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Resumo: 

Introdução: O processo de resposta é definido como a evidência da integridade dos dados, de 

tal forma que todas as fontes de erro associadas com a administração do teste estão controladas, 

ou eliminadas, na maior extensão possível. O processo de resposta tem como objetivos 

principais assegurar a precisão, o controlo da qualidade de toda a informação sobre a avaliação, 

a propriedade dos métodos usados para combinar as diferentes avaliações numa única 

classificação e a utilidade e o acerto do relatório fornecido aos examinados. Para existir 

evidência da validade do processo de resposta, é necessária documentação sobre: o teste e as 

instruções de preenchimento do mesmo, os procedimentos usados para assegurar a precisão 

absoluta das classificações dos testes (validação da chave final depois da classificação 

preliminar – para atestar a precisão da chave e eliminar da classificação final qualquer itens com 

má performance); e incluir documentação sobre o tipo de classificações reportadas bem como os 

materiais fornecidos para interpretação das classificações. 

Objetivo: Avaliar a implementação, nos últimos 5 anos, de um sistema de digitalização, 

classificação e avaliação da qualidade dos testes na Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto – validade do processo de resposta. 

Resultados: Desde de 2006, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem um 

protocolo de digitalização, classificação e avaliação da qualidade dos testes (escolha múltipla). 

Este protocolo é constituído pelas seguintes etapas: (i) construção e entrega de uma folha de 

resposta para leitura automática e de uma base de dados; (ii) leitura e verificação das respostas 

dos estudantes aos exames; (iii) construção de um programa que cruze as chaves e as respostas e 

corrija o exame de acordo com os critérios de cada unidade curricular; (iv) entrega de uma base 

de dados e de um relatório com as classificações finais e com a correção de cada item; e (v) 

revisão da classificação final, tendo em conta a revisão de provas com os estudantes e por 

possíveis alterações da chave (dupla resposta, anulação de uma pergunta,…). Este programa foi 

solicitado em 2011 por 22 (69%) unidades curriculares do 1º ciclo. Foram corrigidos 4043 e 

3758 exames, no 1º semestre e 2º semestre, respetivamente. Foi efetuada a avaliação da 

qualidade dos exames e relatórios quando solicitados, para cada uma das unidades curriculares, 

que foram devolvidas aos regentes. 

Conclusão: A introdução do sistema de avaliação da validade do processo de resposta permitiu: 

a correção de forma expedita e fiável dos testes com a celeridade necessária à publicitação das 
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classificações; a introdução do erro de medição de forma tornar a decisão de aprovar e reprovar 

mais objetiva; eliminar as questões com má discriminação; calibração de testes diferentes e 

elaboração de relatórios pedagógicos sobre a qualidade da avaliação. Este trabalho permitiu a 

proposta de criação de um serviço de avaliação e controlo da qualidade das provas de exame, 

(numa perspetiva de metavaliação), que é hoje um exemplo de boa prática pedagógica. 

Palavras-chave: 

Ensino superior, metavaliação, exames, validade. 

 

Introdução 

A avaliação da aprendizagem é uma componente indissociável do processo de ensino-aprendizagem, 

assumindo o maior impacto no modo como os estudantes processam a aprendizagem (Newble and 

Jaeger, 1983). Os métodos e instrumentos de avaliação são variados (Epstein, 2006), e o desenho de 

programas de avaliação e seleção dos instrumentos destinados a cada um dos objetivos, não é tarefa 

fácil para os responsáveis das Unidades Curriculares (UC). No desenho dos processos de avaliação é 

importante adotar decisões racionais, baseadas na melhor evidência e no controlo da qualidade 

(Schuwirth and Vleuten, 2006; Swanwick, 2010). 

É este controlo da qualidade que tem pautado o Centro de Educação Médica da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, a desenvolver um conjunto e procedimentos que permitem 

assegurar ao corpo docente essas qualidade nos instrumentos de avaliação, designadamente das provas 

escritas das diferentes UC do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da FMUP (Amaral M et al.; 

Severo and Ferreira Tavares, 2010). 

