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A avaliação da aprendizagem deve ser entendida como um processo diagnóstico, que
deverá fornecer subsídios, apontar fragilidades, identificar problemas e indicar mudanças a
serem feitas no processo de ensino-aprendizagem. Ensino e aprendizagem são processos
diferentes, mas intimamente relacionados, sendo que não existe ensino sem aprendizagem,
apesar da aprendizagem poder acontecer independentemente do ensino.

Em um sentido amplo, a avaliação configura-se como uma
sequência de eventos que possibilita acompanhar o
progresso da aprendizagem através da coleta de
informações que fornecerão subsídios sobre as
modificações ocorridas nos estudantes e sobre o processo
de ensino. 
RODRIGUES JUNIOR (2009) salienta que o principal
instrumento utilizado no ensino superior para avaliar a
aprendizagem é a prova. Não só para aprovação nas
disciplinas, nos períodos, nos módulos, nos anos, a prova é
largamente utilizada para seleção de profissionais, em
concursos públicos, para avaliar as instituições etc.
            É difícil imaginar quando os alunos, e nós como profissionais, ficaremos “livres” das provas.

Com isso, a habilidade de saber lidar com estas situações, com o estresse, com o tempo
estabelecido, com a necessidade de explicitar as ideias, identificar os comandos, fazer o que é
solicitado, discriminar dados relevantes dos irrelevantes e, até mesmo, escolher a melhor
opção são recursos que poderão auxiliar no sucesso e na colocação profissional dos
estudantes.
Já que os processos seletivos e provas que os alunos enfrentarão na vida são “cruéis”, a
melhor forma de prepará-los é seguir esse padrão? Isso seria um bom argumento se o maior
objetivo do ensino superior fosse preparar os alunos para fazer provas e passar em
concursos. Como pretendemos formar profissionais aptos para a atuação eficaz no mercado
de trabalho, com ética e profissionalismo, capazes de utilizar os conhecimentos técnicos e
promover mudanças na realidade, as avaliações devem ser pensadas como instrumentos
capazes de acompanhar esse desenvolvimento, além de motivar e direcionar os alunos no
estudo.
Não se pode negar a importância da nota, tendo em vista que este é o parâmetro que define
a aprovação ou reprovação dos alunos. Sendo a prova o principal recurso para obtenção da
nota, aquilo que o professor considera importante e a forma como a avaliação é montada
orienta o como, o quanto e o quê o aluno estuda. Isso quer dizer que a maioria dos alunos
estudam de acordo com o modelo de prova elaborado pelo professor em cada disciplina, ou
seja, se o professor “cobra” na prova questões de “decoreba”, o aluno médio tenderá a
decorar os conteúdos principais, mas quando o professor solicita que o aluno reflita, aplique
os conhecimentos e encontre soluções, os alunos terão que desenvolver tais competências
enquanto se preparam para a avaliação.
Desta forma, sem minimizar a necessidade de propor processos avaliativos diversificados e
contínuos, elaborar provas que possibilitem induzir os objetivos de aprendizagem propostos,
promover o pensamento crítico e ser um instrumento diagnóstico eficaz ao professor é uma
necessidade e deve ser constantemente fomentado. 



A avaliação deve ser montada considerando o objetivo da disciplina e das aulas;
O conteúdo cobrado deve ser importante, relevante ao contexto e potencialmente
significativo;
Devem contemplar questões com diferentes graus de complexidade e dificuldade;
É recomendado utilizar questões discursivas e de múltipla escolha. Além de exigir
competências e raciocínios diferentes, prepara o aluno para diferentes situações de
avaliação que enfrentará no futuro;
Os conceitos tratados devem ter precisão científica e serem atualizados;
Levar em consideração se o aluno poderá ou não fazer uso de materiais de
consulta ou de auxílio
Ter clareza dos critérios de correção.

Uma atividade importante requer um planejamento adequado. Com isso, é
recomendado a elaboração de um “plano de prova” antes de começar a elaborar as
questões. Estruture como será a prova, quantas questões ela terá, quais as
características de cada questão.

É importante considerar:

A figura 2 exemplifica a construção de um Plano de Provas em uma disciplina de
Psicologia da Educação em curso de licenciatura. Tal modelo não é um padrão, apenas
uma sugestão inicial e que cada professor deve adequar de acordo com a realidade da
sua disciplina ou módulo em que está inserido, curso e instituição.

ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE AVALIAÇÕES:ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE AVALIAÇÕES:



A presença da contextualização possibilita ao aluno compreender a importância do
conhecimento trabalhado, além de exigir que ele se posicione na situação, tomando
decisões e resolvendo problemas, perfil esperado para um profissional (BORBA; FERRI;
HOSTINS, 2007; CASIRAGHI; TOMMASO; RIBEIRO, 2016; INEP, 2011). 
           Além disso, o contexto: podem-se utilizar textos, gráficos, figuras, tabelas, casos;
vincula o conhecimento a sua origem ou aplicação e deve envolver uma situação
problema. De todas as características citadas, destaca-se a necessidade de propor um
problema a ser resolvido como o aspecto fundamental de uma questão
contextualizada, ou seja, o contexto deve servir para apresentar um problema, para
colocar o aluno frente a uma situação a ser resolvida a partir dos conhecimentos
adquiridos.
Um contexto, para ser efetivo, deve ser essencial para a resolução da questão e propor
um problema a ser resolvido. Neste sentido, a presença do texto-base é essencial para
a construção de uma boa questão, mas a sua presença não garante que a questão seja
realmente contextualizada. Uma boa forma de elaborar contextos é identificar a
utilidade dos conteúdos trabalhados para o profissional e propor situações em que
estes conhecimentos são exigidos.
A elaboração da questão contextualiza deve iniciar com a seleção dos gráficos, tabelas,
figuras e textos necessários para identificar a situação proposta. A partir destes dados,
a elaboração do comando definirá o problema a ser resolvido. A elaboração da questão
presume o gabarito, que deve contemplar a explicação do que era esperado e do que é
considerado incorreto. (INEP, 2011)

CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO



A complexidade de uma questão diz respeito ao raciocínio necessário para a sua
resolução, ou seja, quais as etapas de pensamento que o aluno deverá fazer para
conseguir alcançar a resposta correta.
A referência aceita mundialmente para organizar e classificar estes níveis é a
“Taxonomia de Bloom” (BLOOM, 1988), desenvolvida por uma equipe liderada por
Bloom, em meados do século XX, a pedido da American Psycological Association e
compreendem os seguintes níveis: conhecimento; compreensão; aplicação; análise;
síntese e avaliação. (CASIRAGHI; ARAGÃO, 2016; FERRAZ; BELHOT, 2010; JONES et al.,
2009)

COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

Não se trata, apenas, de uma classificação hierárquica e gradual, mas considera que a
passagem para níveis mais altos pressupõe o domínio do nível anterior. Desta forma, a
avaliação de um dado ou evento, obrigatoriamente, deve resultar de um processo cognitivo
baseado em conhecimentos teóricos, assim como a aplicação, a análise e a síntese dos dados
envolvidos, culminando numa avaliação efetiva e que expresse objetivos educacionais
envolvidos na atividade. 
Podemos dizer, de forma simplificada, que questões de baixa complexidade são mais voltadas
a memorização, enquanto questões de alta complexidade exigem formas de pensamento
mais elaboradas. Quando aplicada a elaboração de uma prova, é importante salientar que os
processos avaliativos requerem diferentes níveis de desempenho cognitivo, o que significa
dizer que uma boa prova terá questões de diferentes níveis da taxonomia, permitindo, assim,
um diagnóstico mais preciso das dificuldades dos alunos. 



Seguem algumas dicas de como montar 
questões em cada um dos níveis:

 
 

CONHECIMENTO -Identificação das propriedades fundamentais dos objetos do
conhecimento.

Comandos: Identifique; Nomeie; Assinale; Cite; Complete; Relacione…
 
 

COMPREENSÃO - Indicação de elementos que dão significado ao objeto de
conhecimento: composição, finalidade, propriedades, características.

Comandos: Explique; Descreva; Caracterize; Dê o significado
 
 

APLICAÇÃO - Aplicar uma fórmula, um conceito ou uma estrutura à situações e
problemas bem definidos.

Comandos: Resolva; Determine; Calcule; Aplique
 
 

ANÁLISE - Operação mental que parte de um todo para a compreensão de suas
partes.

Comandos: Faça uma análise; Examine os fatos; Decomponha a sentença.
 
 

SÍNTESE - Operação mental inversa da análise, isto é, ao fazer-se uma síntese
relacionam-se diversas partes para estabelecer as características de um todo.

Comandos: Faça uma síntese; Generalize; Apresente uma frase síntese; Dê o
diagnóstico

 
 

AVALIAÇÃO - Emissão de juízo de valor após a análise e/ou síntese efetuadas.
Envolve tomada de decisão.

Comandos: Julgue; Apresente argumentos a favor ou contra; A conduta adequada
nesta situação.

