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INTRODUÇÃO  

 

Os produtos que serão apresentados a seguir são frutos do trabalho de pesquisa de 

mestrado: ESTUDO DOS ITENS DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE UM TESTE DE 

PROGRESSO APLICADO EM UM CURSO DE ESTÉTICA DE UMA UNIVERSIDADE 

PAULISTANA. 

Este estudo foi de realizado pela análise qualitativa e quantitativa de 100 itens 

elaborados por docentes de um curso de Estética de uma instituição de ensino superior 

paulistana, para compor um Teste de Progresso que foi aplicado em 2017.  A análise 

qualitativa foi realizada por três avaliadores, em relação ao nível taxonômico, foi usado como 

referência a Taxonomia de Bloom Revisada e para a qualidade técnica dos itens foi elaborada 

uma matriz com itens que caracterizavam possíveis falhas em uma análise qualitativa. 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.  

Nesse estudo foi observado que quase metade dos Itens de Múltipla Escolha 

(IME) foi elaborada de acordo com as diretrizes que orientam a redação de itens e a outra 

metade apresentou uma ou mais falhas técnicas na redação dos itens. Houve predominância 

de itens elaborados para avaliar a dimensão do conhecimento conceitual e habilidade do 

processo cognitivo, que se referem ao entender. O conjunto de itens apresentou 

confiabilidade, discriminação positiva e dificuldade média. 

A partir desse estudo foram desenvolvidas duas produções técnicas: 

 Protocolo de Avaliação de Itens de Múltipla Escolha  

 Plano de Oficina para Elaboração de Itens  

A primeira produção técnica foi elaborada com o objetivo de colaborar para que o 

próprio docente avalie o IME elaborado e identifique a necessidade de correções em relação à 

taxonomia e às diretrizes técnicas para a redação de itens.  

O produto foi proposto no formato de protocolo e apresenta conceitos sobre a 

Taxonomia de Bloom, com o intuito de usar a taxonomia na avaliação dos itens para aferir o 

tipo de conhecimento e o nível do processo cognitivo utilizado na elaboração do IME, o que 

determinou a elaboração de um instrumento denominado Protocolo de Avaliação de IME: 

Classificação pela Taxonomia de Bloom Revisada.   

E para complementar o Protocolo de Avaliação de Itens de Múltipla Escolha, 

também são apresentadas algumas diretrizes técnicas que orientam a redação de itens. Essas 
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diretrizes esclarecem conceitos para a aplicação do instrumento Protocolo de Avaliação de 

IME: Diretrizes para redação de itens de múltipla escolha. 

Os instrumentos Protocolo de Avaliação de IME: Classificação pela 

Taxonomia de Bloom Revisada e Protocolo de Avaliação de IME: Diretrizes para 

redação de itens de múltipla escolha fazem parte da primeira produção técnica desta 

pesquisa.   

A segunda produção técnica é uma proposta no formato de plano de oficina, que 

visa contribuir com o aprimoramento docente na elaboração de IME. Tem o objetivo discutir 

o uso de diretrizes técnicas e da Taxonomia de Bloom Revisada na elaboração de IME e 

apresentar os instrumentos elaborados, aplicando-os na prática de avaliação e elaboração de 

itens de múltipla escolha.  
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1 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ITENS DE MULTIPLA 

ESCOLHA (Produto 1) 
 

1.1 Elaboração de Itens de Múltipla Escolha 

 

Um item é composto pelo enunciado, que traz informações seguidas de uma 

pergunta ou um comando para que o estudante realize uma ação e dê a resposta. Para 

colaborar com o enunciado, pode ser apresentado também um texto-base ou caso clínico, 

sendo este último denominado na literatura como vinheta (BOLLELA et al., 2018; 

PANIAGUA et al., 2016). Os IME são compostos por opções de resposta pré-determinadas.  

Os itens podem ser elaborados de acordo com os objetivos de aprendizagem. 

