em itens com 

falhas. Os autores concluíram que há necessidade de mais pesquisas sobre a influência das 

falhas no desempenho dos estudantes, e que é importante o treinamento de docentes para 

melhorar a qualidade dos itens (TARRANT; WARE, 2008).   

O presente trabalho apresentou pequena quantidade de falhas (5,17%), porém elas 

ocorreram em pouco mais da metade dos itens do teste. Chama a atenção para as falhas mais 

frequentes que incluem os erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia, a presença de 

informações desnecessárias no enunciado e distratores implausíveis, sendo que essas duas 

últimas falhas também aparecem repetidamente na literatura, demonstrando maior 

necessidade de atenção e cuidado quanto a esses quesitos. Neste sentido, o treinamento 

docente pode contribuir para melhorar redação e qualidade técnica dos itens e diminuir ainda 

mais as falhas.   

 

7.3 Análise psicométrica  

 

Na análise realizada pelo software Iteman
®
, a confiabilidade do teste resultou no 

coeficiente alfa (KR-20) de 0,835 demonstrando que há boa consistência interna entre os itens 

do teste. A média da dificuldade (P) foi 0,496 e a média da correlação ponto-bisserial (Rpbis) 

do teste foi 0,240 caracterizando um teste com dificuldade média e discriminação positiva. 

 Dos 100 itens analisados, 8 foram marcados por apresentar problemas de gabarito 

e/ou de baixa discriminação. Os itens sinalizados apresentam um baixo poder de 

discriminação. Isso acontece quando um distrator é mais selecionado do que a resposta correta 

do item (sinalizado na tabela pela letra “K”), ou quando o gabarito não tem poder de 

discriminar (apresentando um valor negativo) e um distrator apresenta maior poder de 

discriminação, em relação ao gabarito do item (sinalizado na tabela pela letra “LR”). A maior 

parte (75%) dos itens sinalizados apresenta um índice de dificuldade (P) menor que 0,3, 

caracterizando esses itens como difíceis (tabela 7).  
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Tabela 7 - Problemas de gabarito Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Item  P Rpbis Sinalização  

1 0,137 0,065 K 

4 0,271 -0,112 K, LR 

27 0,155 0,044 K 

39 0,483 0,129 K 

82 0,184 0,057 K 

90 0,167 0,024 K 

91 0,211 -0,015 K, LR 

94 0,605 0,104 K 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 8 é possível observar que metade dos itens do teste tem boa ou 

excelente capacidade de discriminação, sendo que 35% dos itens são considerados com boa 

discriminação, apresentando valores para Rpbis entre 0,25 e 0,34 e 15% dos itens tem ID 

excelente com valores acima de 0,35. Em 29% dos itens os valores de ID estão entre 0,15 e 

0,24 sendo considerada uma discriminação abaixo da ideal e que fica à margem da boa 

discriminação esperada para um IME. Para 21% dos itens os valores estão abaixo de 0,15 

caracterizando uma discriminação ruim. Nesta última categoria estão inclusos os itens com 

problemas de gabarito, citados anteriormente. 

 

Tabela 8 - Índice de discriminação dos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Valores de Referências ID  % no teste 

Acima de 0,35  Excelente  15 

Entre 0,25 e 0,34  Bom 35 

Entre 0,15 e 0,24  Marginal  29 

Abaixo de 0,15  Ruim  21 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

Em um item com boa qualidade espera-se que a porcentagem de acerto seja maior 

para o grupo com melhor desempenho, e quanto maior a diferença entre as porcentagens de 

acertos dos dois grupos (com melhor e com pior desempenho), maior será a discriminação do 

item.  
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O teste apresentou maior número de itens de média dificuldade. Em 72% dos itens 

os valores de P estavam entre 0,3 e 0,8. Os itens com valores acima de 0,8, classificados como 

fácil corresponderam a 7%. E 21% dos itens foram considerados difíceis, com valores abaixo 

de 0,3 (tabela 9). 

  

Tabela 9 - Índice de dificuldade dos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Valores de Referências P % no Teste 

Abaixo de 0,3 Difícil  21 

Entre 0,3 e 0,8 Média 72 

Acima de 0,8 Fácil 7 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

A porcentagem de IME com P de média dificuldade no teste de estética foi 

semelhante à encontrada por Hingorjo e Jaleel (2012), que relataram em seu estudo 78% de 

itens com essa característica.  

