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1.   Formas de realizar a avaliação  
A avaliação pode realizar-se de três formas:  hetero-avaliação, auto-avaliação  e  avaliação mista,  conforme o 
agente que avalia. 

a) Hetero-avaliação 
Consiste na valorização do rendimento escolar feita por pessoas distintas do próprio aluno. Pode realizar-se de 
modo individual e colectivo, conforme o professor avalie cada aluno um a um , ou o grupo de alunos como tal. 

b) Auto-avaliação 
Consiste no juízo de valor que o aluno faz do rendimento educativo que obteve. 
Pode realizar-se de modo individual e colectiva. É individual quando cada aluno avalia o seu trabalho de modo 
independente.  Quando  o  professor  ou  outra  pessoa  dá  a  respostas  ou  os  resultados  de  um determinado 
exercício ou comportamento a um grupo de alunos, para que estes avaliem as suas actividades, é colectiva. 
A auto-avaliação permite um conhecimento prévio de si mesmo, fundamental para motivar a aprendizagem de 
acordo com as possibilidades, os interesses e as experiências do aluno. 
As três principais funções da auto-avaliação são:

• controlar o saber conseguido;
• especificar o que falta conseguir para cumprir os objectivos;
• calcular o que se poderia ter conseguido ao render com plena satisfação. 

c) Avaliação mista 
Tem lugar quando o professor e o aluno avaliam em comum as actividades ou o rendimento deste. É uma 
avaliação conjunta, que tem lugar quando ambos analisam determinadas tarefas ou rendimentos. O aluno vai 
emitindo os seus juízos de valor sobre o que fez e o professor aceita ou reorienta os ditos juízos. 

CARRASCO, José Fernando, Como Avaliar a Aprendizagem, Edições ASA, Porto, 1985, pp. 9-38 

2. Dificuldades e soluções na avaliação da aprendizagem

As dificuldades que se enfrentam quando se pretende avaliar podem resumir-se em dois tipos: 

• dificuldade  de  avaliar  o  rendimento  dos  estudantes  em função  de  objectivos  cuja  possibilidade  de 
avaliação não se vislumbra com clareza; 

• dificuldade de apreciar com objectividade um trabalho complexo que contempla muitos aspectos e uma 
grande diversidade de elementos. 

Para  enfrentar  a  primeira  dificuldade,  é  necessário  ter  os objectivos  correctamente  formulados.  A  segunda 
dificuldade pode resolver-se se, desde o início, o professor determinar com clareza os aspectos ou os elementos 
que devem ser tidos em conta para serem avaliados. 
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CARRASCO, José Fernando, Como Avaliar a Aprendizagem, Edições ASA, Porto, 1985, pp. 9-38 

3. A construção e a utilização dos instrumentos de avaliação 
Existem vários tipos de instrumentos de aprendizagem, dos quais consideramos como fundamentais: os testes 
(objectivos e subjectivos), os registos de observação e os questionários ou inquéritos de opiniões e atitudes. 
Cada um dos tipos tem características próprias no respeitante ao que pode medir, à objectividade, ao tempo de 
execução,  à  preparação,  à  correcção,  à  utilização,  etc.,  pelo  que  a  sua  construção  obedece  a  regras 
diferenciadas, tendo em conta que é indispensável obter sempre a máxima validade, qualidade e funcionalidade, 
quando - se utiliza qualquer instrumento de avaliação. 

3.1. Os testes - tipos e caracterização 
Os testes são o instrumento mais utilizado na medição da aprendizagem. Consistem fundamentalmente numa 
lista de questões a que os alunos deverão responde. A forma das perguntas e das respostas pode variar, mas o 
modo como os itens se organizam num teste é muito importante: deve evitar-se que a estrutura do teste, de 
algum modo dificulte o trabalho do aluno ou introduza factores exteriores aos objectivos do ensino. De entre 
vários aspectos a ter em conta, salientam-se os seguintes: 