Devem ser considerados conhecimentos importantes, de acordo com o contexto da avaliação.  

 

1.2 Taxonomia de Bloom Revisada 

 

Apesar da Taxonomia de Bloom abordar o domínio cognitivo, afetivo e 

psicomotor, aqui será apresentado apenas o domínio cognitivo e a Taxonomia de Bloom 

Revisada, que apresenta atualizações nos processos cognitivos. 

A Figura 1 apresenta as seis categorias do domínio cognitivo da Taxonomia de 

Bloom Clássica, estruturadas de maneira hierárquica e crescente do processo cognitivo 

simples ao complexo (FERRAZ; BELHOT, 2010).  

 

Figura 1 - Categorias do Domínio Cognitivo da Taxonomia de Bloom Clássica. 

 

Compreensão 

Aplicação  

Análise 

Síntese 

Avaliação  

Conhecimento  
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A Taxonomia de Bloom Revisada apresentou algumas mudanças em relação ao 

conhecimento e processos cognitivos. Os substantivos utilizados para descrever as categorias 

do Domínio Cognitivo da Taxonomia de Bloom Clássica foram modificados 

(KRATHWOHL, 2002).  

A categoria do processo cognitivo denominada de conhecimento foi atualizada e 

classificada em “Dimensão do Conhecimento”, que foi dividida em quatro tipos, 

conhecimento factual, conhecimento conceitual, conhecimento procedimental e conhecimento 

metacognitivo. Os substantivos que representavam os demais domínios cognitivos 

(compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação) foram atualizados para a sua forma 

verbal. A mudança para a forma verbal na dimensão do processo cognitivo facilita o uso da 

taxonomia para a definição de objetivos de aprendizagem.  

Os tipos de conhecimento da Taxonomia de Bloom Revisada são apresentados a 

seguir:  

 Conhecimento factual refere-se ao saber sobre fatos que necessitam ser 

repetidos ou apresentados da mesma forma sempre. Relaciona-se, por 

exemplo, ao conhecimento de datas, nomes e/ou termos específicos.  

 Conhecimento conceitual refere-se o saber que inter-relaciona elementos. 

Está relacionado a classificações, teorias, modelos, entre outros. 

 Conhecimento procedimental está associado ao processo ou procedimento 

referente a técnicas ou habilidades.   

 Conhecimento metacognitivo é relacionado ao saber do conhecimento e a 

inter-relação de vários saberes e do próprio conhecimento.  

Como a categoria “conhecimento” foi atribuída a uma nova dimensão (dimensão 

do conhecimento - descrita anteriormente), a primeira categoria do Domínio do Processo 

Cognitivo, na Taxonomia de Bloom Revisada, foi designada como “lembrar”, a categoria 

compreensão foi atualizada para “entender”, aplicação e análise transformara-se em suas 

formas verbais “aplicar” e “analisar”. A categoria síntese foi atualizada para “criar” e foi 

posicionada após a categoria avaliação que foi denominada “avaliar”. As subcategorias, de 

cada categoria do domínio do processo cognitivo, foram modificadas para sua forma em 

gerúndio.  

A seguir é apresentada a estrutura do Domínio do Processo Cognitivo na 

Taxonomia de Bloom Revisada: 
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 Lembrar: está relacionado a recuperar ou reconhecer saberes relevantes 

sobre informações memorizadas em longo prazo. Subcategorias: 

reconhecendo, recordando. 

 Entender: pode se referir à determinação do significado de mensagens 

instrucionais e ter posse do saber sobre informações que se relacionam. 

Subcategorias: interpretando, exemplificando, classificando, resumindo, 

inferindo, comparando, explicando. 

 Aplicar: relacionado a fazer algo, executar ou usar um procedimento em 

uma determinada situação. Subcategoria: executando. 

