
 

 

  

Universidade Federal de São Paulo  - UNIFESP                                                 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS 

 

 

São Paulo - Dezembro 

de 2012 

PRODUTO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Avaliação no 

Processo Ensino e Aprendizagem: Seu Significado para o  

Estudante-Trabalhador do Curso de Graduação em 

Enfermagem 

 

 

 

 
Instrumentos de Coleta de Dados para Avaliação da Aprendizagem na 

Prática Pedagógica do Ensino Superior a Partir das Opiniões de 

Estudantes-Trabalhadoras do Curso de Graduação em Enfermagem – 

MATERIAL INSTRUCIONAL 

Gilmara de Farias Souza Klein 

 



ÍNDICE 

 

 

 

1. PROVA ESCRITA DISCURSIVA: DISSERTATIVA (RESPOSTA 

LONGA), E PROVA DE RESPOSTA  CURTA    ......................................06 

1.1 -  Prova escrita – discursiva com questões de interpretação – raciocínio 

clínico   .................................................................................................12  

 

     2. PROVA ESCRITA: QUESTÕES OBJETIVAS  .............................................13 

 

3. PROVA COM CONSULTA DE FONTES – PROVA DE LIVRO ABERTO  

...................................................................................................................................24 

 

4. SEMINÁRIO  ESCOLAR .................................................................................26 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS   .............................................................................37 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   ...............................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ENSINO  SUPERIOR A 

PARTIR DAS OPINIÕES DE ESTUDANTTES-TRABALHADORES  QUE 

CURSAM A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

MATERIAL INSTRUCIONAL 

 

 

Concebe-se a avaliação como processo contínuo, que permite a coleta e análise 

de dados, sendo os instrumentos avaliativos os recursos usados para este fim.  

Na dissertação de mestrado da pós-graduanda Gilmara de Farias Souza Klein, 

defendida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS, em 

dezembro de 2012, intitulada: “avaliação no processo ensino e aprendizagem: seu 

significado para o estudante-trabalhador do curso de graduação em Enfermagem”, são 

destacadas pelas estudantes como formas de avaliação contribuintes para a 

aprendizagem em ordem crescente: os seminários, as provas escritas discursivas, às 

provas práticas no laboratório e a prática sob supervisão, estudos de caso, e estudos 

dirigidos. Também trazem formas de avaliação que não contribuem para a 

aprendizagem como as provas objetivas, prova com consulta, entre outras. 

Desse modo, se constrói um material instrucional com alguns dos instrumentos 

empregados em sala de aula referendados pelas estudantes-trabalhadoras participantes 

da dissertação de mestrado. 

Tem-se na prática pedagógica inúmeros instrumentos de coleta de dados, e que 

podem ser utilizados em qualquer ação de natureza avaliativa. O que irá influenciar na 

avaliação serão a qualidade e embasamento com que o instrumento será elaborado e sua 

relação com a aprendizagem. Sendo assim, da opção pelo tipo de instrumento a ser 

empregado, faz-se necessário discutir adequadamente sobre a sua finalidade, e o porquê 

do seu emprego. 

Neste sentido a seleção dos instrumentos de coleta de dados para avaliação da 

aprendizagem deve ser realizada durante o processo de planejamento de ensino, 

propiciando melhor adequação aos objetivos propostos, aos conteúdos estabelecidos, e 

às atividades empregadas para o processo de ensino e aprendizagem (HAYDT, 2006). 

 Sendo assim, precedendo a escolha e a aplicação do instrumento avaliativo o 

professor precisa considerar alguns pontos importantes, como ilustrado: 
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Que 

instrumento 

avaliativo 

empregar? 

 

É preciso 

Considerar: 

 

Dados 

Coletados 

 

Instrumento Eleito. 

 Instrumento  Construído. 

Instrumento  Aplicado. 
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A escolha, construção, aplicação do instrumento de coleta de dados 

para a avaliação da aprendizagem, bem como a análise dos dados 

coletados apresentam constante interação entre objetivos e avaliação.  

Objetivo orienta a avaliação ----- avaliação reorienta os objetivos------ 

que reorientam a avaliação. 

 

 

 

“O ato de avaliar, por sua constituição mesma, não 

se destina a um julgamento “definitivo” sobre 

alguma coisa, pessoa ou situação, pois não é um ato 

seletivo. A avaliação destina-se ao diagnóstico e, por 

isso mesmo, à inclusão [...]” (LUCKESI, 2006 

p:180)  

RETROALIMENTAÇÃO 
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1. PROVA ESCRITA DISCURSIVA
1 , 2 , 3

: DISSERTATIVA 

(RESPOSTA LONGA OU  ENSAIO), E  PROVA DE RESPOSTAS 

CURTAS 

  

O QUE É?  

Conjunto de questões ou temas em que o estudante organiza e discorre sobre elas, ou 

respondem a elas. 

 

Prova dissertativa, ensaio ou de resposta longa – constitui-se por um tema que é 

desenvolvido livremente pelo estudante, tendo como única limitação à disponibilidade 

para a resposta. 

 

Prova de resposta curta – constitui-se por questões abertas com definição exata do 

problema com restrições da resposta pelo estudante. Requer resposta mais direta. 

 

O QUE AVALIA
4
? 

 O raciocínio lógico. 

 A capacidade de analisar, hierarquizar, e sintetizar ideias. 

  Justificativa das opiniões. 

 Clareza de expressão. 

 Criatividade e originalidade. 

 Capacidade analítica. 

                                                      

 
1 As  estudantes-trabalhadoras que cursam graduação em Enfermagem refletem que a prova discursiva 

apesar das limitações estimula o raciocínio clínico, oferece maior retorno da aprendizagem, pois 

possibilita ao estudante expor mais o que aprendeu. Esta modalidade avalia, além do conhecimento, a 

capacidade reflexiva do estudante, bem como, a capacidade de organização das ideias, e a forma de 

expressão.  
 
2
 Outras estudantes em menor número caracterizam as provas discursivas como cansativas e que 

promovem o decorar. 

 
3
 Masetto (2001, p:101) coloca que “a prova discursiva pode ajudar o aluno a aprender a fazer síntese, 

escolher argumentos, adquirir clareza de redação”. 

 
4
  Gil (2012, p: 255) coloca que a prova de resposta curta  “tem praticamente o mesmo valor das provas 

dissertativas no referente  aos objetivos que se pretende avaliar”. 
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QUAIS CUIDADOS NA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO? 

 Ser específico na apresentação do tema evitando ambiguidade e má interpretação. 

 Organizar a prova com antecedência. 

 Elaborar uma lista de conhecimentos e habilidades, coerentes com os objetivos 

propostos para a unidade de ensino, selecionando aspectos importantes do 

conteúdo para que seja abordado na prova. 

 Formular questões sem interrelação. 

 Redigir as questões com clareza e exatidão, especificando o que o estudante deve 

fazer, utilizando verbo de ação, como: descrever, comparar, contrastar, definir, 

justificar, criticar, resumir. 

 Formular questões que possa mostrar se o estudante sabe aplicar o que aprendeu a 

situações novas  e/ou em exemplos vistos em sala de aula. 

 Indicar  em cada questão o valor e o tempo aproximado para a sua execução (nas 

questões de respostas curtas). 

 Proporcionar tempo suficiente para que o estudante responda as questões. É 

sugerido que o professor responda a questão com a resposta considerada ideal e 

esperada pelo estudante e multiplique o tempo gasto por três. Fazer isso com todas 

as questões e s somatória de todas será o tempo em que a prova será empregada 

(nas questões de respostas curtas). 

 Advertir ao estudante sobre a influência dos erros de português na pontuação para 

qualquer que seja a disciplina.  

 Elaborar um guia para a correção, indicando o que pode ser considerado como 

adequado para cada questão. 

 Fazer a correção da prova sem identificar o estudante para não evitar interferência 

no julgamento. 

 Ao fazer a correção, analisar uma questão por vez em todas as provas. Favorece a 

homogeneidade nos critérios avaliativos e possibilidade de comparar as respostas 

entre si. 

 Em se tratando de prova que solicita dissertação sobre um só tema, em que não há 

“resposta certa” e o estudante se expressa espontaneamente, é sugerido ler todas as 

provas, classificando-as em boas, suficientes e insuficientes. Após a primeira 

leitura, confere-se a primeira observação e dá-se a avaliação. 

