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Elaboração de Itens de Múltipla 
Escolha

Prof. Antonio Toledo Jr.
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Objetivos de aprendizagem
§ Listar os tipos de itens ou questões
§ Identificar os princípios de elaboração de itens de 

múltipla escolha

§ Descrever os componentes de um item de múltipla 
escolha

§ Descrever a avaliação da qualidade de um item de 
múltipla escolha
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Avaliando habilidades cognitivas

§ Itens de resposta construída

§ Itens de resposta selecionada

§ Outros formatos de itens
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Itens de resposta construída escritos
§ Itens com respostas restritas

§ Itens com respostas extensas

§ Ensaio discursivo

§ Exercícios interpretativos
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Itens de resposta construída objetivos

§ Respostas curtas

§ Completar frases

§ Preencher lacunas
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Itens de resposta selecionada

§ Item tipo falso/verdadeiro

§ Item tipo associação

§ Item de múltipla escolha
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Autoavalie seu item de acordo com o 

checklist disponível em: 

encurtador.com.br/bcqvS
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Tipos de itens de múltipla escolha 
§ Resposta única

§ Afirmação incompleta

§ Resposta múltipla

§ Foco negativo

§ Asserção ou razão

§ Associação

§ Lacuna

§ Interpretação

§ Ordenação ou seriação

§ Alternativas constantes
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Tipos de itens de múltipla escolha 
§ Resposta única

§ Afirmação incompleta

§ Resposta múltipla

§ Foco negativo

§ Asserção ou razão

§ Associação

§ Lacuna

§ Interpretação

§ Ordenação ou seriação

§ Alternativas constantes
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Item de resposta única
§ Apresenta um problema ou a situação 

problema 
§ O enunciado é uma pergunta ou ordem 

direta
§ As alternativas começam com letra maiúscula

11



3/23/22

6

Item de afirmação incompleta

§ O enunciado é uma afirmativa a ser 

completada por uma das alternativas

§ As alternativas devem iniciar com letra 

minúscula
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Item de resposta múltipla
§ Apresenta uma situação contextualizada seguida por 

um conjunto de afirmativas relacionadas à ela
§ O enunciado é uma pergunta ou afirmativa incompleta 
§ As alternativas apresentam chaves de resposta
§ Recomenda-se esse tipo de item quando se quer avaliar 

vários tópicos de conteúdo utilizando uma única 
questão
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Item de resposta múltipla
O behaviorismo ou comportamentalismo é uma das primeiras teorias de 
aprendizagem. Seus principais expoentes são Pavlov e Skinner. 
São fundamentos do behaviorismo.

I – Baseia-se apenas em fatos observáveis.
II – O estímulo desencadeia uma reação que pode ser treinada.
III – O reforço não é importante na manutenção da resposta.
IV – Uma vez que a resposta é condicionada ela não pode ser modificada

As afirmativas corretas são:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) III e IV.
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Item de foco negativo
§ Esse tipo de item deve ser evitado, a não ser que a 

negativa seja o conhecimento avaliado
§ A solicitação da resposta incorreta orienta o aluno 

para a busca do erro e não do acerto
§ O termo negativo deve ser realçado no enunciado
§ Apresenta várias alternativas corretas (distratores) e 

apenas uma incorreta (gabarito)
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Item de foco negativo
O planejamento é essencial na elaboração de itens e avaliações. 
Utilizar uma abordagem sistemática reduz os erros e aumenta a 
validade e confiabilidade dos itens e da avaliação. 
Em relação ao processo de elaboração de itens, é correto afirmar, 
EXCETO:
a) Após a aplicação do teste, o item deve ser avaliado e corrigido.
b) Os objetivos de aprendizagem não são relevantes nesse processo.
c) Sempre que possível, deve-se solicitar uma segunda opinião sobre o 
item.
d) Cada item deve abordar preferencialmente um tópico do conteúdo 
do avaliação
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Item de asserção e razão
§ Apresenta duas afirmativas ou asserções 
§ Podem ou não ser proposições verdadeiras
§ Podem ou não estabelecer relações entre si

§ Causa e efeito
§ Proposição e justificativa
§ Princípio e justificativa
§ Asserção e razão

§ É indicado para avaliação de habilidades complexas
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Item de asserção e razão
Vygotsky foi o primeiro autor da teoria social do aprendizado. 
Ele desenvolveu o conceito de zona proximal de desenvolvimento

que estabelece
o limite final da capacidade de aprendizido.