 Analisar: envolve o exame de partes constituintes de um todo, detectando 

como peças se relacionam umas com as outras e com uma estrutura ou 

propósito geral. Subcategorias: diferenciando, organizando, atribuindo. 

 Avaliar: está relacionado à apreciação criteriosa sobre determinado 

assunto. Subcategorias: verificando, criticando. 

 Criar: relaciona-se com a seleção de partes para conceber o novo. 

Subcategorias: gerando, planejando, produzindo. 

Usando a Taxonomia de Bloom Revisada é possível determinar, classificar e 

organizar os objetivos no planejamento da aprendizagem, relacionando a dimensão do 

conhecimento e com a dimensão do processo cognitivo. O planejamento pode ser feito 

inserindo o objetivo em uma tabela que apresenta uma relação bidimensional (figura 2) entre 

conhecimento e cognição e pode ser planejado “como” (processo cognitivo) e “o que” (tipo de 

conhecimento) serão desenvolvidos nos objetivos de aprendizagem (FERRAZ; BELHOT, 

2010; KRATHWOHL, 2002). 

 

  

“como”  

Dimensão processo cognitivo 

Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar, Avaliar, Criar 

 

“o que” 

Dimensão do 

conhecimento 

Factual 

Conceitual 

Procedimental 

Metacognitivo 

 

 

 

      Objetivos de aprendizagem 

 

Figura 2 – Relação bidimensional do planejamento dos objetivos de aprendizagem.  
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Os IME de um teste devem ser elaborados para verificar se os objetivos da 

aprendizagem foram atingidos. A Taxonomia de Bloom pode ser aplicada no processo de 

elaboração de itens que compõem um teste. 

Em um teste, os itens podem ser elaborados para avaliar diferentes dimensões do 

conhecimento e habilidades dos processos cognitivos. Os itens elaborados em níveis mais 

altos do processo cognitivo contribuem para melhorar a qualidade das avaliações 

(ABDULGHANI et al., 2017; TARRANT et al., 2006). A elaboração de itens que abordam 

situações clínicas pode contribuir para avaliar a aplicação do conhecimento.  

Além de considerar os aspectos taxonômicos, a redação de um bom item é 

complementada seguindo diretrizes técnicas para elaboração de itens. 

 

1.3 Diretrizes para redação de itens de múltipla escolha 

 

Após determinar o que se pretende avaliar e como (dimensão do conhecimento e 

processo cognitivo), a redação do IME que será usado em um teste deve ser criteriosa, para 

que se elabore um item capaz de avaliar os estudantes de maneira justa, de mostrar o 

verdadeiro resultado da aprendizagem e que torne possível discriminar os estudantes que 

sabem mais dos estudantes que sabem menos, sobre determinado assunto.  

As orientações abaixo foram elaboradas com referências nos trabalhos de 

Haladyna et al.  (2002),  Paniagua et al. (2016) e Tarrant et al. (2006) e contribuem para a 

elaboração de um IME com qualidade técnica em sua redação.  

 

1. Ortografia adequada, sem erros de pontuação e sem erros digitação em palavras ou 

frases. A linguagem deve ser conveniente ao nível de conhecimento dos estudantes, de 

acordo com referências bibliográficas e abordagens na aprendizagem. Não de ter erros 

gramaticais. 

2. O enunciado não deve dar pistas ortográficas da resposta correta (Exemplo: 

concordância verbal e/ou nominal da frase do enunciado com alguma opção de 

resposta).  

3. As informações fornecidas no enunciado, texto-base e/ou caso clínico devem ser 

necessárias e contribuir para se chegar à resposta.  

4. As informações e orientações no enunciado devem ser de fácil entendimento. A 

pergunta deve ser clara e específica. Embora em um IME a resposta esteja entre as 
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alternativas apresentadas, o ideal é que não seja necessário ver as opções de resposta 

para responder a pergunta.   