 Escrever comentários nas provas que justifiquem a nota atribuída 
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QUANDO EMPREGÁ-LAS? 

 Para avaliação de raciocínio analítico, capacidade de síntese e julgamento de 

valor.  

 Preferencialmente em turmas menores. 

 Quando o professor não conhece o nível do grupo. 

 Quando o prazo para a elaboração da prova é menor do que para a correção. 

 Para estimular a habilidade  da expressão escrita. 

 

QUAL A VANTAGEM? 

Respostas curtas: 

 Evita a exagerada verbosidade nas respostas. 

 Menos cansativo para correção. 

 Reduz a probabilidade do acertar por acaso “sorte”, pois, o estudante deve 

organizar a resposta e utilizar a linguagem para exprimi-la. 

Respostas longas – dissertativas 

 Possibilita avaliar temas mais complexos. 

 

QUAIS SUAS LIMITAÇÕES? 

 Excessivo gasto de tempo na correção. 

 Influência da subjetividade do professor. 

 Dificuldade para avaliar o aprendizado de toda a matéria. 

 Interpretação inadequada de seus propósitos pelo estudante. 

 Dificuldade para fornecer feedback específico. 

 

COMO AS QUESTÕES DEVEM SER FORMULADAS? 

Existem vários tipos de dissertação, conforme a operação cognitiva ou 

habilidade intelectual que ativam ou mobilizam (HAYDT, 2006, p.301). Portanto várias 

são as possibilidades de questões dissertativas. 

O que não pode ser esquecido pelo professor é elaborar com clareza cada 

questão, bem como aludir à habilidade mental que se deseja que seja demonstrada 

pelo estudante.  
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Assim temos: 

 

Formas de Enunciado Quando Utilizar? 

Comparar - confronte, identifique 

vantagens ou desvantagens, semelhanças 

ou diferenças, contraste, compare. 

 

 

Quando se deseja do estudante: uma 

análise concomitante de objetos e fatos, 

processos ou fenômenos; examinar em 

conjunto; estabelecer paralelo entre: 

comparar ideias, textos, para determinar 

semelhanças e diferenças e indicar 

relações. 

Relacionar - Aliste, enumere, inventarie. Quando se deseja do estudante:  fazer ou 

dar relação de; estabelecer relação ou 

analogia entre coisas diferentes. 

Sintetizar - Abrevie, compendie, resuma 

sumarise, sintetize. 

Quando se deseja do estudante: fazer 

síntese de; resumir, sintetizar uma ideia, 

um assunto, apresentando seus aspectos 

centrais. 

Descrever - delineie, detalhe, esboçe, 

descreva. 

Quando se deseja do estudante: fazer a 

descrição, expor ou contar 

minuciosamente as características de um 

objeto, fato, processo ou fenômeno. 

Argumentar - Discuta, argumente. Quando se deseja do estudante: expressar 

uma convicção, um ponto de vista, que é 

desenvolvido e explicado. Espera do 

estudante um raciocínio coerente e 

convincente, baseado na verdade, em 

conformidade com os objetivos. 

Organizar - Organize, ordene, sistematize Quando se deseja do estudante: pôr em 

ordem, dispor. Requer também a 

lembrança de fatos, mas seguindo critério 

que pode ser cronológico, importância, 

causa efeito.   
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Selecionar - Determine, escolha, 

selecione 

Quando se deseja do estudante: fazer 

seleção ou escolha; escolher e separar um 

ou alguns, dentre muitos fundamentada 

em normas de julgamento ou apreciação. 

Analisar - Pormenorize, examine, analise Quando se deseja do estudante:  mais que 

uma simples descrição, uma vez que 

supõe fazer análise, decompor um todo 

em suas partes, em que o estudante expõe 

ideias, questiona, apresenta argumentos a 

favor e contra, estabelece o 

relacionamento entre fatos ou ideias. 

Explicar - Elucide, explique. Quando se deseja do estudante: tornar 

inteligível ou claro,  explicar, explanar, 

comentar, desenvolver, justificar, 

apresentar razões ou motivos entre fatos 

ou ideias. 

Exemplificar - Apresente um exemplo, 

exemplifique. 

Quando se deseja do estudante: explicar 

com exemplos, confirmando uma regra ou 

demonstrando uma verdade, a partir do 

conhecimento apreendido. 

Esquematizar - Represente de modo 

esquemático, esquematize. 

Quando se deseja do estudante: realizar 

uma síntese, organizada em tópicos e 

subtópicos, enfatizando as funções e ás 

relações entre os elementos constituintes. 

Interpretar - Interprete, traduza. Quando se deseja do estudante: explicar o 

que é obscuro, em analisar o significado 

de palavras, textos, ideias, e ou 

compreender as intenções de um autor. É 

quase nula a influência da memória. 

Criticar – Julgue, critique. Quando se deseja do estudante: analisar 

ideias, textos, livros, tendo como base 

critérios para proceder a analise crítica, 

um julgamento.  
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Exemplos:  

 

1. Todo processo de administração do tempo baseia-se na autodisciplina. Assim, a 

desorganização e indisciplina pessoal acabam se transformando em meios que as 

pessoas inconscientemente, usam para se autossabotarem e não atingirem seus 

objetivos. Fonte: Gerenciamento administrativo e Gestão de Pessoas Fator RH.Mod. 

II aula 1,2,pg 5. Você acredita que isto ocorre na área de enfermagem? Explicite e 

justifique a sua opinião. 

 

2. O processo de planejamento implica: analisar a situação presente. Onde me 

encontro agora? Estabelecer objetivos. O que pretendo como resultado?  Fonte: 

Gerenciamento administrativo e Gestão de Pessoas.  Fator RH.Mod. II aula 1,2. 

Considerando o exposto, determine e justifique uma potencialidade e uma fragilidade 

sobre o processo de planejamento em relação aos seus estudos. 

 

3. Paciente R.T., 48 anos, encontra-se confuso, com tosse produtiva e ineficaz, 

aumento anteroposterior de tórax, bradipnéico com dispneia aos médios esforços, 

saturação de oxigênio de 89%, em uso de oxigenioterapia 1.0 litro/min. Murmúrio 

vesicular diminuído difusamente, roncos e crepitações disseminados. Hipocratismo 

digital e edema de membros inferiores. Gasometria arterial: hipoxemia e hipercapnia.  

Em uso de inalação com S.F. 0,9% com adição de broncodilatador. Tendo como base 

o quadro clínico deste paciente, e considerando que no painel acima do leito deste 

paciente tem-se a fonte de oxigênio, de ar comprimido e de vácuo, qual dessas fontes 

você utilizaria para a realização da inalação prescrita? Justifique sua resposta com 

fundamentação fisiopatológica.  

 

Atenção: 

 

Questões de respostas longas: as solicitações são do tipo: julgue, interprete, 

explique, analise, resuma, explicite, entre outras. 

Questões de resposta curta: as solicitações são do tipo: qual, onde, quem, 

cite, entre outras.  
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1.1. PROVA ESCRITA
5

 – Discursiva COM QUESTÕES DE 

INTERPRETAÇÃO - RACIOCÍNIO CLÍNICO – Constituem-se de 

perguntas feitas com base num caso clínico construído pelo professor ou caso 

clínico real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Questões a partir de analise de casos clínicos  hipotéticos “pequenas situações baseadas em situações 
reais” propícia ao estudante de graduação em Enfermagem se colocar no lugar da pessoa a quem cabe 
tomar a decisão ou resolver o problema. Ideal  para desenvolver o raciocínio clínico, a observação, 
tomada de decisão, entre outros. Permite que o estudante associe diretamente o conhecimento à ação. 
Como diz Gil (2012, p: 183) “a educação significativa consiste na aquisição cumulativa de conhecimentos 
e na organização de experiências de aprendizagem”.  