Marque a alternativa correta.
a) A relação entre as duas afirmativas é verdadeira.
b) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
c) As duas afirmativas são verdadeira, mas não há relação entre 
elas.
d) As duas afirmativas são falsas.
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Componentes item múltipla escolha
§ Texto base

§ Enunciado

§ Alternativas

§ Gabarito

§ Distratores
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Dicas texto base
§ Evite textos longos (mais de 15 linhas)
§ Use linguagem direta e adequada ao nível de 

conhecimento do aluno
§ Evite informações desnecessárias (distratores)
§ Ideal: proponha ou apresente um problema a ser 

resolvido 
§ Alternativa: contextualize o enunciado
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Dicas texto base
§ Pode ser um texto original escrito por você

§ Pode ser um texto referenciado (artigo, notícia de 

jornal, imagem), original ou modificado
§ Cite o cenário ou contexto

§ Cite valores de referência de exames laboratoriais

§ Estabeleça relação cronológica precisa
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Enunciado
§ Deve ser claro e objetivo 
§ Estreitamente relacionado com o objetivo de 

aprendizagem
§ Utilize verbos adequados ao objetivo de 

aprendizado e ao item
§ Evite termos pessoais: “como você trataria...”, 

“que conduta você adotaria...” 
§ Evite instruções complexas
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Dicas enunciado
§ Na construção do enunciado, apresente um único 

problema a ser resolvido
§ Elabore enunciados com proposições positivas e 

evite termos absolutos
§ Evite termos como “exceto”, “não”, “nunca”, 

“errado”, “somente”, “sempre”, “exclusivamente”
§ Evite itens baseados em opiniões
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Gabarito
§ Deve ser a única resposta correta possível

§ O INEP recomenda que não deve ser “a melhor 

resposta”, mas isso é discutível

§ O NBME concorda em utilizar a melhor resposta 

(diagnóstico mais provável, melhor opção de 

tratamento) 

25

Distratores
§ Não respondem corretamente o problema

§ Devem ser plausíveis, mas inquestionavelmente 

incorretos

§ Não devem ser esdrúxulos, desconexos ou não 

relacionados ao tema proposto
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Orientações para alternativas
§ Evite textos longos

§ Todas alternativas devem ter tamanho 

semelhante 

§ Evite pegadinhas

§ Use estruturas gramaticais semelhantes
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Orientações para alternativas
§ Não devem haver alternativas mutuamente 

excludentes

§ Não use “nenhuma das alternativas” ou “todas as 

alternativas acima”

§ Evite termos que possam induzir o aluno, como  

melhor, sempre, pior, nunca
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Exemplo
Homem com quadro de câncer de próstata, com vários anos de evolução, em 
tratamento paliativo para a doença, apresenta dores moderadas (nível 5) na região 
lombar inferior e quadril devido a metástases ósseas. 

A melhor opção de tratamento da dor, nesse momento, é
a) dipirona 1 g, de 6 em 6 horas, fixo, associada a Tylex 30mg até de 4 em 4 horas 

nos intervalos, se necessário.
b) fentanil path transdérmico, que fornece analgesia contínua e potente.
c) tramadol 100mg, de 8 em 8 horas, fixo, associado à dipirona 1 g até 6 em 6 

horas nos intervalos, se necessário.
d) Tylex 30mg de 4 em 4 horas fixo associado à oxicodona nos intervalos, se 

necessário.
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Itens de múltipla escolha versus 
itens discursivos
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Vantagens
§ Avaliam habilidades de pensamento crítico e 

formas mais complexas de conhecimento

§ Avaliam o raciocínio e a organização do 
pensamento

§ Aproximam a situação avaliada a situações 

reais
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Desvantagens
§ Menor abrangência do conteúdo 

§ Poucos itens podem ser utilizados em cada teste

§ Correção difícil
§ Subjetiva, mesmo com padrão de respostas

§ Caligrafia e estilo de redação do aluno podem 
comprometer o entendimento das respostas
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Mitos
§ Avaliam pensamentos de ordem superior e raciocínio 

crítico 
§ Construir itens discursivos é tarefa fácil 
§ Itens discursivos não admitem chute nas respostas 
§ Itens discursivos beneficiam os estudantes por 

enfatizar a habilidade de comunicação escrita 
§ Itens discursivos estimulam a preparação dos 

estudantes para as provas 
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Avaliando a qualidade do item
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Uma avaliação deve ser 
composta sempre de questões 

inéditas?