No conjunto destes procedimentos, o processo de resposta é definido como a evidência da integridade 

dos dados, de tal forma que todas as fontes de erro associadas com a administração do teste estão 

controladas, ou eliminadas, na maior extensão possível (Downing, 2003). O processo de resposta tem 

como objetivos principais assegurar a precisão, o controlo da qualidade de toda a informação sobre a 

avaliação, a propriedade dos métodos usados para combinar as diferentes avaliações numa única 

classificação, bem como a utilidade e o acerto do relatório fornecido aos examinados. Para existir 

evidência da validade do processo de resposta, é necessário obter documentação sobre: o teste e as 

instruções de preenchimento do mesmo, os procedimentos usados para assegurar a precisão absoluta 

das classificações dos testes (validação da chave final depois da classificação preliminar – para atestar 

a precisão da chave e eliminar da classificação final qualquer itens com má “performance”); e incluir 

documentação sobre o tipo de classificações reportadas bem como os materiais fornecidos para 

interpretação das classificações. Neste âmbito, o uso de um protocolo de digitalização e classificação 
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das folhas de respostas de testes de perguntas de escolha múltipla é uma ferramenta de grande 

utilidade para aumentar a validade de resposta do processo de resposta (Auewarakul et al., 2005). 

 

Histórico do protocolo automático de correção 

Desde de 2005/06, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem um protocolo de 

digitalização, classificação e avaliação da qualidade dos testes (escolha múltipla). O processo de 

digitalização teve início com as unidades curriculares (UC) de Farmacologia e Epidemiologia, tendo 

aumentado o número de UC aderentes, gradualmente ao longo dos últimos 7 anos (figura 1), 

principalmente no ciclo básico; participam no protocolo, neste momento, 27 UC. Este programa foi 

solicitado em 2010/11 por 22 (69%) UC do ciclo básico, tendo sido corrigidos 4043 e 3758 exames, 

no 1º semestre e 2º semestre, respetivamente (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolução ao longo dos últimos 7 anos das UCs no processo de avaliação 

 

Protocolo de correção 

Este protocolo é constituído pelas seguintes etapas prévias:  

 

i) Construção e entrega de uma folha de resposta destinada à leitura automática e de uma base de 

dados. A folha de resposta é construída de acordo com as especificações dadas pelos docentes 

sobre o teste que, além das opções de resposta, deve obrigatoriamente incluir o nome da UC, o 

nome do estudante, o número mecanográfico do estudante, qual a chave do teste e a data de 
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realização do mesmo. A folha é ativada e enviada para o docente responsável pelo serviço de 

exames na UC, para serem fotocopiadas de acordo com o número de cópias necessárias para o 

exame. 

 

ii) Construção de uma base de dados em Microsoft AccessTM com as tabelas referentes a todo o 

processo de correção. As tabelas guardarão a informação sobre os estudantes, sobre as chaves de 

respostas, e a respetiva permutação das perguntas, as respostas dos estudantes e a respetiva 

correção e classificação final. Além disso guardarão as ligações as imagens digitalizadas que 

permitirão envio aos estudantes do respetivo teste, de forma a que a revisão das classificações 

possa ser realizada via internet. 

 

iii) Construção de um programa que cruze as chaves e as respostas e corrija o exame de acordo com os 

critérios de cada UC. 

 

O processo de correção propriamente dito tem início 1 semana antes da realização prova e termina 1 

semana após a realização da mesma, sendo constituído por 5 passos (figura 2). 

O protocolo de correção utiliza 3 softwares: TeleformTM, o Microsoft AccessTM e o R (figura 3). A 

principal ferramenta para o protocolo de correção é o software TeleformTM. Esta aplicação é 

constituída por 4 módulos: designer, scanner, reader e verifier. O designer é responsável pela 

construção das folhas de resposta, o scanner pela digitalização das folhas de respostas, o reader pela 

leitura das imagens e o verifier pela validação da leitura e exportação da informação para o software 

Microsoft AccessTM. Este software permite minimizar os recursos humanos utlizados, o tempo 

despendido na introdução manual das respostas dos inquiridos, e o número de erros da introdução 

dados manual (Nies and Hein, 2000; Hardin et al., 2005). Antes do processo automático de correção 

dos testes, era necessário destacar uma equipa de docentes (4 a 10 docentes) durante 1 ou 2 dias para 

corrigir em média cerca de 300 testes. Neste momento é destacado apenas 1 docente que acompanha o 

técnico na correção do teste, durante cerca de 2 a 3 horas. Além disso, o método automático 

comparado com o método de introdução de dados manual tem ainda como vantagem de acarretar 

diminuição de erros relativamente à introdução manual de dados, aumenta a qualidade da recolha de 

informação e permite diminuição das queixas por parte dos estudantes na revisão de provas após a 

correção do teste. 
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Figura 2. Passo por passo do processo de correção 

 

 

O R é um software de programação estatística que permite cruzar as chaves com as respostas e corrigir 

o teste de acordo com os critérios de cada UC e a exportação dessa informação para o Microsoft 

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 

Passo 4 

Passo 5 
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AccessTM, além de permitir análise da qualidade do teste e dos itens utilizando tanto a teoria de 

resposta a itens e teoria clássica de testes (Severo and Ferreira Tavares, 2010).    