Exemplos: 

 

1. Sra T.K., 79 anos, obesa, portadora de hipertensão arterial sistêmica e distúrbio de 

coagulação. Econtra-se internada em pós-operatório de tratamento cirúrgico por 

nefrolítiase (cálculo renal). No segundo dia de pós-operatório apresentou, dor, edema 

maciço com sinal de cacifo positivo, hiperemia, calor,  empastamento em panturrilha 

direita (membro inferior direito - MID). Referindo aumento da dor a dorsoflexão 

plantar, dependente da equipe de enfermagem para a promoção do autocuidado. Em 

uso de heparinização via acesso venoso periférico em membro superior esquerdo por 

bomba de infusão.  O enfermeiro do período da tarde após o recebimento do plantão 

colocou esta paciente sentada em poltrona. Após 1 hora em poltrona, a Sra. T.K. 

começou a referir que não estava se sentindo bem. Iniciou um quadro de dispneia, 

cianose, dor torácica súbita, queda da pressão arterial e síncope. Tendo como base  os 

dados contidos no caso clínico responda as questões 1.a e 1.b. 

 

1.a) A conduta do enfermeiro em manter a Sra. T.K. sentada em poltrona foi 

adequada? Justifique sua resposta com o emprego da fisiopatologia. 

1.b) Descreva os cuidados de enfermagem imediatos e prioritários para esta 

paciente, mediante o apresentado após 1 hora em poltrona. Justifique cada 

cuidado prescrito. 

 

2. Paciente K.L. foi internada para realização de tratamento cirúrgico 

“apendicectomia”. Sete horas após a cirurgia, a paciente referiu dor em região 

suprapúbica. O enfermeiro avaliou a dor referida, realizando o exame físico 

encontrando em região suprapúbica: presença de abaulamento “globo vesical”, 

macicez a percussão e aumento da dor à palpação. Associado a estes achados 

propedêuticos K.L. encontrava-se inquieta e ansiosa por não estar conseguindo 

urinar. Considerando a situação hipotética, descreva a conduta de enfermagem 

adequada e completa relacionado especificamente ao quadro apresentado por 

esta paciente no pós-operatório imediato.  



13 

 

2. PROVA ESCRITA: QUESTÕES OBJETIVAS
6
 

  

O QUE É? 

É uma técnica de avaliação que se subsidia de instrumentos que satisfazem às 

características básicas da objetividade na avaliação. 

 

O QUE AVALIA? 

 A extensão de conhecimentos e habilidades. 

 

QUAIS CUIDADOS NA ELABORAÇÃO? 

 O professor deve conhecer bem o conteúdo a ser avaliado. 

 Elaborar as questões de tal forma que a resposta seja um sinal, número, palavra 

ou frase. 

 Elaborar de acordo com o conteúdo e os objetivos específicos e significativos do 

plano de ensino. 

 Utilizar linguagem clara, direta e sucinta na realização das questões e instruções, 

evitando ambiguidade.  

 Incluir na questão as instruções específicas, indicando a forma de registrar as 

respostas. 

 Organizar as questões em ordem crescente de dificuldade, e conforme o tipo 

(lacuna, múltipla escolha, certo ou errado, entre outras). 

 Não dividir uma questão, colocando uma parte no fim de uma página e a outra 

no início da página seguinte. 

 Ter cuidado ao inserir ilustrações. Isso é possível quando puder ser nitidamente 

reconhecida pelo estudante. 

 

 

                                                      
 

 

6
 Algumas estudantes-trabalhadoras que cursam a graduação em Enfermagem colocam que as provas 

objetivas promovem o decorar, são confusas e não avaliam o que o estudante aprendeu.  
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QUANDO EMPREGÁ-LAS? 

 Quando se deseja brevidade da resposta e exatidão da correção. 

 Quando se quer que seja aplicada por outras pessoas obtendo o mesmo 

resultado. 

 

QUAL A VANTAGEM? 

 Possibilitam a elaboração de maior número de questões, abrangendo um maior 

número de conteúdo, bem como diversos objetivos concomitantemente, 

favorecendo maior amostra do conhecimento do estudante. 

 Impossibilita a interferência de fatores subjetivos tanto para o professor quanto 

para o estudante. Promovem julgamento imparcial. 

 Permite uma correção mais rápida, favorecendo julgamento objetivo e rápido -  

feedback imediato ao estudante. 

 Possibilita a comparação entre turmas. 

 

QUAIS SUAS LIMITAÇÕES 

 A elaboração é difícil e demorada. 

 Favorece a improvisação. 

 Permite o estudante escolher a resposta por acaso “chute”, podendo condicioná-

lo a passividade, caso a prova seja constituída apenas por esse tipo de questões.  

 Não avaliam as habilidades de expressão. 

 Não oferece oportunidade para uma resposta livre. 

 

COMO AS QUESTÕES DEVEM SER FORMULADAS?  

As provas escritas objetivas podem assumir diferentes formas, dependendo do 

tipo de questão que se utiliza. Podem ser: de lacuna, de certo ou errado, de múltipla 

escolha, de associação, e de ordenação. 

A escolha do tipo de questão objetiva a ser usado depende dos objetivos a serem 

avaliados, bem como da natureza dos objetivos. 
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 Questão de certo ou errado (C ou D) ou de resposta alternada – o estudante 

deve escolher entre duas ou mais alternativas, sendo que cada item é uma 

afirmação que pode estar certa ou errada. O estudante responde assinalando com 

certo ou errado, correto ou incorreto, verdadeiro ou falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos:  

 

1. Leia cada uma das frases abaixo. Se a afirmação estiver correta assinale (C), 

se a afirmação estiver errada, assinale (E) no parêntese: 

 
A) O gás de óxido de etileno destrói os esporos.  (   ) 

B) Entre os desinfetantes químicos eficazes estão o cloro, o mercúrio e o álcool. (   

) 

C) Desinfetantes químicos são usados para desinfecção de instrumentos e 

equipamentos. (    )   

D) O calor seco destrói todos os microorganismos. (   ) 

E)  Vapor ou calor úmido sob pressão encontra-se em desuso nos centros de 

assistência à saúde.  (    ) 

 
 

 

 

 

 

2. Tendo como base os conhecimentos apreendidos sobre os cuidados de 

enfermagem no período de pré e de pós-operatório, leia atentamente cada uma 

das frases abaixo e assinale com (V) se a afirmação for verdadeira e (F) se a 

afirmação for falsa. Você deve JUSTIFICAR nas linhas em branco as 

questões consideradas falsas. “Se não justificadas serão desconsideradas”. 

 

A) O decúbito ventral é usado com o propósito de  evitar broncoaspiração no  

pós-operatório imediato. 

B) Drenagem, odor, edema e rubor indicam infecção no local da ferida operatória. 

C) Remover esmaltes, maquiagem, próteses, órteses e joias são cuidados de 

enfermagem no pós-operatório imediato. 

D) A função imune é avaliada determinando alergias, e fatores que identifiquem 
imunossupressão. 

E) O espirometro de incentivo é usado para melhorar  a expansão pulmonar. 

 
Espaço designado para justificar as afirmativas consideradas falsas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Realça-se que neste tipo de questão para atenuar a possibilidade de 

respostas ao acaso “chute”, é orientado acrescentar no enunciado da 

questão “a conversão da alternativa errada em correta, falsa em 

verdadeira, incorreta em correta”. 
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 Questões de lacunas
7,8

– constituem-se por uma ou mais frases com omissão de 

algumas partes, correspondendo a espaços em branco, que devem ser 

preenchidos pelo estudante com palavra ou número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Apresentam possibilidade mínima de acerto por sorte, uma vez que não oferecem alternativas para 
escolha. As habilidades verbais não contribuem para a resposta, como acontece nas questões 
discursivas.  O seu julgamento requer mais trabalho do que as demais questões objetivas, e mais 
raramente pode ser feita por outro examinador, pois podem surgir variedades de respostas corretas 
(GIL, 2012). 
 
8 Acredito que este tipo de questão não favorece o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessárias na formação do enfermeiro (Nota do autor) 

Exemplo:  

1. Escreva, nos espaços em branco, as palavras que completam as frases: 

A)  Perante um quadro de Edema Agudo de Pulmão  as medidas gerais incluem manter 

o paciente em decúbito ________________________________, se possível, com os 

membros inferiores _______________________________________. 

 

B) Faz parte do quadro clínico de um doente apresentando Cetoacidose Diabética os 

sintomas clássicos de Diabetes descompensado como poliúria, ________________ e 

_______________________, associados à náusea, vômitos, hálito cetônico, e distúrbio 

do _____________________________. 