5. Não utilizar termos absolutos ou vagos, como por exemplo, sempre, nunca, somente, 

frequentemente, ocasionalmente, geralmente, normalmente e outros termos nesse 

sentido. Esses tipos de termos podem facilitar a identificação da resposta correta. 

6. O enunciado deve ser afirmativo, perguntas ou enunciados negativos podem confundir 

os estudantes e induzir ao erro.  

7. Ao redigir os distratores use opções plausíveis, condizentes com a pergunta. Todas as 

opções devem ser do mesmo domínio, pertinentes e estar relacionadas à pergunta. 

Evite transformar uma opção correta afirmativa em uma opção incorreta apenas pelo 

acréscimo de uma palavra negativa.  

8. Evite repetir palavras que estão no enunciado nos distratores, principalmente na 

resposta correta. A repetição de palavras que estão no enunciado na opção de resposta, 

pode fornecer dica para a resposta correta.  

9. Elabore opções de respostas sucintas, de fácil leitura e compreensão. Opções longas 

ou complicadas, que precisam ser lidas muitas vezes ou podem confundir pelo excesso 

de palavras e necessidade extenuante de leitura, desestimulam a resposta do estudante 

e aumentam o tempo de avaliação.  

10.  Os distratores devem ser redigidos com comprimento similar.  Devem ser 

homogêneos em relação à extensão do texto.   

11.  O comprimento e contexto da resposta correta devem ser semelhantes aos dos 

distratores. Todas as opções devem ser harmônicas em relação à extensão do texto.  

12. A linguagem e estrutura das opções devem ser homogêneas. As opções de resposta 

devem tratar do mesmo assunto e pertencer à mesma dimensão. O ideal é que apenas 

um assunto seja usado para elaborar as opções e que elas sejam apresentadas de forma 

padronizada. Por exemplo, se a pergunta é sobre um tratamento indicado para 

determinado caso, todas as opções devem ser “um tipo de tratamento” para que o 

estudante possa escolher a opção correta. 

13. Opções repetidas várias vezes ou que sejam muito parecidas podem mostrar tendência 

para quais são as possíveis respostas e favorecer a identificação da resposta correta. 

Evite elaborar um distrator fazendo a combinação de termos corretos e errados na 

mesma opção de resposta e designar como resposta correta aquela que tenha a 

combinação apenas dos termos corretos. A presença desse tipo de distrator e a 

repetição desses distratores podem contribuir com dica para a resposta correta. 
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14. Elabore opções distintas e independentes, sem que uma seja mais completa que a 

outra. Evite opções que são parecidas e que apresentam informações que 

complementam as outras opções. A resposta correta não deve ser convergente por 

apresentar as informações, contidas nas outras opções, de forma mais completa.  

15. Bons distratores podem ser elaborados levando em conta os erros comuns que os 

estudantes comentem em relação ao tema abordado. Evite usar como distrator as frases 

“todas as anteriores” ou “nenhuma das anteriores”. Usar esses tipos de frases como 

distrator pode favorecer a eliminação de uma opção de resposta caso o estudante 

identifique alguma outra opção que não se encaixe em uma dessas opções. A opção 

“nenhuma das anteriores” ainda leva o estudante a imaginar que há uma resposta 

correta que não está descrita nas opções, o que não avalia de fato o conhecimento 

sobre o assunto.  
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Protocolo de Avaliação de IME - Classificação pela Taxonomia de Bloom Revisada, 

elaborado por Tombi, Gerab e Zukowsky-Tavares, 2019. 

 

Para avaliar o item elaborado identifique na tabela abaixo qual a dimensão do 

conhecimento e processo cognitivo abordado no IME.  

 

 

Dimensão do conhecimento 

 

(  ) Factual  (  ) Conceitual (  ) Procedimental  (  ) Metacognitivo  

Refere-se ao saber 

sobre fatos que 

necessitam ser 

repetidos ou 

apresentados da 

mesma forma sempre. 