Outros trabalhos apresentam resultados diferentes para a P e ID. Em uma pesquisa 

com itens do curso de enfermagem, 50% dos itens foram de média dificuldade e 50% fáceis. 

As autoras relatam que 80% dos itens tiveram ID bom ou excelente (LINNETTE D’SA; 

VISBAL-DIONALDO, 2017).  

Considerando como ideais os itens de média dificuldade, com valores de P entre 

0,3 e 0,8 e que apresentam bom ou excelente ID, nota-se que o teste apresentou 42% de itens 

que combinavam essas características. Sendo 14 itens com discriminação excelente e 28 itens 

com boa discriminação.  

A média e desvio padrão (DP) de ID e P para esses itens foram respectivamente 

0,40 ±0,03 e 0,58 ±0,15 para os itens com ID excelente, 0,29 ± 0,03 e 0,54 ±0,15 para os itens 

com ID bom (tabela 10). 
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Tabela 10 - Itens de Múltipla Escolha considerados ideais no Teste de Progresso 2017. 

Valores de ID % de itens com  

P entre 0,3 e 0,8 

ID 

Média e DP 

P 

Média e DP 

Acima de 0,35  14 0,40 ±0,03 0,58 ±0,15 

Entre 0,25 e 0,34  28 0,29 ±0,03 0,54 ±0,15 

Total  42   

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

O resultado da combinação de P e ID no presente trabalho são semelhantes aos 

encontrados no trabalho de Linnette D’Sa e Visbal- Dionaldo (2017). As autoras relataram 

que 47% dos itens foram considerados perfeitos quando se combinou os valores obtidos para 

os itens de P com média dificuldade com ID bom ou excelente. No trabalho das autoras, a 

média de P foi 0,67 e a média do ID foi 0,44.  

Foi designado pelo docente, para cada item elaborado, qual era a dificuldade 

esperada para o item. A análise psicométrica apresentou por meio dos valores de P a 

classificação desses IME em relação à sua dificuldade. No teste de estética, a dificuldade 

esperada pelo docente na elaboração do item se confirmou em 47 itens (tabela 11). 

 

Tabela 11 - Dificuldade atribuída pelo docente aos Itens de Múltipla Escolha e dificuldade 

aferida por meio da análise pela Teoria Clássica dos Testes para os itens do Teste de Progresso 

2017. 

 Dificuldade Esperada  

(nº de itens) 

Dificuldade Equivalente  

(nº de itens) 

Dificuldade Fácil 23 3    

Dificuldade Média 55 39  

Dificuldade Difícil 22 5    

Total  100 47 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

A correlação entre o índice de dificuldade esperada pelo docente na elaboração do 

item e a verdadeira dificuldade do item aferida pela TCT mostra que dos 23 itens elaborados 

esperando um nível de dificuldade fácil, apenas 3 (13%) itens redigidos com essa intenção 

atingiram essa expectativa.  
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A dificuldade média era esperada pelos docentes em 55 itens e a análise 

psicométrica mostrou que para os itens elaborados com essa intenção, apenas 39 (70%) itens 

corresponderam à expectativa. 

Apesar de ter apresentado um resultado menor em relação à expectativa do 

docente para os itens de média dificuldade, a análise psicométrica demonstrou que 29% a 

mais de itens foram classificados nessa categoria pela análise psicométrica, o que resultou em 

71 itens de média dificuldade.  

Em relação a itens difíceis, o teste apresentou certa equivalência entre o esperado 

e o aferido pela TCT, porém não foi em relação aos itens que os docentes haviam identificado 

com essa categoria. Para os 22 itens que foram elaborados e classificados como difíceis pelos 

docentes, apenas 5 (22%) corresponderam a essa expectativa.  

 

7.4 Análise da eficiência dos distratores 

 

Dos 400 distratores analisados 291 (72,75%) são distratores funcionais (DF) e 109 

(27,25%) foram considerados distratores não funcionais (DNF). A análise mostra que 37% 

dos itens apresentam 4 distratores bons, selecionados por mais de 5% dos estudantes, 63% dos 

IME apresentaram 1 ou mais DNF que foram selecionados por menos de 5% dos estudantes.  