ATENÇÃO:  

 As alternativas devem conter apenas uma afirmação. Mesmo a 

questão incorreta deve ser construída de maneira afirmativa. 

 A afirmação deve conter uma ideia clara, mesmo que incorreta. Evitar 

frases longas e rebuscadas, com muitos detalhes. 

 Deve ser evitados termos como: todos, nunca, sempre (induz que são 

as erradas). Evitar também termos como: geralmente, algumas vezes 

(induz que são as corretas). 

 Os enunciados certos e errados devem ser apresentados misturados,  

para que a sua distribuição não seja regular. 

 Deve ser deixado claro o critério de correção. 
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AINDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem ser destacadas em um quadro, variadas palavras ou números 

que podem ser empregadas pelo estudante para preencher as lacunas. 

Exemplo: 

2. Empregando as palavras contidas no quadro abaixo, escreva, nos espaços em 

branco, as que completam a frase.  

O pneumotórax hipertensivo é mais frequente após trauma torácico e 

_________________ com ventilação mecânica. Seu quadro clínico característico é de 

instalação súbita, taquipneia, _____________ e cianose.  Ausência de murmúrio,  

sopro anfórico, sonoridade __________________e ausência do frêmito toracovocal.  

 bradicardia                taquicardia              maciça                  timpânica              submaciça    

       hiperssonora      traqueostomia              barotrauma                   traqueomálacia 

hipertermia                   taquisfigmia                                 hipotermia  

ATENÇÃO:  

 A questão deve ser formulada permitindo para cada espaço em 

branco a possibilidade de apenas uma resposta correta. 

 Deve ser usado no máximo três espaços em branco, pois, as frases 

podem ficar muito longas, prejudicando na compreensão, e podendo 

permitir mais de uma interpretação. 

 Não colocar lacunas no início da frase – dificulta a compreensão do 

estudante. 

 Os dados omitidos devem ser relevantes. Contudo não devem ser 

retiradas palavras que são fundamentais para compreender a frase. 

 As lacunas a serem preenchidas não devem ser adjetivos, 

preposições, conjunções – Exceto em questões de gramática. 

 Não deve ser removido textualmente enunciados de livros e ou 

qualquer outra fonte (estimula a memorização). 
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 Questões de múltipla escolha
9,10,11 

– Constituem-se de uma pergunta contendo 

o problema que pode está presente como afirmação incompleta ou de pergunta 

direta, seguida de múltiplas alternativas como possíveis respostas, sendo uma 

delas a resposta adequada, que deve ser escolhida e identificada pelo estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 “[...] quando bem elaboradas, apresentam opções de resposta para exame crítico, não se apoiando 
necessariamente na memorização. Com efeito, questões dessa natureza permitem o exame de 
resultados complexos, como: compreensão de leitura, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, 
julgamento de valor e habilidade, para utilizar instrumentos de estudo” (GIL, 2012, p: 260). 
 
10 “[...] pode verificar conhecimento e também a capacidade de compreensão, interpretação e aplicação. 
[...] Para  verificar a capacidade de compreensão e interpretação, as questões de múltipla escolha 
podem empregar textos ou utilizar mapas, gráficos e tabelas” (HAYDT, 2006, p: 311). 
 
11 Segundo Libanêo (1994) há três tipos de questões de múltipla escolha: “apenas uma alternativa 
correta; a resposta correta é a amais completa (nesse caso, algumas alternativas são parcialmente 
corretas); há mais de uma alternativa correta” (p.209-210). 

Exemplos:  

1. S.D. encontra-se internado na unidade intensiva de pneumologia. Evoluiu com 

quadro de apnéia por comprometimento do sistema nervoso central (SNC) sendo 

intubado e sedado. Para este paciente qual o modo ventilatório indicado neste 

momento? Escolha a alternativa correta e marque a letra correspondente, fazendo sobre 

ela um X: 

A) Ventilação Assistida  

B) Ventilação Mandatória Intermitente 

C) Pressão Positiva Expiratória Final 

D) Ventilação Controlada 

E) Ventilação com Pressão de Suporte 

 

2. Paciente de 30 anos de idade, com história de trabalhar por aproximadamente 15 

anos na fabricação de produtos de cerâmica e refino de pedras encontra-se internado na 

unidade de Pneumologia. Ao exame físico: dispneico, com tosse e sibilância. 

Radiografia de tórax  evidenciando acentuada infiltração  de pequenos nódulos,  difusa, 

classificada em 3/3, r/u, símbolos Hi, kl, de acordo com a classificação da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). Considerando a situação hipotética, é 

provável que este paciente apresente um quadro de: Escolha a alternativa correta e 

marque com a letra correspondente, fazendo sobre ela um X : 

A) Pneumoconiose (Silicose) 

B) Bronquiectasia 

C) Pneumonia 

D) Pneumoconiose (Enfisema)  

E) Tuberculose 
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Outro Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. As complicações pós-operatórias podem interferir no resultado esperado da 

cirurgia, bem como prolongar a hospitalização do paciente. Nesse sentido, leia 

atentamente a frases que seguem, considerando as ações que o enfermeiro 

desempenha no reconhecimento imediato de sinais e sintomas de possíveis 

complicações pós- cirúrgicas: 

A. Avaliar o estado pulmonar, incluindo o esforço respiratório e a frequência 

cardíaca, coloração da pele e mucosas que indiquem atelectasia. 

B. Monitorar os sinais vitais a cada 15 minutos na primeira hora do pós-

operatório     imediato e depois frequentemente até que estejam estáveis, 

como forma de identificar choque hipovolêmico. 

C. Observar no local da ferida operatória: drenagem, odor, edema e rubor que 

possam indicar infecção. 

D. Avaliar a presença de peristalse a qual tem que estar presente antes de 

retornar a deambulação como forma de evitar íleo paralítico. 

E. Monitorar a eliminação urinária e sinais e sintomas em região suprapúbica 

que possam identificar retenção urinária. 

 

Analisando as afirmativas com relação aos  cuidados de enfermagem indicados para 

o pós-operatório, conclui-se que: 

A. As afirmativas C e D estão corretas 

B. As afirmativas B, D  e E  estão corretas 

C. As afirmativas B, C e D estão corretas 

D. As afirmativas A, C e E  estão corretas 

E. A afirmativa A e C estão corretas 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 O enunciado e a resposta correta devem ser elaborados 

primeiramente, facilitando a construção das alternativas 

subsequentes. 

 Devem ser evitados suportes negativos, para que o estudante 

tenha que selecionar a resposta incorreta. O enunciado da questão 

deve ser expresso com linguagem positiva. 

 O enunciado deve ser elaborado com o máximo de palavras, 

porém sem elementos inúteis, para que as alternativas sejam mais 

curtas. O estudante direcionará tempo para leitura de informações 

inúteis. 
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 Questões de associação
12,13,14

– constituem-se  por duas colunas, cabendo ao 

estudante estabelecer associações entre elementos (palavra, frase ou número) de 

uma coluna com a outra. 

 

                                                      
12 Seu emprego é limitado a situações em que existe alguma relação comum a um conjunto de 
elementos, uma vez que, a base de correspondência em cada questão deve ser a mesma (GIL, 2012).  
 
 
13 Segundo Salinas (2004) as questões de associação são convenientes para determinar relações simples, 
reconhecer terminologias, fazer classificações. Contudo são inapropriadas para  a avaliação de 
raciocínios mais complexos. 
 
14 São questões que podem ser úteis em disciplinas como morfologia, propedêutica  em Enfermagem, 
Semiotécnica em Enfermagem (nota do autor). 

 Na construção do enunciado não utilizar frases completas de livros 

ou apostilas. 

 Deve evitar colocar em uma das alternativas: todas as afirmações 

ou nenhuma das afirmações é correta. Cada questão deve apresentar 

uma alternativa correta. 

 As alternativas devem ser redigidas com a mesma extensão, e com 

o mesmo cuidado – para não induzir a resposta do estudante. 

 Deve ser evitado colocar na resposta correta palavras chave 

contidas no enunciado. 