Relaciona-se, por 

exemplo: datas, nomes, 

termos específicos. 

Conhecimento de: 

•Terminologia.  

•Detalhes e elementos 

específicos. 

Refere-se o saber que 

inter-relaciona 

elementos. Está 

relacionado a 

classificações, teorias, 

modelos, entre outros. 

Conhecimento de: 

•Classificações e 

categorias.  

•Princípios e 

generalizações.  

•Teorias, modelos e 

estruturas. 

Está associado ao 

processo ou 

procedimento referente 

a técnicas ou 

habilidades. 

Conhecimento de: 

•Habilidades e 

algoritmos específicos 

do assunto. 

•Técnicas e métodos 

específicos do assunto. 

•Critérios para 

determinar quando 

usar procedimentos 

apropriados. 

Relacionado ao saber 

do conhecimento e a 

inter-relação de vários 

saberes e do próprio 

conhecimento. 

Conhecimento:  

•Estratégico.  

•Sobre tarefas 

cognitivas, incluindo 

conhecimento 

contextual e 

condicional apropriado. 

•Autoconhecimento. 

 

Dimensão processo cognitivo 

 

(  ) Lembrar Relacionado a recuperar saberes relevantes sobre informações 

memorizadas em longo prazo. Subcategorias: reconhecendo, recordando. 

(  ) Entender 

Determinação do significado de mensagens instrucionais e ter posse do 

saber sobre informações que se relacionam. Subcategorias: interpretando, 

exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando, 

explicando. 

(  ) Aplicar Relacionado a fazer algo, executar ou usar um procedimento em uma 

determinada situação. Subcategoria: executando. 

(  ) Analisar  
Envolve o exame de partes constituintes de um todo, detectando como 

peças se relacionam umas com as outras e com uma estrutura ou propósito 

geral. Subcategorias: diferenciando, organizando, atribuindo. 

(  ) Avaliar  Relacionado à apreciação criteriosa sobre determinado assunto. 

Julgamento. Subcategorias: verificando, criticando. 

(  ) Criar  Relaciona-se com a seleção de partes para conceber o novo. 
Subcategorias: gerando, planejando, produzindo. 

 

Observação: As dimensões do conhecimento e do processo cognitivo estão alinhadas com a 

Taxonomia de Bloom Revisada, apresentada no capítulo 1.2. 
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Protocolo de Avaliação de IME - Diretrizes para redação de itens de múltipla escolha, 

elaborado por Tombi, Gerab e Zukowsky-Tavares, 2019. 

 

Avalie o item elaborado respondendo as perguntas a seguir. Para que a redação do 

item esteja bem elaborada tecnicamente, as respostas devem ser negativas (não) para todas as 

perguntas. Caso uma resposta seja positiva, pode ser considerada uma falha na redação do 

item e o mesmo poderá ser revisado e corrigido.  

 

Pergunta Resposta 

1.      Há erros na gramática, quanto à pontuação e ortografia? 
  

2.      Há dicas gramaticais porque o(s) distrator(es) não acompanha(m) o 

enunciado gramaticalmente?   

3.      Há informações desnecessárias no enunciado? 
  

4.      Falta informação no enunciado para se chegar à resposta? 
  

5.      Há termos absolutos ou vagos nas opções dos distratores ou no enunciado? 
  

6.      O enunciado tem frase negativa? 
  

7.      Algum distrator é absurdo ou implausível?  
  

8.      Uma palavra ou frase está presente no enunciado e na resposta correta? 
  

9.      As opções de resposta são longas e/ou complicadas? 
  

10.  O comprimento (extensão) das opções de resposta é diferente? 
  

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

outras opções?     

12.  A linguagem ou a estrutura das opções é heterogênea? 
  

13.  Alguma opção tem dica por estar em par ou ser exaustiva?  
  

14.  A resposta correta inclui a maioria dos elementos em comum com as outras 

opções?   