Em relação à quantidade de DNF por item, observa-se a seguinte distribuição: 

33% dos itens apresentaram 1 DNF, 19% dos itens apresentaram 2 DNF, 6% dos itens 

apresentaram 3 DNF e 5% dos itens apresentaram 4 DNF (tabela 12).  

Os resultados obtidos na análise dos 400 distratores dos 100 IME do TP 2017 

apresentaram resultados semelhantes ao da pesquisa realizada com 200 distratores (4 por 

item) do 50 IME de um curso de odontologia. Os autores dessa pesquisa relataram que 23,5% 

dos distratores eram DNF. Em relação à distribuição da funcionalidade do distrator por itens, 

42% dos itens tinham 4 DF e 58% dos itens apresentaram um ou mais DNF (HINGORJO; 

JALEEL, 2012). A diferença de resultados comparando aos itens do presente estudo é de ± 

5%.  
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Tabela 12 - Funcionalidade dos distratores dos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 

2017. 

Categoria dos distratores  

 

Nº de IME Total DF Total DNF 

4 distratores funcionais  37 148 (37%) 0 

1 distrator não-funcional 33 99 (24,75%) 33 (8,25%) 

2 distratores não-funcional 19 38 (9,5) 38 (9,5) 

3 distratores não-funcional 06 06 (1,5) 18 (4,5%) 

4 distratores não-funcional 05 0 20 (5%) 

Total  100 291 (72,75%) 109 (27,25%) 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa.  

 

A tabela 13 mostra os resultados dos distratores que tiveram discriminação 

positiva. O ID positivo atribuído ao distrator indica que esse distrator foi selecionado pelos 

estudantes que tiveram melhores resultados no teste, caracterizando que ele não tem poder de 

discriminação entre os estudantes mais proficientes e os menos proficientes. No presente 

estudo, 47% dos IME apresentaram distratores com essa característica, sendo 43 itens com um 

distrator com ID positivo e 4 itens com dois distratores. Resultando em 51 (12,75%) 

distratores com discriminação positiva.   

 

Tabela 13 - Distratores com índice de discriminação positiva observados nos Itens de Múltipla 

Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Nº de distratores por item 

com ID positivo 

Nº de IME Distratores com 

ID positivo 

1 distrator  43 43 (10,75%) 

2 distratores 4 8 (2%) 

3 distratores - - 

4 distratores - - 

Total 47 51 (12,75%) 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa.  

 

Os resultados obtidos no presente estudo são intermediários aos resultados 

observados na literatura em pesquisas que foram realizadas com IME construídos com 4 

alternativas (1 gabarito e 3 distratores).  
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Em um estudo realizado com IME construídos com 4 alternativas (1 gabarito e 3 

distratores), entre os distratores analisados 17,8% foram caracterizados como DNF, por terem 

sido selecionados por menos de 5% dos estudantes. Esses DNF foram identificados em 43,3% 

dos itens (PATIL et al., 2016). Os resultados aferidos nos itens do presente estudo são 

maiores em relação ao estudo citado. 

As proporções de DNF por item foram menores nos IME do presente estudo em 

relação aos resultados apresentados por Linnette D’Sa e Visbal-Dionaldo (2017). As autoras 

relataram DNF em 50% dos itens analisados.  A distribuição foi 27,08% com 1 DNF, 18,75% 

com 2 DNF e 4,17% com 3 DNF.  

Outro estudo relata 35% de distratores selecionados por menos de 5% dos 

estudantes e 30% de distratores com discriminação positiva em IME com 4 opções de 

resposta. Esses valores são maiores do que o resultado encontrado no estudo dos itens do 

presente estudo (TARRANT; WARE; MOHAMMED, 2009). 

Em uma pesquisa comparativa entre itens com 4 e 3 opções de resposta, 

constatou-se que os itens com menos opções tem mais distratores funcionais por item 

(TARRANT; WARE, 2010). A presença de distratores não funcionais pode estar relacionada 

à dificuldade de elaborar distratores, por falta de treinamento docente ou pelo número de 

distratores utilizados nos itens, quanto mais distratores tem o item, maior a chance de falhas 

em alguma opção de resposta (LINNETTE D’SA; VISBAL- DIONALDO, 2017). 

Relacionando os valores médios de P e ID com a funcionalidade dos distratores 

observa-se que os seguintes resultados apresentados na Tabela 14. 