1. Cada item deve estar correctamente identificado por um número de série; 
2. O enunciado de um item deve estar completo na mesma página, isto é, o enunciado não deve ser 

dividido por duas páginas;
3. O teste deve ser dactilografado ou, no caso de ser manuscrito, deve ser completamente legível em 

todos os pormenores;
4. Havendo uma folha de respostas separada, as indicações para a sua utilização devem ser precisas;
5. A forma de resposta pedida deve ser claramente definida no enunciado;
6. Quando haja agrupamento de itens, este deve ser organizado em função de objectivos estreitamente 

correlacionados e, se possível, agrupar itens de forma idêntica; 
7. As indicações sobre a forma das respostas devem ser claramente separadas das componentes da 

pergunta propriamente dita, através de outro tipo de letra, sublinhado, parêntesis, etc;
8. Quando existem opções de escolha entre itens, essa opção deve ser feita entre itens de testagem dos 

mesmos objectivos, e os itens devem ter coeficiente de dificuldade idêntico, além de valor igual em 
termos de pontuação;

9. A listagem utilizada deve ser do completo conhecimento e familiaridade dos alunos, nunca introduzindo 
termos,  símbolos  ou  expressões  completamente  novas,  ainda  que  aparentemente  não  pareçam 
influenciar o texto ou a forma;
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10. O tempo exigido para a realização do teste deve ser calculado em função da velocidade média da 
realização da turma, adicionado de 20 a 25% de tolerância;

11. A forma de correcção e pontuação do teste deve ser do prévio conhecimento dos alunos, ou estar 
claramente definida no próprio teste. 

Para além destas regras atrás definidas, outras existem no respeitante especificamente à elaboração de cada 
item em cada teste. Existem dois tipos fundamentais de itens: os que requerem do aluno uma resposta exacta 
sem ambiguidades  -  testes  objectivos;  e os  que  requerem uma resposta  que  pode  variar  um intervalo  de 
correcção, não estando sujeita a critérios absolutos exactos - testes subjectivos. 

O quadro seguinte compara os dois tipos de testes no que se refere a aspectos pedagógicos essenciais. 
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3.2 Testes - itens não objectivos 
As características a ter em conta para a elaboração de itens de testes não objectivos são as seguintes: 

1  -  Só  devem usar-se  para  medir  objectivos  que  não  sejam mais  facilmente  mensuráveis  por  itens 
objectivos;

2 - Devem cingir-se a problemas específicos, devidamente delimitados na formulação da pergunta;
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3 – Não devem exigir  respostas demasiado longas, sendo preferível a realização de várias perguntas 
sequenciais;

4 - Devem incluir indicações claras acerca do tamanho e profundidade da resposta (número de razões, 
exemplos, argumentos, etc.).

3.3. Testes - itens objectivos 
Existem vários tipos de itens objectivos, de acordo com a forma da resposta exigida. 

a) Resposta curta 
Exigem uma resposta limitada a uma palavra ou frase por inteiro, ou a completar frases, textos, diagramas, 
esquemas, etc., previamente fornecidos. Os aspectos a ter em conta na sua construção são os seguintes: 
1. A resposta correcta deve poder ser dada, sem qualquer ambiguidade numa palavra ou frase;
1. A questão deve  incluir  as  indicações sobre  a  linguagem a usar  na resposta  (palavras,  expressões 

numéricas, aritméticas ou geométricas, símbolos, unidades de medida, fórmulas, etc.);
2. Quando se trata de completar esquemas, frases, legendas, expressões matemáticas, deve pedir-se um 

número restrito por item;
3. Partes a completar nunca devem ser colocadas no início da frase ou expressão.

Vantagem da produção curta 
• Concepção rápida e fácil; 
• Resposta rápida e fácil; 
• Avaliação objectiva.