 Deve construir os itens de múltipla escolha sempre com o mesmo 

número de alternativas. Preferencialmente cinco alternativas: A, B, 

C, D, E – para reduzir o acerto decorrente do acaso “chute”. 

 Colocar a alternativa correta em cada uma das posições possíveis 

“letras”, com a mesma frequência. 

 Deve ser evitada a construção de alternativas com discriminação 

sutil – não é jogo de adivinhação. 

 Deve ser verificado se o enunciado da questão comporta tantas 

soluções quantas são as opções requeridas. Se isso não for possível, 

deve ser utilizado outro tipo de questão.  
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Exemplo: 

1. Coloque dentro dos parênteses a letra correspondente ao segmento corpóreo 

que sofrerá a intervenção cirúrgica ao respectivo prefixo. Nem todos os itens da 

coluna A serão usados. 

 

 

 

 

 

 

 

Coluna B 

 

(     ) Blefaro 

(     ) Hister 

 (     ) Cist 

(     ) Mio 

(      ) Adeno 

 

Atenção: 

 Para que seja mantido a homogeneidade, faz-se necessário que o 

conteúdo de cada conjunto de itens pertence à mesma categoria. 

 Deve ser elaborado instruções completas, explicitando qual a forma de 

associação: se cada letra ou número da resposta poderá ser usado uma 

ou mais vezes, e ou se alguns não serão usados. 

 Uma das colunas deve ter sempre um número maior de itens. 

 Preferencialmente colocar os enunciados mais longos na coluna da 

esquerda, ficando os mais breves na coluna da direita, o que facilita a 

leitura pelo estudante. 

Coluna A 

 

 

A. Glândula 

B. Pálpebras 

C. Músculo 

D. Bexiga 

E. Útero 

F. Vasos sanguíneos 

G. Testículo 

H. Parede abdominal 

I. Ouvido 

J. Olho 
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Questões de ordenação
15

 – constituem-se por uma série de dados fora de ordem e o 

estudante de ordená-los na sequência correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 São questões que podem ser úteis para a descrição de técnicas básicas de enfermagem, pela 
ordenação dos passos sequenciais, por exemplo, (nota do autor). 

Exemplo: 

1. Considerando à técnica correta para a verificação da pressão arterial  segundo a  VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial Sistêmica numere  em ordem crescente 

os passos abaixo. 

(     ) Determinar a pressão sistólica na ausculta do primeiro som. Determinar a pressão 

diastólica. 

(     ) Remover roupas do braço no qual será colocado o manguito. Posicionar o braço na 

altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou quarto espaço intercostal), apoiado, 

com a  palma da mão voltada para cima com o cotovelo ligeiramente fletido.  

(  ) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.  

(     ) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.  

(   ) Informar os valores de pressão obtidos para o paciente. Anotar os valores e o membro 

onde foi verificada a pressão. 

(     ) Colocar o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm.  

(   ) Estimar o nível da pressão sistólica (palpar o pulso radial e inflar o manguito até o seu 

desaparecimento, desinflar rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida). Palpar a 

artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem compressão 

excessiva.  

(   ) Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mmHg por segundo). 

(    )  Explicar o procedimento ao paciente. Promover ao paciente repouso de pelo menos 5 

minutos em ambiente calmo. Orientar ao paciente a manter pernas descruzadas, pés 

apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado.  

(   ) Solicitar para que não fale durante a medida. Medir a circunferência do braço do 

paciente. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 
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 Questões de identificação
16

 – São empregadas para que o estudante identifique 

partes (do corpo, de equipamentos, entre outros). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16  São questões que podem ser úteis em disciplinas como morfologia, propedêutica  em Enfermagem, 
Semiotécnica em Enfermagem (nota do autor). 

Exemplo: 

1. Escreva nas linhas abaixo  o nome dos focos de ausculta cardíaca enumerados  

na figura abaixo: 

 

1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

1 
2 

3 

4 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Gray112.png/250px-Gray112.png&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax&h=344&w=250&sz=130&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=pwPIwfdTwilZuM:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images?q=t%C3%B3rax+anterior&svnum=10&um=1&hl=pt-
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3. PROVA COM CONSULTA DE FONTES
17,18,19,20 

/ PROVA DE 

LIVRO ABERTO 

 

O QUE É?  

 Prova em que o estudante se subsidia de fontes como livros, artigos, entre outras 

fontes para  responder as questões. 

 

O QUE AVALIA? 

 A capacidade reflexiva, leitura, elaboração de conceitos, interpretação. 

 As possibilidades do estudante na busca e seleção de informações. 

 

QUAIS CUIDADOS NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO? 

 As questões devem propiciar a interpretação, compreensão de fatos, situações- 

para que não se restrinja a transcrição de dados. 

 As questões devem ser diversificadas. 

 O professor que tiver turmas diferentes deve elaborar provas específicas. 

 Deve abranger conteúdo que seja significativo. 

 O professor deve propiciar o preparo prévio do estudante, orientando-o da 

necessidade do estudo do conteúdo a ser abordado, bem como orientar acerca 

dos materiais que poderão ser utilizados para a consulta. 

 Na correção o professor deve levar em consideração respostas diferentes das  

previamente consideradas, decorrente dos materiais empregados pelo estudante. 

 

 

                                                      
17 Segundo Masetto (2001) a prova com consulta leva o estudante a resolver um caso, a selecionar 
fontes adequadas para delas remover informações necessárias e que lhe faltem, oferecendo novas 
oportunidades de aprender.  Incluem os comentários escritos, resenhas, sínteses, relatórios de grupos.  
 
18 Algumas estudantes-trabalhadoras que cursam a graduação em Enfermagem referem à prova sob 

consulta como insuficientes, tratando-as como simples transcrição. 

 
19 Luckesi (2006), diz que não se tem prejuízos com a aprendizagem com a permissão de se consultar a 
prova. 
 
20 A prova com consulta deve ser agendada previamente com o estudante, portanto, não deve ser 
surpresa, visto que, necessita de preparo prévio, seleção de material, estudo prévio (MASETTO, 2001). 
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QUAL A VANTAGEM? 

 Evita a memorização, uma vez que o estudante terá o recurso material para a 

consulta. 

 

QUAIS SUAS LIMITAÇÕES? 

 Pode propiciar ao despreparo e a falta de estudo pelo estudante em relação aos 

conteúdos contemplados na prova. 

 

COMO AS QUESTÕES DEVEM SER FORMULADAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos: 

1. A.S. de 39 anos procurou o hospital Santa Clara por descompensação da 

pressão arterial, permanecendo internado. Obeso com circunferência abdominal 

de 180 cm, hipertenso há 20 anos com controle irregular tanto da parte não 

medicamentosa (não faz a atividade física recomendada, pois não aguenta devido 

à obesidade), quanto medicamentosa (diz tomar o remédio quando quer, ou 

quando lembra). Tabagista de 2 maços de cigarros por dia há 25 anos. Refere ter o 

hábito de ingerir alimentos gordurosos e não pensa em parar de ingeri-los.  A.S. 

permaneceu internado por oito dias, evoluindo com estabilização do quadro, 

recebendo alta hospitalar.  

Considerando a situação hipotética descrita consulte os artigos sobre Assistência 

de Enfermagem ao paciente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Moura et 

al (2011) e Costa, Oliveira e Araújo (2008), trabalhados em sala de aula,  

respondendo as questões 1.a e 1.b,  não podendo citá-los textualmente. 

 

1.a) Conceba um plano de alta para este paciente e família justificando cada item 

planejado. 

1.b) Destaque a especificidade do planejamento de alta para o paciente e família. 
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4. SEMINÁRIO  ESCOLAR
21,22,23 

 

O QUE É?  

 É uma técnica de dinâmica de grupo, realizado por um grupo de pessoas que se 

reúnem para pesquisar e também discutir textos ou um tema específico orientado 

pelo professor. 

 

O QUE AVALIA? 

 Habilidades como: trabalho em equipe, coleta de dados, produção de 

conhecimento, organização de ideias, comunicação, argumentação, reflexão, 

capacidade crítica, entre outras.  

 

O QUE DESENVOLVE? 

 Segurança (permite aos estudantes principalmente aos inseguros a oportunidade 

de manifestação em um grupo menor). 