Neste momento, os critérios em uso são: soma do número de respostas corretas; soma do número de 

respostas corretas com uma penalização ponderada pelo número de respostas erradas; soma do número 

de respostas corretas mas eliminando as perguntas com o índice de discriminação inferior a 0,2; e 

soma do número de respostas corretas com diferentes ponderações. 

O Microsoft Access é um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional em ambiente 

gráfico (Microsoft Windows), que possibilita ao utilizador o armazenamento, organização e gestão dos 

dados de uma forma simples e direta (Abreu et al., 2011). O seu uso permite o armazenamento das 

chaves de resposta, das respostas dadas pelos estudantes, dos resultados obtidos (classificações) em 

diferentes tabelas; além disso possibilita ainda a confirmação da identificação do estudante conferindo 

o seu número mecanográfico com o nome, usando uma consulta de verificação de nomes; por fim, 

proporciona a criação de um relatório com o número mecanográfico, o nome do estudante, o acerto em 

cada uma das perguntas, o número de respostas certas e erradas e a classificação final. 

Desta forma é possível centralizar toda a informação numa base de dados de forma a permitir a 

entrega de um relatório e consultas com as classificações finais e com a correção de cada item. Este 

tipo de base de dados permite uso posterior da informação para a construção de melhores testes e de 

base de dados com perguntas calibradas. 

 

Tipo de perguntas 

Neste momento o protocolo de correção permite a correção dos seguintes tipos de perguntas de 

escolha múltipla: escolha múltipla convencional, falso/verdadeiro, múltiplos falsos/verdadeiros, 

correspondência e escolha múltipla complexa. Além das perguntas de escolha múltipla permite a 

correção de perguntas de resposta curta (figura 4). 
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Figura 3. Tipos de perguntas usadas pelas diferentes UCs 

 

 

 

Figura 4. Softwares utilizados no processo de correção 
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Conclusão 

A introdução do sistema de avaliação da validade do processo de resposta foi um processo a que os 

responsáveis das UC do Curso de Mestrado Integrado em Medicina da FMUP rapidamente aderiram, 

pela confiança do processo e pela disponibilidade de dados referentes à qualidade das provas de 

avaliação utilizadas nas UC. Este sistema permitiu: a correção de forma expedita e fiável dos testes 

com a celeridade necessária à publicitação das classificações; a introdução do erro de medição de 

forma tornar a decisão de aprovar e reprovar mais objetiva; a eliminação das questões com má 

discriminação; a calibração de testes diferentes e elaboração de relatórios pedagógicos sobre a 

qualidade da avaliação.  

A construção de itens para os testes no Curso de Medicina é uma tarefa morosa e muito exigente para 

as equipas docentes. Ainda que exista disponível bastante literatura e formação focada no modo de 

construção de itens/testes efectivos, vários estudos têm mostrado elevada prevalência de deficiências 

na construção dos itens (enunciados pouco explícitos, redigidos pela negativa e com informação 

desnecessária, opções de resposta implausíveis ou com mais de uma resposta certa)(Downing, 2005; 

Tarrant and Ware, 2008). Estas deficiências acarretam consequências em termos de validade de 

construto dos testes, mais especificamente na discriminação da realização académica dos estudantes 

(Tarrant and Ware, 2008). O desenho de itens com falhas origina variação externa que é irrelevante 

para o construto medido e pode aumentar ou diminuir a classificação para alguns, ou para todos os 

estudantes que se submetem a avaliação. Deste modo, estudantes que deveriam obter classificações 

baixas podem ter as suas classificações artificialmente inflacionadas e o contrário, ou seja, estudantes 

que deveriam obter classificações elevadas apresentam classificações artificialmente deflacionadas. 

Consequentemente, as avaliações perdem capacidade discriminatória originando menor diferenciação 

entre a realização académica dos estudantes. Por isso, a possibilidade deteção durante a fase de 

correção dos itens problemáticos é uma mais-valia do processo de resposta automática. Além disso a 

introdução do erro padrão de medição (o desvio padrão dos erros de medição, associado a um 

determinado conjunto de classificações de um teste realizado por um grupo específico de examinados) 

e da calibração das classificações permitiu obter um indicador da precisão do teste para cada 

examinado e diminuir as discrepâncias entre as diferentes versões dos teste, respetivamente, e dessa 

forma permitir tomar decisões baseadas na evidência em relação aos estudantes próximos do ponto de 

corte aprovação/reprovação. 

Este trabalho permitiu a proposta de criação de um serviço de avaliação e controlo da qualidade das 

provas de exame (numa perspetiva de meta-avaliação), que é hoje um exemplo de boa prática 

pedagógica. 
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