As médias e DP do P dos itens classificados como ‘difícil’, ‘média dificuldade’ e 

‘fácil’ são respectivamente 0,21 ±0,05; 0,54 ±0,14 e 0,89 ±0,05 e a porcentagem de DF para 

esses itens são 85,7%, 68,4%, 78,5%.  

Os valores para a média e DP do ID são 0,39 ±0,03 para os itens com ID 

excelente, 0,29 ±0,02 ID bom, 0,19 ±0,02 ID marginal e 0,09 ±0,06 ID ruim e a 

funcionalidade dos distratores para os itens com essas características foi respectivamente 

70%, 68,57%, 74,13%, 79,76%. 
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Tabela 14 - Relação entre o índice de dificuldade do item (P) e índice de discriminação (ID) com 

os distratores funcionais (DF) nos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

P  Valores de 

Referências 

P  

(Média e DP) 

DF (%) % no TP 

Difícil  Abaixo de 0,3 0,21 ±0,05 85,7 21 

Média Entre 0,3 e 0,8 0,54 ±0,14 68,4 72 

Fácil Acima de 0,8 0,89 ±0,05 78,5 7 

ID  Valores de 

Referências 

ID 

(Média e DP) 

DF (%) % no TP 

Excelente  Acima de 0,35  0,39 ±0,03 70 15 

Bom  Entre 0,25 e 0,34  0,29 ±0,02 68,57 35 

Marginal  Entre 0,15 e 0,24  0,19 ±0,02 74,13 29 

Ruim  Abaixo de 0,15  0,09 ±0,06 79,76 21 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa.  

 

Os itens mais difíceis apresentaram um número maior de distratores funcionais. 

Esse fato também foi observado na literatura (HINGORJO; JALEEL, 2012). Inversamente os 

itens com ID bom ou excelente apresentam um número menor de distratores funcionais.  

Quando essa relação foi aplicada aos itens considerados ideais, os itens com P de 

média dificuldade e ID bom e excelente, a média e DP de ID e P para esses foram 

respectivamente para os itens com ID excelente 0,40 ±0,03 e 0,58 ±0,15 e para os itens com 

ID bom 0,29 ± 0,03 e 0,54 ±0,15 (tabela 15). 

 

Tabela 15 - Funcionalidade dos distratores em Itens de Múltipla Escolha considerados ideais no 

Teste de Progresso 2017. 

Valores de ID ID 

(Média e DP) 

P 

(Média e DP) 

% DF Nº de itens  

 

Acima de 0,35  0,40 ±0,03 0,58 ±0,15 67,85% 14 

Entre 0,25 e 0,34  0,29 ±0,03 0,54 ±0,15 65,17% 28 

Total     42 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

O cruzamento dos dados da análise quantitativa (análise psicométrica) com os 

dados da análise qualitativa permitiu relacionar ID, P e DF e dimensão do processo cognitivo 
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dos IME. Essa relação foi feita comparando os itens que não apresentaram falhas técnicas nas 

diretrizes que orientam a redação de itens (itens sem falha) com os itens que tiveram bom e 

excelente desempenho no ID e P com média dificuldade pela análise psicométrica (itens 

ideais). Essa relação possibilitou identificar que os itens com bom desempenho psicométrico 

apresentaram falhas nas diretrizes técnicas que orientam a redação de itens (Tabela 16).  

 

Tabela 16 - Comparação entre a análise qualitativa e quantitativa dos bons Itens de Múltipla 

Escolha do Teste de Progresso 2017. 

 Itens sem falhas  

(Análise qualitativa) 

Itens ideais  

(Análise quantitativa)  

Nº Itens 44 42 

Nº de Itens com falha - 28 (63%) 

Nº de Falhas identificadas - 44 (9,24%) 

* Falhas  

 

- 
1 2 3 4 

7 9 10 11 

13 15 16 17 

 

Dimensão do Processo 

Cognitivo  

Lembrar (34%)  

Entender (59%) 

Aplicar (2,3%) 

Analisar (4,5%)  

 

Lembrar (38%) 

Entender (61%) 

Aplicar (4,7%) 

Analisar (0) 

 

ID (Média e DP) 0,22 ±0,10 0,32 ±0,05 

P (Média e DP) 0,50 ±0,22 0,55 ±0,15 

% DF 76% 66,07% 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

Nota: * Falhas: os números correspondem às falhas identificadas, apresentadas na tabela 17. 