 



As questões discursivas permitem avaliar habilidades complexas, a capacidade de
articular ideias e construir argumentação. Com isso, ao elaborar questões discursivas, é
importante:
•Definir claramente as tarefas a realizar, indicando a abrangência da resposta e os
aspectos a abordar;
•Evitar respostas do tipo SIM ou NÃO, ou reprodução de trechos da bibliografia;
•Evitar questões que solicitam “que”, “quem”, “quando”, “onde”, pois tendem a ter
respostas diretas e de reprodução de conceitos;
Evitar proposições vagas como “comente”, “discuta”, “discorra”, assim como solicitar
posicionamentos pessoais, com comandos como “dê a sua opinião” ou “o que você 

A partir dos objetivos educacionais, da construção do contexto e ciente da
complexidade da questão, o professor deve elaborar o enunciado, contendo o
comando a ser seguido. O comando de uma questão deve indicar ao aluno o que ele
deve executar na tarefa proposta e, para tanto, é importante que seja claro, com frases
bem estruturadas e palavras de significado preciso. Além disso, o enunciado deve ser
de construção simples, em ordem direta, elegante, correto, segundo padrões da norma
culta.

ENUNCIADO

QUESTÕES

DISCURSIVAS



Existem muitas formas diferentes de elaborar questões de múltipla escolha, contudo
nos deteremos em apresentar os formatos propostos nas provas realizadas pelo
Ministério da Educação. Tal escolha se fundamenta no fato destes tipos de questões
serem mais indicados na literatura como para delimitar um número de tipos a serem
trabalhados (EXAMINERS, 2009; INEP, 2011). Não é necessário saber fazer todos os
tipos de questões, contudo é importante saber executar bem as que utilizo.

Complementação simples - Enunciado com frase incompleta e as alternativas
completam a frase. O aluno deve selecionar entre as opções a que melhor
complementa a ideia do enunciado. Não se usa ponto final e as alternativas começam
com letra minúscula. Este tipo, juntamente com o Resposta única, é o mais conhecido e
largamente utilizado em todos os níveis de ensino.

Resposta única - Enunciado em forma de pergunta e as alternativas respondem à
pergunta. O enunciado termina com ponto de interrogação e as alternativas começam
com letra maiúscula. 

Resposta múltipla - Consiste de 3 ou 4 afirmações que o estudante deve analisar se
são verdadeiras ou falsas e identificar na chave de resposta aquela que corresponde ao
resultado da análise efetuada. Este modelo de questão destina-se a avaliar um único
conteúdo que seja amplo e envolva diferentes aspectos, sendo que não se deve utilizá-
lo para avaliar diferentes conteúdos ou competências, pois corre-se o risco de não ser
possível diagnosticar os motivos dos acertos ou dos erros.

Asserção-Razão - Constitui-se de duas proposições ligadas pela palavra PORQUE,
sendo a segunda uma possível razão/justificativa da primeira. A chave de resposta tem
afirmações quanta a veracidade e a causalidade da resposta. Esse tipo de questão
pode e deve ser utilizada quando o objetivo é avaliar se os estudantes estabelecem de
forma correta relações de causalidade.

É importante destacar que uma boa questão de múltipla escolha possui alternativas
que, ao mesmo tempo que não podem ser facilmente descartadas, também não
podem conter aspectos que induzam o estudante ao erro ou “pegadinhas” que levem a
assinalar a incorreta. Diferente de uma questão de concurso, cujo objetivo é excluir
candidatos, quando avaliamos a aprendizagem objetivamos identificar quais alunos
conseguem realizar efetivamente as tarefas propostas, demonstrando, assim, o
resultado do ensino.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHAQUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA



Deve conter apenas uma resposta correta;
As alternativas incorretas devem possuir distratores que se
aproximam da resposta, mas garantir indicadores claros que
o caracterizam como incorretos, identificados facilmente por
especialistas no assunto. Não incluir erros grosseiros ou
absurdos como distratores.
Questões de “Assinale a incorreta” ou com uso de termos
negativos devem ser utilizados somente quando se quer
enfatizar algo que não se deve fazer. Provas são momentos
importantes de aprendizagem e o objetivo do professor é
que o aluno aprenda o que é correto, e não o incorreto;
Muito cuidado na utilização de termos absolutos como:
sempre, nunca, nenhum, todos. Tais termos, na maioria das
vezes, indicam que a alternativa não é válida e facilitam a
exclusão pelo aluno;
Evitar utilizar assertivas como: “nenhuma das respostas
anteriores”, “todas as anteriores” ou similares;
Assertivas mutuamente excludentes indicam que a resposta
correta está entre as duas opções, o que aumenta a chance
de acerto no “chute”;
Dispor o mesmo verbo ou substantivo repetidamente torna a
leitura cansativa e pode ser facilmente dispensado;
Sugere-se construir assertivas com tamanho similar, não
deixando a alternativa correta (ou a incorreta) mais longa ou
pormenorizada (atrativa);

Seguem algumas dicas ao construir uma questão de múltipla
escolha:
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