37

§ Eu avalio minhas provas depois que elas são

aplicadas? Como eu faço?

§ Minha instituição tem alguma política de revisão 
das avaliações?

§ Como eu faço quando um aluno pede revisão de 

um item?

Avaliando a avaliação
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Avaliação psicométrica
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Avaliando um item
§ Comparação do grupo de alto desempenho e 

baixo desempenho
§ Índice de dificuldade

§ Percentual de respostas correta do item

§ Índice de discriminação
§ Capacidade de identificar quem “sabe” e quem 

não “sabe”
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Indice de discriminação

Qualidade Indice de 
disciminação Conduta

Muito bom > 0,40 Use

Bom 0,20 - 0,40 Use

Fraco 0,10 – 0,19 Revise

Ruim < 0, 10 Descarte

Caso a qualidade seja ruim, o grau de dificuldade não deverá 
ser considerado
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Indice de dificuldade
Grau de 

dificuldade
Percentual de 

acerto
Conduta 

recomendada

Muito Difícil ≤ 15% Use pouco

Difícil 16-35% Use

Médio 36-65% Use

Fácil 66-85% Use pouco

Muito Fácil > 85% Descarte
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Análise quantitativa
§ Organize as provas em ordem decrescente das 

notas
§ Selecione as provas correspondentes a 1/3 das 

notas mais altas
§ Selecione as provas correspondentes a 1/3 das 

notas mais baixas
§ Descarte as provas com nota intermediária
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Contabilidade por item
§ Para cada item, conte o número de alunos de 

cada grupo que marcou cada uma das 
alternativas e faça uma tabela com o 
exemplo a seguir

Item 1

Grupo N A B C D NR Dificuldade Discriminação

Alto 30 2 20 5 3 0

Baixo 30 8 3 1 18 0

44



3/23/22

22

Indice de dificuldade
§ (total de respostas corretas nos dois 

grupos)/total de respondentes x 100
§ 23/60 x 100 = 38,3%

Item 1

Grupo N A B C D NR Dificuldade Discriminação

Alto 30 2 20 5 3 0 38,3%

Baixo 30 8 3 1 18 0
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Indice de discriminação
§ (acertos no grupo alto – acerto no grupo baixo) 

x 2/total
§ 2 x 17/60 = 0,57

Item 1

Grupo N A B C D NR Dificuldade Discriminação

Alto 30 2 20 5 3 0 38,3% 0,57

Baixo 30 8 3 1 18 0

Item de dificuldade média e de boa discriminação
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Análise qualitativa
§ Além de calcular o índice de dificuldade e de 

discriminação, você deve analisar qualitativamente as 

alternativas

§ Calcule o percentual de resposta de cada alternativa em 
cada um dos grupos 

§ Alternativas erradas com alto percentual de marcação 
devem ser revistas
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Análise qualitativa
Item 1

Grupo N A B C D Dificuldade Discriminação

Alto 30 2 
(7%)

20  
(67%)

5
(17%)

3
(10%)

38,3% 0,57

Baixo 30 8
(27%)

3
(10%)

1
(3%)

18
(60%)
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Análise qualitativa

§ Apesar do item de dificuldade média e de boa 
discriminação, talvez a alternativa D deva ser revista, 
pois parece ser um distrator para os alunos de baixo 
desempenho

Item 1

Grupo N A B C D Dificuldade Discriminação

Alto 30 2 
(7%)

20  
(67%)

5
(17%)

3
(10%)

38,3% 0,57

Baixo 30 8
(27%)

3
(10%)

1
(3%)

18
(60%)

49

Composição de uma avaliação
§ Qual o percentual correto de questões fáceis, 

difíceis e muito difíceis para compor uma 
avaliação?

§ Depende...
§ ... você quer classificar os seus alunos?
§ ... você quer certificar que os seus alunos podem 

progredir no curso?
§ ... você quer indicar pontos necessários de 

melhoria?
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antonio.toledo@unifenas.br
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