 

A dimensão do processo cognitivo dos 44 itens que não apresentaram falhas nas 

diretrizes técnicas distribuiu-se entre lembrar (34%), entender (59%), aplicar (2,3%) e analisar 

(4,5%). O valor médio e desvio padrão para o ID desses itens foi 0,22 ±0,10, caracterizando 

uma discriminação marginal, o que indica que os itens devem ser revisados. Os itens podem 

ser considerados com dificuldade média com P de 0,50 ±0,22. Em relação aos distratores 76% 

são DF. 

Dos 42 itens com bom desempenho psicométrico, 28 (63%) itens foram 

identificados com falhas nas diretrizes para escrita de itens, somando 44 falhas (9,24%). A 

dimensão do processo cognitivo desses itens apresentou níveis levemente maiores, quando 
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comparados aos itens sem falha, categorizados em lembrar (38%), entender (61%), aplicar 

(4,7%) e nenhum item solicitou o domínio cognitivo ‘analisar’ nesse grupo. Esse fato pode ser 

relacionado à predominância de itens classificados como “lembrar” e “entender” na análise da 

dimensão do processo cognitivo, presentes no teste como um todo. 

Entre as falhas identificadas nos itens com bom desempenho psicométrico, 10 

(22,7%) referem-se à presença de distratores implausíveis, o que pode justificar o menor 

número de distratores funcionais identificados nesses itens (tabela 17).  

 

Tabela 17 - Falhas nos itens com bom desempenho psicométrico, identificadas nos Itens de 

Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Falha  Quantidade (%) 

1 - Opções longas ou complicadas nos distratores 1 (2,3%) 

2 - Termos vagos nas opções dos distratores ou no enunciado 1 (2,3%) 

3 - A linguagem ou a estrutura das opções é heterogênea 1 (2,3%) 

4 - "Nenhuma das anteriores" é usada como uma opção 1 (2,3%) 

7 - Uma opção (ou mais de uma) tem dica por estar em par ou ser 

exaustiva.  

4 (9,1%) 

9 - Alguma opção apresenta termos absolutos, como "sempre" ou 

"nunca”. 

2 (4,5%) 

10 - A resposta correta é mais longa, mais específica ou mais completa 

do que as outras opções. 

2 (4,5%) 

11 - Uma palavra ou frase está presente tanto no enunciado como na 

resposta correta 

2 (4,5%) 

13 - A orientação no enunciado é confusa 1 (2,3%) 

15 - Há erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia. 5 (11,4%) 

16 - Alguma opção é absurda ou implausível  10 (22,7%) 

17 - Há informações desnecessárias no enunciado  14 (31,8%) 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

Diante dos resultados observados na tabela 16 pode se considerar que as falhas 

não comprometeram o bom desempenho psicométrico dos IME. Os resultados chamam a 

atenção para a dimensão do processo cognitivo, que foram predominantes em níveis de 
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lembrar e entender, nos itens do teste como um todo, e que podem ter influenciado na 

discriminação dos itens.   

No presente estudo, associando a análise qualitativa e quantitativa, nota-se que 14 

itens apresentaram a combinação de ausência de falhas e bom desempenho psicométrico e 

podem ser considerados, por seus resultados, os melhores itens. Em contrapartida, 9 itens que 

apresentaram ID ruim e presença de falhas e podem ser considerados como os piores itens, 

por seus resultados nessas análises. A comparação entre esses dois grupos de itens pode ser 

observada na tabela 18.  

 

Tabela 18 - Comparação dos resultados da análise qualitativa e quantitativa entre os itens sem 

falhas e bom desempenho psicométrico (melhores itens) e os itens com falhas e ID ruim (piores 

itens), do Teste de Progresso 2017. 