15.  É usada a opção “Todas as anteriores” ou “Nenhuma das anteriores”? 
  

 

Observação: As perguntas estão alinhadas com as orientações apresentadas no capítulo 1.3 

Diretrizes para redação de itens de múltipla escolha. 
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2 PLANO DE OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE ITENS (Produto 2) 
 

Plano de oficina para elaboração de itens, elaborado por Tombi, Gerab e Zukowsky-Tavares, 2019. 

Identificação  

 

Oficina para elaboração de itens de múltipla escolha 

Curso: Estética  

Duração: 3 horas (180 minutos)  

Periodicidade: 2 encontros 

Número de participantes: aproximadamente 15 docentes 

Docente responsável: Elen Tombi 

Tema   Elaboração de itens de múltipla escolha 

Público alvo 

 

Docentes do curso superior de estética 

Os docentes já possuem experiência na elaboração de itens de múltipla escolha.  

Será disponibilizada previamente bibliografia para leitura. 

Justificativa 

 

 

 

Os resultados obtidos no estudo dos itens do teste de estética identificou a presença de algumas falhas técnicas na 

elaboração dos itens e grande número de itens com predominância de avaliação do conhecimento conceitual e 

habilidade cognitiva em nível de entendimento. A utilização de itens de múltipla escolha em avaliações no ensino 

superior é uma prática comum e a elaboração desses itens com qualidade influencia nos resultados da aprendizagem.  

Para elaborar bons itens de múltipla escolha é necessária a compreensão dos conceitos sobre a qualidade da avaliação 

e dos itens.  O preparo e treinamento docente devem ser incentivados e desenvolvidos constantemente no intuito de 

aprimorar habilidades e competências na elaboração de itens para avaliar a aprendizagem.  

Esta oficina pretende informar e desenvolver habilidades para a elaboração de itens de múltipla escolha 
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Objetivos de aprendizagem Conteúdos Estratégia de ensino-aprendizagem e recursos 

didáticos 

Avaliação da 

aprendizagem 

1º encontro 

Resgatar os conceitos envolvidos 

na elaboração de itens, discutindo 

a qualidade técnica e taxonomia 

usada na elaboração de itens. 

 

Elaborar itens de múltipla escolha 

aplicando os conhecimentos 

abordados na apresentação dos 

protocolos para avaliação de 

itens.  

 

2º encontro 

 

Avaliar os itens elaborados 

aplicando os protocolos para 

avaliação de itens. 

 

Discutir os resultados da 

avaliação dos itens, alinhando as 

divergências em equipe.  

 

Discutir aspectos psicométricos, 

abordando os conceitos de 

Qualidade em itens de 

múltipla escolha. 

Taxonomia de Bloom. 

Diretrizes para elaboração 

de itens de múltipla 

escolha. 

Aspectos psicométricos: 

confiabilidade, índice de 

discriminação e 

dificuldade. 

10 dias antes 

Docente responsável pela oficina: disponibilizar por 

e-mail a bibliografia que será utilizada para 

discussão dos temas na oficina.  

Orientar a necessidade, do participante, ter uma 

conta de e-mail do Google
®
, necessária para 

realizar a atividade prática da oficina.  

Solicitar que os docentes (participantes) tragam 

arquivos com seus itens de múltipla escolha, que já 

tenham sido elaborados e utilizados em 

testes/avaliações anteriores.  

Recursos Necessários 

Sala de aula com lousa e recursos multimídia, 

computador e projetor (Datashow) e computadores 

para os participantes.  

A oficina deverá ser realizada em laboratório de 

informática com acesso à internet. 

1º encontro presencial  

10 minutos: Apresentação do plano de aula da 

oficina 

20 minutos: Em grupo de 3 ou 4 pessoas (em média 

4 grupos), os participantes de cada grupo devem 

analisar a qualidade dos itens que trouxeram, em 

relação a dimensão do conhecimento e processo 

cognitivo avaliado pelo item e às diretrizes técnicas 

1º encontro 

Quiz sobre o tema 

aplicado no formato 

de formulário 

eletrônico. 