Inconvenientes da produção curta 
• Limita a criatividade do formando. 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões de produção curta
• O texto deve ser claro e o mais curto possível;
• Deve indicar a quantidade de respostas que se pretendem (a capital, I elemento, etc.) ou a extensão das 

mesmas (em tantas linhas, em poucas palavras, numa frase, etc.);
• As respostas solicitadas devem ser tanto quanto possível homogéneas e semelhantes em extensão. 

b) Testes de selecção ou resposta fechada 
Nos testes de selecção fornecem-se ao formando a pergunta e, geralmente, várias respostas entre as quais ele 
terá de seleccionar a(s) resposta(s) adequada(s). 
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Vantagens genéricas dos testes de selecção 
... para o formando:

• Resposta rápida;
• Objectividade das respostas: só admitem respostas concretas, permitindo uma avaliação comparativa e 

objectiva. 
... para o formador:

• Correcção rápida e fácil;
• Objectividade das respostas: só admitem respostas concretas, permitindo uma avaliação comparativa e 

objectiva. 
. .. para a avaliação:

• Diferentes formadores avaliarão da mesma maneira com maior frequência. 

Inconvenientes genéricos dos testes de selecção: 
. .. para o formando:

• Limitam a sua criatividade.
…para o formador:

• Concepção morosa;
• Exigem muito treino;
• Exigem domínio perfeito da matéria tratada e das técnicas de elaboração das questões.

 ... para a avaliação :
• Probabilidade de acertar respostas ao acaso. 

São usuais quatro tipo de testes de selecção: 
1. Verdadeiro-falso (ou dupla selecção ou escolha dupla); 
2. De completar (ou preenchimento ou lacunares); 
3. Emparelhamento (ou correspondência ou de associação); 
4. Questões de escolha múltipla (ou teste americano ou selecção múltipla). 

1   -   Verdadeiro/Falso     - exigem uma resposta identificativa da veracidade de afirmações dadas. Características 
para a elaboração: 
1. Cada expressão ou afirmação deve ser de significado definido e sem qualquer ambiguidade;
2. Cada afirmação ou expressão deve ser verdadeira ou falsa em absoluto, sem qualificação ou 

excepções;
3. Cada expressão deve ser curta e directa, evitando considerandos ou qualificações;
4. A expressão deve ter uma só interpretação possível, evitando, portanto, as de "duplo sentido";
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5. Só devem ser usadas expressões afirmativas, evitando sempre o uso de expressões definidas 
pela negativa;

6. Não devem conter advérbios de modo tais como geralmente, sempre, nunca, por vezes, etc;
7. Tratando-se de tomar verdadeira uma afirmação falsa, deve-se exigir somente a modificação de 

uma ou duas palavras ou símbolos e nunca toda a expressão ou a sua estrutura;
Exemplos: 
a) Identifica das seguintes frases as que são falsas e as que são verdadeiras: 

1.  A  taxa  de  natalidade  indica  o  número  de  nascimentos  que  ocorrem por  mil  habitantes,  num 

determinado espaço de tempo. 

2. A diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade designa-se por taxa de crescimento  

natural. 

3. A esperança média de vida de uma população é definida pela idade média dos nascimentos. 

4. A taxa de mortalidade calcula-se dividindo o número de óbitos pelo número de nascimentos e 

multiplicando o resultado pela população total. 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões verdadeiro/falso 
O texto deve: 

• Ser claro e o mais curto possível; 
• Ser afirmativo; 
• Conter apenas uma ideia, sendo totalmente falso ou totalmente verdadeiro. 

As instruções devem indicar claramente a forma de proceder para que o formando indique a sua opção. 

Vantagens das questões verdadeiro/falso . 
• Fácil e rápida concepção;
• Fácil e rápida resposta. 

Inconvenientes das questões verdadeiro/falso 
• Probabilidade de acertar ao acaso: dado que só há duas alternativas essa probabilidade é de 50%. 

2.    De completar   -   consistem em apresentar ao formando frases incompletas, solicitando-lhe que as complete 
por forma a que tenham sentido, 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões de completar
• O texto deve ser claro e o mais curto possível;
• A frase deve ter sentido lógico, apesar dos elementos omitidos (não deve ser uma frase sem nexo); 
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• Os elementos omitidos e os espaços a completar devem ser homogéneos e de extensão semelhante, 
tanto quanto possível;

• Só se devem omitir elementos importantes (que o formando deverá conhecer);
• Não devem ser fornecidas pistas gramaticais;
• Os elementos omitidos devem situar-se de preferência na parte final da frase;
• Só deve ser possível uma única resposta, isto é, não deve haver ambiguidade.