 Itens sem falhas e bom 

desempenho psicométrico  

Itens com falhas e ID ruim  

Nº Itens 14 9 

Nº de Falhas identificadas - 14 (9,15%) 

Falhas * 

 

- 
4 5 7 

15 16 17 

 

Dimensão do Processo 

Cognitivo 

Lembrar (28,57%)  

Entender (64,28%) 

Aplicar (7,15%) 

Analisar (0)  

 

Lembrar (66,66%) 

Entender (33,33%) 

Aplicar (0) 

Analisar (0) 

 

ID (Média e DP) 0,32 ± 0,05 0,08 ± 0,05 

P (Média e DP) 0,50 ± 0,17 0,33 ± 0,22 

% DF 67,85% 83,3% 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

Nota: * Falhas: os números correspondem às falhas identificadas, apresentadas na tabela 19. 

 

O resultado demonstra tendência à maior dificuldade (P) nos itens com falhas. A 

média e DP de P para esses itens é 0,33 ± 0,22. Entre os 9 itens com falhas e ID ruim, 6 

(66,7%) eram difíceis (P menor que 0,3) e 3 itens (33,3%) eram de média dificuldade (P ente 

0,3 e 0,8).  As falhas identificadas nos itens com piores resultados, pela análise qualitativa e 

quantitativa, são apresentadas na tabela 19. 
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Tabela 19 - Classificação das falhas observadas nos itens com ID ruim (piores itens), observadas 

nos Itens de Múltipla Escolha do Teste de Progresso 2017. 

Falha  Quantidade (%) 

4 - "Nenhuma das anteriores" é usada como uma opção 1 (7,14%) 

5 - O enunciado tem frase negativa 1 (7,14%) 

7 - Uma opção (ou mais de uma) tem dica por estar em par ou ser 

exaustiva. 

1 (7,14%) 

15 - Há erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia. 2 (14,29%) 

16 - Alguma opção é absurda ou implausível  3 (21,43%) 

17 - Há informações desnecessárias no enunciado  6 (42,86%) 

Fonte: Elaborada pela autora com os dados da pesquisa. 

 

Comparando as tabelas 17 e 19 observa-se que as falhas técnicas parecem ser 

semelhantes entre os dois tipos de itens, esse fato não esclarece a influência das falhas no 

desempenho psicométrico dos itens.  

Destaca-se na tabela 18, que o domínio do processo cognitivo dos itens sem falhas 

e com bom desempenho psicométrico (melhores itens) é superior aos dos itens com falhas e 

ID ruim (piores itens).  

A literatura explica que a elaboração de itens que solicitam domínios cognitivos 

mais altos pode aumentar a capacidade de discriminação dos itens (RUSH et al., 2016). 

Em uma pesquisa experimental com IME usados em avaliações na educação 

médica, constatou-se que a correção das falhas e o aprimoramento do nível cognitivo de IME 

testados previamente, bem como a substituição ou remoção de DNF, aumentou a 

discriminação e a quantidade de DF dos itens (ALI; RUIT, 2015). 

Em suma, os resultados do presente estudo mostram a importância da análise após 

a administração de avaliações. Conhecendo os resultados da prova e a qualidade dos IME 

utilizados é possível discutir meios para melhorá-los, revelando preocupação em ter 

avaliações confiáveis, que apresentem resultados fidedignos e capazes de discriminar a 

proficiência dos estudantes.  
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8 CONCLUSÃO  
 

Os IME analisados avaliaram predominantemente categoria do conhecimento 

conceitual em nível de entendimento. Os itens apresentam qualidade técnica em sua 

elaboração, e apesar de praticamente metade dos itens apresentarem uma falha ou mais, as 

falhas não influenciaram no índice de discriminação dos itens que tiveram bom desempenho 

psicométrico no teste. 

O teste teve boa consistência interna, apresentando um bom índice de 

confiabilidade. A média de dificuldade dos itens foi adequada e deve ser chamada a atenção 

ao índice de discriminação no intuito de melhorar esse parâmetro para os itens de forma geral, 

e a funcionalidade dos distratores, no sentido de produzir distratores com melhor poder de 

atração e consideração, fator que também está relacionado com as diretrizes para a redação de 

itens. 

A avaliação do estudante deve ser planejada e realizada por meio de diferentes 

instrumentos que ofereçam informações que corroborem para a interpretação dos resultados e 

ofereça um julgamento justo.   

Os IME são utilizados com frequência em avaliações importantes e a elaboração 

de itens deve ser um tema abordado e discutido frequentemente no processo de formação 

contínua dos docentes.  