 Prestígio (o seminário oferece o clima favorável de lideranças variadas).
24

 

 Novas experiências (permite a troca de experiências – o que possibilita a 

permuta de conceitos, opiniões, em que novas ideias são adquiridas).   

 Companheirismo (alguns estudantes por algum motivo são excluídos pelo 

grande grupo – o seminário permite que o pequeno grupo os aprove, uma vez 

que no pequeno grupo suas habilidades e possibilidades se clarificam e são 

necessárias para a execução das atividades em comum. Posteriormente esta 

aceitação pelo pequeno grupo, abrange-se para o grande grupo). 
                                                      
21 A maioria das estudantes-trabalhadoras que cursam a graduação em Enfermagem aponta o seminário 

como uma estratégia que promove a pesquisa, a busca ativa, segurança, desinibição, melhoria na 

expressão oral, amplia os horizontes, promove discussão, além de maior interação entre professor e 

estudante.  

 
22

 Uma das estudantes-trabalhadoras do Curso de Graduação em Enfermagem refere que  o seminário não 

trás muito conhecimento, pois centra-se apenas em um conteúdo, além de promover avaliação inadequada 

para as pessoas que são tímidas, que tem medo de falar em público. 

 
23

 Gil (2012, p: 171)  coloca que  o seminário “pode ser visto como uma riquíssima estratégia para 

facilitar a aprendizagem [...]” 

 
24

 Segundo Turra (1978),  em pequenos grupos o estudante apresenta a oportunidade de ter atenção 

especial: “um se torna apreciado por falar bem, outro por redigir com desembaraço e correção, outro por 

ter mais eficiência  na realização das tarefas, outro se sente mais apto para a pesquisa bibliográfica, assim 

cada um consegue o seu lugar de destaque” (p.62-63). 
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 Afeto (em grupos menores os colegas de sala passam a amigos em virtude do 

maior contato pelo interesse cultural comum - passam a se conhecer melhor). 

 Motivação (os elementos provocadores da motivação são dependentes dos 

recursos pessoais do professor, das reações de cada grupo, das possibilidades 

materiais e ambientais). 

 Capacidade de Planejamento (para o seminário o estudante precisa definir os 

objetivos, marcar tempo e as etapas de realização, determinar as diretivas de 

execução, e organização de esquemas e roteiros). 

 Transformações de ordem conceitual (coleta, seleção, organização, relação e 

registro de informações). 

 Transformações de ordem procedimental (por meio de leituras, pesquisa, 

expressando-se oralmente). 

 Transformações de ordem atitudinal (desenvolvimento do sentido de cooperação 

e autoconfiança). 

 

QUAL A VANTAGEM? 

 Permite trabalhar em equipe. 

 Permite o professor avaliar o estudante em conjunto com os demais estudantes, 

de forma didática, promovendo o processo avaliativo durante a aula, não 

necessitando de registros individuais. 

 Permite ao grupo a função de avaliadores. 

 Permite ambiente natural de aprendizagem. 

 Permite o desenvolver de bons hábitos sociais. 

 Permite estimular o espírito analítico e crítico. 

 Permite atender as diferenças individuais. 

 Favorece a desinibição e autonomia. 

 Permite a reformulação de experiência. 

 

QUAIS SUAS LIMITAÇÕES? 

 Falta de orientação levando a substituição do monólogo do professor pelo do 

estudante. 

 Fragmentação do trabalho pelo grupo (quando cada componente do grupo se 

responsabiliza por estudar uma parte do trabalho) – não havendo interação. 
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 Objetivos não delineados – gera superficialidade no tema abordado. 

 

COMO ESTÁ CLASSIFICADO? 

 Para efeito didático o seminário pode entre outras classificações
25

 ser 

classificado em: 

 Seminário de texto. 

 Seminário de tema. 

 

QUANDO EMPREGÁ-LO?
26

 

 

 Seminário de Texto: quando o professor deseja discutir textos objetivando 

estimular o desenvolvimento de habilidades e competências como analise, 

interpretação, levantamento de hipóteses, reflexão crítica, organização de dados, 

comparação, identificação de argumentos e posição teórica dos autores 

estudados, aplicação de fatos a novas situações, comunicação, levantamento de 

questões para discussão, por meio do debate,  propiciando momento de troca e 

aprendizagem significativa. 

 

 Seminário de Temas: quando o professor deseja propiciar ampliação de 

conhecimentos dos participantes acerca de um tema específico, por meio da 

problematização, isto é, do arrolamento de questões sobre o tema escolhido, a 

partir das diversas possibilidades de análise que ele comporta. 

 

 

 

 

                                                      
25  Para visitar outras classificações do seminário, consultar Oliveira (1978), que aborda:  seminário 

relâmpago, painel I – professor, Painel II- estudante, Seminário de grupos progressivos, Seminário de 

grupos alternados, seminário de grupos diversificados, seminário complexo. 

 
26

 Segundo Pádua (2010, p: 172) o seminário apresenta os seguintes objetivos gerais: “Discutir textos 

e/ou temas por meio do debate, da reflexão e da crítica, constituindo espaço de troca de aprendizagem 

significativa. Transmitir os dados coletados por docentes ou especialistas, visando à atualização de 

conhecimentos ou divulgação dos avanços da ciência em qualquer área do saber”. 
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QUAIS CUIDADOS DEVEM SER TIDOS NA CONDUÇÃO DO SEMINÁRIO 

PELO PROFESSOR e NA REALIZAÇÃO PELOS ESTUDANTES? 

 

 Seminário de Texto 

 

PRIMEIRO MOMENTO - o professor deve: 

 

- Planejar e discriminar os textos para trabalho/discussão
27

 

 Explicar de forma clara os objetivos do seminário. 

 Assistir  os estudantes sugerindo a bibliografia básica e a  complementar 

(quando necessário). 

 Guiar os estudantes na busca do referencial teórico quando necessário. 

 Clarificar os critérios de avaliação. 

 Organizar o calendário de apresentação em conjunto com os estudantes (data, 

tempo de apresentação: deve ser considerado - complexidade do texto, e 

objetivos propostos). 

 Dispor junto com os estudantes como será a organização da sala para os dias do 

seminário (várias formas). 

 Para cada texto selecionado pelo professor pode ser apresentadas proposições 

para o (texto-roteiro), por exemplo: 

- Apresentação do assunto que se trata o seminário. 

- Apontamento das ideias mais importantes do texto (leitura analítica). 

- Apresentação das ideias que auxiliem na compreensão da ideia central do 

texto. 

- Apresentação dos argumentos a favor ou contra as afirmações oferecidas 

pelo autor, justificando-os. 

- Conclusão obtida a partir do texto. 

- Descrição de leitura de textos similares. Citá-lo. Descrever a relação trazida. 

- Apresentação das questões elaboradas pelo grupo para posterior discussão 

(estas questões são entregues  pelo grupo à classe (grupos de estudo) no dia da 

                                                      
27 Geralmente é feito no Planejamento Pedagógico tendo como referencial o conteúdo programático da 

disciplina (PÁDUA, 2010). 
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apresentação) buscando o debate e o aprofundamento do texto. O número de 

questões para discussão deve ser orientado pelo professor. 

- Identificação da bibliografia empregada para complementar o estudo, 

seguindo normas ABNT? Vancouver? 

 

- Dividir a classe em grupos de estudo 

 Preferencialmente grupos de quatro a seis estudantes (deve ser considerado 

número total de estudantes, tempo disponível, complexidade do estudo). 

 

 

SEGUNDO MOMENTO: o estudante (cada grupo) deve: 

 

Iniciar o estudo e preparo do seminário 

 Preparar o texto básico. 

 Realizar a leitura do texto básico (esquema do texto, esclarecimentos de 

conceitos, contextualização do autor --- recursos ---- dicionário de língua 

portuguesa, dicionário especializados, enciclopédia, manuais especializados).
28

 

 Preparar os textos complementares, se necessário, seguindo os mesmos passos.  

 Realizar o texto-roteiro do seminário (deve ser previamente orientado pelo 

professor que este texto-roteiro deverá ser entregue aos colegas de classe, e ao 

professor com antecedência de no mínimo três dias, oportunizando a leitura e o 

conhecimento por todos sobre o conteúdo que será discutido). 