2º encontro 

Avaliação da 

aprendizagem será 

realizada por meio da 

aplicação do protocolo 

de avaliação de itens 

em formulário do 

Google Forms
®
 

respondido pelos 

participantes. 

Elaboração de Mapa 

Conceitual  
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confiabilidade, índice de 

discriminação e dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pelo menos um item deve ser analisado pelo grupo, 

se houver tempo poderá ser mais de um). 

40 minutos: Cada grupo deverá apresentar um item 

analisado (10 minutos para cada grupo). Durante a 

apresentação feita pelo grupo, o item será projetado 

para que todos possam acompanhar a explicação 

sobre a análise do item.  

10 minutos: Discussão sobre as dificuldades 

encontradas para analisar a qualidade do item, as 

dúvidas e impressões sobre essa análise. 

15 minutos: Intervalo 

30 minutos: Aula dialogada sobre os conceitos para 

construção de testes com qualidade, diretrizes 

técnicas utilizadas na elaboração de itens e 

Taxonomia de Bloom. 

25 minutos: Atividade: Elaboração de itens.  

Cada grupo deverá elaborar um item de múltipla 

escolha, seguindo diretrizes técnicas e 

determinando a dimensão do conhecimento e 

processo cognitivo.  

Observação: Os itens elaborados na oficina serão 

usados em uma atividade de avaliação, no próximo 

encontro.  

Os itens elaborados serão inseridos em um 

formulário Google Forms
®
, previamente preparado 

pelo docente responsável pela oficina. O formulário 

será o próprio protocolo para avaliação de itens em 

formato digital. Para análise da taxonomia serão 
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apresentadas as opções das dimensões do 

conhecimento e do processo cognitivo para que o 

avaliador do item selecione uma opção. As 

diretrizes técnicas serão apresentadas na forma de 

questionário dicotômico (Sim ou Não) para as 

perguntas que avaliam o item. 

No próximo encontro: Será disponibilizado o link a 

todos os participantes, para que possam fazer a 

avaliação dos itens de forma online.  

10 minutos: Avaliação da aprendizagem. 

Aplicação de um quiz em formulário eletrônico 

sobre os temas abordados.  

20 minutos: Devolutiva da avaliação. 

Compilação das respostas, apresentação dos 

resultados e discussão sobre as dúvidas.  

2º encontro 

10 minutos: resgate dos conceitos abordados no 

encontro anterior sobre a elaboração de itens e 

apresentação do protocolo de avaliação de itens. 

25 minutos: Avaliação da aprendizagem. Análise 

dos itens elaborados. Cada participante fará 

individualmente a avaliação dos cinco itens 

elaborados no encontro anterior. 

20 minutos: Devolutiva da avaliação dos itens. 

Compilação das respostas, apresentação dos 

resultados. 

15 minutos: Intervalo 
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25 minutos: Discussão das divergências na forma 

de painel. Os itens que apresentarem discordância 

serão projetados e as divergências serão discutidas 

buscando o acordo entre os participantes. Encerrar a 

atividade e apresentar o próximo tema. 

10 minutos: Resgatar os conhecimentos dos 

participantes sobre psicometria, apresentando 

questões que orientem a discussão.  

35 minutos: Em grupo de 3 ou 4 pessoas (em média 

4 grupos), os participantes de cada grupo deverão 

discutir os conceitos abordados (a partir da leitura 

da bibliografia disponibilizada e das questões 

orientadoras) e elaborar uma síntese  sobre o 

assunto.  

30 minutos: Avaliação da aprendizagem.  

Elaboração de um mapa conceitual geral (na lousa), 

a partir das contribuições dos participantes. 

10 minutos: Esclarecimento das dúvidas e 

encerramento.    
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