Os docentes devem conhecer as diretrizes utilizadas na redação de itens, bem 

como as características psicométricas de um bom IME, que podem ser obtidas após a análise 

dos resultados dos testes. É necessário compreender a necessidade de planejamento, 

treinamento e preparação para a elaboração itens de boa qualidade.   

A partir dessa análise foi elaborada duas produções técnicas no intuito de 

colaborar com os docentes para elaboração de IME.  

1. Protocolo que orienta e contribui para a autoavaliação, por parte do 

docente, dos itens elaborados. 

2. Oficina de treinamento para redação de itens. 

Esses instrumentos podem auxiliar no processo de elaboração de itens e no 

treinamento docente contribuindo para melhorar a qualidade dos IME. 

Além destas produções, pretende-se a disseminação dos resultados desta pesquisa 

por meio de comunicações em congressos e artigo publicado em periódico. 



75 

 

 
 

O presente estudo apresenta limitações por não dar voz aos docentes que 

participaram da elaboração dos itens. Ouvir esses profissionais e conhecer a preparação dos 

mesmos no processo de elaboração de itens e do Teste de Progresso poderia contribuir para 

compreender melhor os resultados desta pesquisa.  

Após a finalização deste estudo algumas inquietações surgiram e podem 

direcionar para novas pesquisas buscando compreender a aptidão dos docentes no processo de 

elaboração de itens a fim de entender como foram elaborados os IME para compor o Teste de 

Progresso e outras provas, qual o conhecimento e a preparação dos docentes para a elaboração 

de IME e ainda quanto o treinamento e capacitação docente pode contribuir para melhorar a 

qualidade das avaliações que utilizam IME.  
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Apêndice A – Tabela Bidimensional para análise dos IME pela Taxonomia de Bloom Revisada.  

Dimensão do 

Conhecimento 

Dimensão do Processo Cognitivo 

1 – Lembrar 

Recuperando 

conhecimento relevante 

da memória de longo 

prazo. 

1.1 Reconhecendo 

1.2 Recordando 

2 - Entender 

Determinar significado de 

mensagens instrucionais, incluindo 

comunicação oral, escrita e gráfica. 

2.1 Interpretando 

2.2 Exemplificando 

2.3 Classificando 

2.4 Resumindo 

2.5 Inferenciando 

2.6 Comparando 

2.7 Explicando 

3 – Aplicar 

Executar ou usar um 

procedimento em uma 

determinada situação. 

3.1 Executando 

3.2 Implementando 

4 – Analisar 

Partindo o material em 

suas partes constituintes 

e detectando como as 

peças se relacionam 

umas com as outras e 

com uma estrutura ou 

propósito geral. 

4.1 Diferenciando 

4.2 Organizando 

4.3 Atribuindo 

5 – Avaliar 

Fazer julgamentos 

com base em 

critérios e padrões. 

5.1 Verificando 

5.2 Criticando 

6 – Criar 

Juntar elementos 

para formar um 

todo novo e 

coerente ou fazer 

um produto 

original. 

6.1 Gerando 

6.2 Planejando 

6.3 Produzindo 

A - Factual        

B - Conceitual       

C - Procedimental       

D - Metacognitivo       

Fonte: Adaptada de Krathwohl, 2002, p.214 -215. 
 

A - Factual - Os elementos básicos que os alunos devem conhecer para se familiarizar com uma disciplina ou resolver problemas nela. Conhecimento da terminologia 

/Conhecimento de detalhes e elementos específicos. 

B – Conceitual - As inter-relações entre os elementos básicos dentro de uma estrutura maior que permitem que eles funcionem juntos. Conhecimento de classificações e 

categorias / Conhecimento de princípios e generalizações / Conhecimento de teorias, modelos e estruturas. 

C - Procedimental - Como fazer alguma coisa; métodos de investigação e critérios para o uso de habilidades, algoritmos, técnicas e métodos. Conhecimento de habilidades e 

algoritmos específicos do assunto / Conhecimento de técnicas e métodos específicos do assunto / Conhecimento dos critérios para determinar quando usar procedimentos 

apropriados. 

D - Metacognitivo - Conhecimento da cognição em geral, bem como consciência e conhecimento da própria cognição. Conhecimento estratégico / Conhecimento sobre 

tarefas cognitivas, incluindo conhecimento contextual e condicional apropriado / Autoconhecimento. 
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Apêndice B – Formulário Google Forms® 
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