 

TERCEIRO MOMENTO: apresentação do seminário 

 Introdução do seminário pelo professor. 

 Inicia-se a apresentação do grupo selecionado, o qual deve descrever a dinâmica 

escolhida para o desenvolvimento do seminário seguindo o tempo previamente 

estipulado (apresentação, discussão, avaliação).  

 Após apresentação, dá-se oportunidade para a participação dos demais, dando 

início ao debate. 

 As questões formuladas pelo grupo podem ser direcionadas aos estudantes 

ouvintes na busca de concordância e/ou discordância. O professor também pode 

                                                      
28 Pádua (2010,p:174) . 
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direcionar questões tanto para o grupo que apresentou, bem como para os outros 

estudantes, buscando aprofundamento do texto pela discussão. 

 O debate é a parte do seminário que primordialmente o caracteriza, uma vez que, 

do seminário se espera que novos conhecimentos tenham sido produzidos a 

partir dos assuntos pesquisados, estudados e discutidos. 

 

DINÂMICA PARA DISCUSSÃO EM TORNO DAS QUESTÕES 

LEVANTADAS
29

 

 

PRIMEIRO TEMPO – Pequenos grupos de discussão 

 

1- O grupo responsável deixa claro o tempo dispensado para a discussão, dividindo 

a classe em grupos menores (em torno de 4 componentes), depende do número 

de estudantes por turma. 

2-  O grupo responsável faz a distribuição da ou das questões para cada grupo. 

3- Cada pequeno grupo deve eleger um relator, o qual deverá registrar os pontos 

significativos da discussão, elaborando um relatório. 

4- Os estudantes que compõem o grupo responsável podem visitar cada grupo, 

estimulando e provocando discussões sobre o assunto em questão. 

5- O professor deve supervisionar toda a dinâmica.  

 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Outras sugestões podem ser encontradas consultando Gil (2012); Severino (2008);  e Oliveira (1978) 

Sala de Aula 

 

 

 

 

 

Professor 

 

 

 

Estudantes – Grupo responsável 

 

 

 

 

Grupos de discussão 
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SEGUNDO TEMPO – Todo o grupo – síntese e conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- O grupo responsável deixa claro o tempo dispensado para este momento. 

2-  Inicia-se a apresentação da síntese feita por cada grupo de discussão – esta 

síntese é apresentada pelo relator. Neste momento pode haver intervenção pelo 

componente de qualquer grupo, e ou pelo professor, incrementando a discussão. 

3- O grupo responsável coordena as discussões, estimulando-as. 

4- Ao termino do tempo estabelecido para esta fase, o grupo responsável deve 

realizar a síntese das discussões concluindo o debate. 

5- O professor fica a disposição para a remoção de qualquer dúvida, 

esclarecimentos e / ou acréscimos mediante as exigências da disciplina e 

objetivos propostos. 

 

Com esta dinâmica pode-se aproveitar ao máximo as experiências, as vivências de 

todos os estudantes, e do professor, pelo intercâmbio, isto é pela  busca e a troca de 

ideias pelos grupos menores, e pelo grande grupo produzindo novos conhecimentos. 
30

 

  

 

 

                                                      
30  Desta forma evita-se que o seminário se transforme em um “jogral” como referenda Gil (2012). 
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 Seminário de Temas 

 

PRIMEIRO MOMENTO – Planejamento - o professor deve: 

 

Planejar e discriminar os temas
31

 para trabalho/discussão: 

 Explicar de forma clara os objetivos do seminário. 

 Guiar os estudantes na busca do referencial teórico (se necessário).  

 Clarificar os critérios de avaliação. 

 Organizar o calendário de apresentação em conjunto com os estudantes (data, 

tempo de apresentação: deve ser considerado - complexidade do tema, e 

objetivos propostos). 

 Orientar  ao estudante a criação do texto-roteiro, que deve conter:
32

  

- Apresentação concisa do tema que será discutido. 

- Indicação dos recursos que irão ser empregados para a apresentação. 

- Indicação da bibliografia de apoio para a discussão do tema. 

- Problematização – levantar em consonância com a temática questões principais  

para discussão. 

 Dispor junto com os estudantes como será a organização da sala para os dias do 

seminário (várias formas) 

 

- Divisão do total dos estudantes em grupos de estudos seguindo as mesmas orientações 

já referendadas para o seminário de texto. 

 

SEGUNDO MOMENTO: Desenvolvimento - o estudante (cada grupo) deve: 

 

Iniciar o estudo e preparo do seminário: 

 Verificar os meios possíveis para a abordagem do tema escolhido (artigos, 

vídeos, cartilhas, filmes, entrevistas, fotos, visita de campo, entre outras). 

                                                      
31 A escolha dos temas pode ser feita pelo professor em comum acordo com os estudantes, tendo como 
base o conteúdo programático e os objetivos da disciplina (PÁDUA, 2010). 
 
32  Severino (2008, p:89-98) aborda no capítulo II, “diretrizes para a realização de um seminário” 
explicitando acerca da elaboração do texto-roteiro. 
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 Realizar o texto-roteiro do seminário (deve ser previamente orientado pelo 

professor que este texto-roteiro deverá ser entregue aos colegas de classe, e ao 

professor com antecedência de no mínimo três dias, oportunizando a leitura e o 

conhecimento por todos sobre o conteúdo que será discutido). 

 

TERCEIRO MOMENTO: apresentação do seminário 

 Introdução do seminário pelo professor. 

 Inicia-se a apresentação do grupo selecionado, o qual deve descrever a dinâmica 

escolhida para o desenvolvimento do seminário seguindo o tempo previamente 

estipulado (apresentação, discussão, avaliação).  

 A dinâmica empregada pode ser a mesma apresentada no seminário de textos, ou 

outra, decidida planejada pelo grupo, tais como: apresentação de filme, 

depoimentos gravados, ou de algum especialista, entre outros. 

  

DINÂMICA PARA DISCUSSÃO EM TORNO DAS QUESTÕES 

LEVANTADAS
33

 

 Pode ser a mesma empregada no seminário de textos. 

 

COMO AVALIAR O SEMINÁRIO? 

 

Considerando a avaliação do seminário Gil (2012, p: 173) refere que:  

 

“são muitos os fatores que contribuem para o sucesso ou  o insucesso de 

uma discussão. Alguns se relacionam  ao ambiente físico em que a discussão 

ocorre. Outros ao assunto que é discutido, que pode ser complexo, delicado 

ou mesmo constrangedor. Outros, por fim, referem-se ao professor que a 

conduz. Mas a rigor, todos têm algo a ver com as habilidades do professor. 

[...] Por isso, recomenda-se que ao final de cada discussão o professor faça 

um balanço com a finalidade de identificar falhas que possam ser corrigidas 

em futuras discussões”.  

 

Gil (2012) citando (BOOKFIELD E PRESKIL, 1999) propõe dez questões para 

que o professor possa avaliar sua participação nas sessões de discussão, a saber:  

                                                      
33 Outras sugestões podem ser encontradas consultando Gil (2012); Severino (2008);  e Oliveira (1978) 
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I. Minha participação impossibilita o estudante em contribuir? Interrompo 

os estudantes durante suas falas? 

II. Tenho feito mais comentários do que todos os estudantes? Respondo a 

cada estudante que fala? Os estudantes fazem pausa após suas falas, 

esperando que eu responda a cada um deles? 

III. Fico preso à minha agenda de discussão a despeito de sugestões 

alternativas e mesmo resistências dos estudantes? 

IV. As minhas práticas na discussão são coerentes com os objetivos em 

relação aos estudantes? 

V. Tenho desencorajado a participação de estudantes por admitir que este 

não detém conhecimento e /ou experiência suficientes? 

VI. As discussões têm falhado em detrimento de minha própria falta de 

participação? 

VII. As discussões perdem o foco por terem contribuído pouco? 

VIII. Tenho interrompido algum comentário que ajudaria os estudantes a 

perceber como suas ideias são apresentadas? 

IX. De modo geral, o que faço para construir continuidade e um senso de 

engajamento colaborativo? 

X. O que estou fazendo para acompanhar e avaliar em que medida minha 

opinião está em equilíbrio na discussão? 