Vantagens e inconvenientes das questões de completar
• São os que se referem genericamente para os testes de selecção.

3 –   Emparelhamento   - exigem que seja estabelecida uma relação entre pares de palavras, frases ou símbolos,  
Características para a construção: 

1 - Cada par de listas deve reportar-se somente a um objectivo ou conceito;
2 - Uma das listas deve ser cerca de 50% maior que a outra, e a mais pequena não deve conter mais que  

seis ou sete itens;
3 - A cada premissa de uma lista deve corresponder, sempre que possível, uma só reposta na outra lista;
4  -  Quando seja  exigida uma combinação entre  uma premissa  numa lista  e  várias  na outra,  deve ser 

indicado o número destas que é requerido;
5 - Não devem usar-se expressões de "duplo sentido". As expressões devem ser claras e objectivas. 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões de emparelhamento
• As instruções devem ser claras e precisas indicando nomeadamente: 

- a forma de proceder ao emparelhamento;
- se a um elemento de um grupo corresponde um único ou mais que um elemento no outro.

• O texto deve ser claro e o mais curto possível;
• Para evitar o acertar ao acaso, uma das listas dum grupo deve conter mais um ou dois elementos que a 

outra (em regra mais 50% de elementos), os quais não deverão ser correctos; 
(A lista mais longa não deverá contudo ultrapassar 7 elementos, como regra, para evitar o cansaço, a 
dispersão e a desatenção);

• Os  elementos  a  fazer  corresponder  devem  ser  afins  e  homogéneos  e  conter  apenas  uma  ideia, 
totalmente a optar ou a rejeitar. 

Vantagens e inconvenientes das Questões de em~are!hamento 
• São os que se referem genericamente para os testes de selecção. 
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4 -   Questões   de   escolha múltipla (OEM  )   - exigem a selecção de uma resposta correcta de entre várias opções  
dadas. Características para a construção: 

1. Referir-se a um só problema ou questão;
2 - Cada lista de opções deve conter uma só reposta correcta;
3 - Não devem usar-se expressões definidas pelo sentido negativo; 
4 - As alternativas apresentadas devem ser similares, em palavras, estilo, tamanho, etc;
5 - As alternativas incorrectas devem ser plausíveis, tanto quanto possível;
6 - As alternativas devem ser mutuamente exclusivas;
7 - Não devem usar-se expressões de "duplo sentido";
8 - Deve evitar-se o uso de alternativas "nenhuma das anteriores"; 
9 - O número ideal de opções é de quatro e não deve ser inferior a três;
10 - As palavras que se devem repetir em todas as opções devem fazer parte da base da pergunta e não 

das opções. 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões   QEM  
a) Redigir as questões com clareza e o mais curto possível;
b) Introduzir no tronco todas as palavras necessárias, para evitar repeti-Ias na lista de escolhas, tomando 

esta desnecessariamente extensa;
c) As instruções devem ser claras e objectivas, indicando nomeadamente se há só uma resposta certa (ou 

errada), várias certas, forma de a(s) assinalar, etc;
Nota: as instruções fazem geralmente parte do tronco; contudo, elas aparecem por vezes, por razões de 
ordem prática, antes ou depois dele ou ainda após a lista de escolhas. 
d) Se as instruções são comuns a mais que uma QEM, agrupar essas questões, por forma a que fiquem 

destacadas todas as questões com uma só resposta certa, com várias respostas certas, complementos 
simples, etc. 

e) Comprovar a objectividade da(s) resposta(s) que se pretende(m) certa(s), verificando se não existe nos 
distractores reposta( s) tão adequada( s) ou mais adequada(s) do que as prevista(s) como certa(s);

f) Os distractores e a(s) resposta(s) certa(s) deverão ser homogéneos em extensão tanto quanto possível, 
lógicos e coerentes;