 

SUGESTÃO DE FICHA PARA AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO 

 

AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR 

Quanto aos objetivos pretendidos     

Alcançados Parcialmente 

alcançados 

Não alcançados Apontamento das possíveis falhas 

Quanto à participação dos estudantes  

Do grupo responsável pelo 

seminário (solicitar relatório do 

grupo com a descrição da 

participação de cada componente 

na elaboração) 

 

 

Dos estudantes grupo 

responsável e (grupo 

maior) na discussão 

em pequenos grupos 

Dos estudantes do 

grupo responsável e 

(grupo maior) no 

momento do debate 

Possíveis falhas e meios 

para superá-las. 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao texto-roteiro  

Elaboração clara e objetiva? 

 

 

Entrega no tempo proposto? 

 

 

 

Quanto à realização do seminário  

Houve contratempos de 

comunicação com os estudantes 

da classe? 

Houve dificuldade 

de participação da 

classe na dinâmica 

proposta? 

Houve preparo de 

recurso audiovisual? 

Seu uso foi adequado 

e tinha relação com o 

seminário? 

 

 

 

 

O grupo demonstrou 

domínio sobre o que 

estava sendo abordado?  
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AVALIAÇÃO PELO  GRUPO RESPONSÁVEL 

Quanto ao texto-roteiro, desenvolvimento e realização do seminário  

Houve 

dificuldades na 

elaboração do 

texto-roteiro? 

Houve dificuldade 

no desenvolvimento 

da dinâmica 

proposta? 

Houve dificuldade 

na participação dos 

componentes do 

grupo? 

Como o grupo 

avalia os resultados 

do seu trabalho 

quando associado 

aos objetivos 

propostos? 

Possíveis falhas e 

sugestões para 

melhorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO PELOS PARTICIPANTES – GRUPO MAIOR (O professor pode oferecer uma ficha de 

avaliação como esta a cada grupo de discussão) 

Quanto à preparação do seminário 

O texto-roteiro foi entregue pelo 

grupo em tempo hábil? 

Houve clareza na abordagem do 

tema pelo grupo? 

As questões elaboradas pelo grupo 

forma pertinentes ao assunto 

discutido? 

 

 

 

 

Quanto à realização do seminário 

A dinâmica selecionada pelo 

grupo foi pertinente? 

O tempo proposto pelo grupo para 

os diferentes momentos foi 

delimitado corretamente? 

Os objetivos 

propostos pelo 

grupo foram 

alcançados? 

Como vocês 

avaliam os 

resultados do 

seminário?Tem 

alguma 

sugestão? 
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CONSIDERAÇÕES  GERAIS 

 

Independente do tipo de instrumento de coleta de dados para a avaliação da 

aprendizagem desiguinado pelo professor, alguns pontos importantes devem ser 

considerados.
34

 

 

 Os instrumentos de coleta de dados para a avaliação da aprendizagem 

devem ser construídos de maneira a abarcar as funções da avaliação tais 

como: - função de propiciar a autocompreensão, tanto para o estudante quanto 

do professor, função de motivar o crescimento, função de aprofundamento da 

aprendizagem, e de auxiliar a aprendizagem. 

 

 Para que as funções da avaliação sejam cumpridas, os instrumentos de 

coleta de dados para avaliação da aprendizagem devem:  

- apresentar validade e precisão. 

- abranger os diferentes domínios da aprendizagem (cognitivo, psicomotor, 

afetivo, e outros), trabalhadas e desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem. 

- ser múltiplas e diversificadas.
35,36 

- ser articulados os conteúdos planejados, ensinados e apreendidos pelo 

estudante.
37

 

- abarcar uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados e 

apreendidos de fato.
38

 

                                                      
34 Em concordância com os autores  GIL (2012); LUCKESI (2006).  

 
35 “Acho que tem que colocar bem mais avaliação para gente, pois é muita matéria para pouca avaliação. O que acontece são três 

meses de teoria para depois uma avaliação com tudo, aí fica muito complicado”. “Eu mudaria a quantidade de avaliações, 

aumentando o número de provas entre os conteúdos para não ficar muito pesado, para facilitar o aprender”. Falas das estudantes-
trabalhadoras do Curso de Graduação em Enfermagem (E2) e  (E13) respectivamente. 

 
36 “Sugiro então que os professores discutam a necessidade de diversidade da avaliação, e tentem encontrar uma forma para avaliar 

atitude e habilidade e que não só a nota seja prioridade”. “Os professores poderiam investir mais no desenvolvimento clínico, mais 

estudo de caso, nas diversas disciplinas, principalmente para o enfermeiro, que tem que ser rápido, ver e já saber o que é.” Falas das 
estudantes-trabalhadoras do Curso de Graduação em Enfermagem (E8) e (E13) respectivamente. 

 
37 “A avaliação deveria ser menos cansativa, mais elaborada com um pouco mais de foco. Explicar mais pra os alunos o que ele vai 

cobrar na avaliação, como as pessoas que trabalham têm um tempo curto, e o objetivo mais claro pra estudar seria melhor, bem 

organizado e detalhado, e que esses objetivos sejam cobrados nas avaliações.” Fala da estudante trabalhadora do Curso de 
Graduação em Enfermagem (E12). 

 
38 “Eu acho que todas as matérias deveriam rever os assuntos mais importantes para aquele momento, para aquela disciplina, pois às 

vezes é muita coisa, para pouco tempo. O professor acaba disparando no conteúdo, é dado o básico do básico daquilo ali”.  Fala da 

estudante trabalhadora do Curso de Graduação em Enfermagem (E13)  
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- compatibilizar os níveis de dificuldade do que está sendo avaliado com os 

níveis de dificuldade do que foi ensinado e aprendido. 

- conter uma linguagem clara e compreensível. 

- auxiliar a aprendizagem do estudante.  

Os cuidados são também direcionados ao processo de correção e devolução 

dos instrumentos de coleta de dados para avaliação da aprendizagem, para 

o estudante. 

 

 Quanto à correção: não fazer nos instrumentos de coleta de dados  espalhafato 

com corres berrantes. Luckesi (2006) coloca que não se faz necessário borrar 

todo o trabalho do estudante, desqualificando-o. 

 

 Quanto á devolução dos resultados
39,40

: os instrumentos de coleta de dados 

para avaliação da aprendizagem devem ser devolvidos pessoalmente ao 

estudante pelo professor, comentando-os, auxiliando o estudante a se 

autocompreender em seu processo pessoal de estudo, aprendizagem e 

desenvolvimento. Segundo Luckesi (2006) enviar os instrumentos de avaliação 

da aprendizagem por terceiros é uma forma de inviabilizar o processo dialógico 

e construtivo entre professor e estudante.
41

 

                                                                                                                                                            

 

39 “Deveria ter um retorno obrigatório das avaliações nas disciplinas teóricas.  Por que de que adianta a 

gente ficar lá escrevendo, escrevendo, escrevendo e a gente não sabe se o professor caçoa daquilo. 

Deveria ter o retorno da avaliação individualmente, pois a minha dificuldade às vezes não é a dificuldade 

do colega do lado.” Fala da estudante-trabalhadora do Curso de Graduação em Enfermagem (E1). 
40 “Acho importante também que ocorra o retorno das avaliações por todos os professores em sala de 

aula, pois às vezes você lê a questão e você teve uma ideia, a sua questão teve um foco, e ao discutir em 

seu grupo de amigas, você percebe que cada uma teve um foco diferente, daí a importância do professor 

fazer uma correção, pois facilita a assimilação da pergunta da prova e qual foi realmente o erro, para 

poder aprender. ” Fala da estudante-trabalhadora do Curso de Graduação em Enfermagem (E9).  
41 “Acho que a correção do professor tem que ser mais aberta, quando o aluno expor para o professor que 

não concordou com a correção, ele ser mais aberto, perguntando para o aluno o porquê que ele acha que a 

correção não está certa, qual o seu ponto de vista, qual o entendimento para esta resposta e explicar para o 

aluno. Já ocorreu de procurar um professor para correção de uma questão de prova que fiquei arrasada e 

pensei até em desistir, pois a professora não quis nem me ouvir, é isso e ponto.” Fala da estudante-

trabalhadora do Curso de Graduação em Enfermagem (E3). 
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