Nota: por vezes comete-se o erro de tomar a resposta certa mais longa, porque queremos clarificá-Ia, 
pormenorizá-Ia. Se isso for indispensável, deveremos procurar fazer o mesmo aos distractores. 
g) A resposta correcta deve aparecer na lista de escolhas numa ordem arbitrária, em todas as posições 

(há a tendência de a esconder no meio); 
h) Na redacção da lista de escolhas evitar o uso de palavras como "sempre", "nunca", "todos", uma vez 

que há pouca probabilidade de termos tão abrangentes  serem verdadeiros,  e  portanto  o  formando 
tenderá a rejeitar esses distractores. De igual modo as palavras "geralmente", "por vezes", "em certas 
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condições", por serem limitantes, tendem a tomar as escolhas verdadeiras, pelo que também devem ser 
evitadas.;

i) Na lista de escolhas podem por vezes incluir-se opções como: 
- Nenhuma das respostas 
- Todas as respostas 

j)  Conceber sempre que possível  5 escolhas (geralmente 4 distractores e 1 resposta certa),  a fim de 
reduzir a probabilidade de acertar ao acaso. 

Vantagens das QEM 
• Objectividade... 
. .. na resposta a dar pelos formandos
... na avaliação pelo formador 

• Rapidez... 
. .. na resposta do formando 
... na correcção do formador 

Inconvenientes das QEM 
• Probabilidade maior ou menor de acertar ao acaso, mesmo desconhecendo a matéria;
• Concepção exigente e morosa;
• Não permitem a criatividade do formando;
• Não têm em conta a opinião do formando sobre a matéria;
• Exigem uma boa capacidade de interpretação (compreensão da leitura), favorecendo os que têm maior 

capacidade de interpretação. 

Adaptado de:
 LEMOS, Valter, O Critério do Sucesso – Técnicas de Avaliação e Aprendizagem, Lisboa, Texto Editora, 1986, pp.14-20
SAMPAIO,  José,  Avaliação  na  Formação  Profissional.  Técnicas  e  Instrumentos,  Lisboa,  Instituto  do  emprego  e 

Formação Profissional, 1993.

3.4. Testes – produção longa, resposta longa ou redacção 
Neste  tipo  de  testes  apresentam-se  as  questões  ao  formando,  permitindo  que  ele  responda  livremente, 
espontaneamente, dando largas à sua imaginação e criatividade. 
É esta característica que lhes confere vantagem sobre outros tipos de teste escritos, sendo os instrumentos 
ideais para avaliar matérias complexas e processos mentais superiores como o espírito crítico, a capacidade de 
julgar e a criatividade. 
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Uma outra vantagem é a concepção fácil e rápida do formador. O grande inconveniente deste tipo de testes é o 
conduzirem a uma avaliação subjectiva, permitindo geralmente mais que uma resposta com maior ou menor 
profundidade. Por vezes, o formando sente necessidade de tentar  adivinhar o que o formador gostaria que 
respondesse. 
Há portanto possibilidade de haver mais que uma resposta, destas poderem ter diferentes desenvolvimentos e 
de o formando lhes imprimir o seu cunho pessoal, a sua criatividade. Apelas razões apresentadas a avaliação da 
produção longa toma-se difícil, morosa e subjectiva, sendo difícil comparar diferentes respostas. 

Algumas regras indispensáveis à elaboração adequada de questões de produção longa
• O texto deverá ser claro e o mais curto possível;
• Limitar o âmbito da questão (forma, quantidade, qualidade ou profundidade);
• Indicar claramente o que se pretende;
• Sempre  que  possível,  subdividir  a  pergunta  em fracções  coerentes,  tornando  as  respostas  menos 

longas. 

Adaptado de: SAMP AIO, José, Avaliação na Formação Profissional, Técnicas e Instrumentos,
 Lisboa, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 1993 

3.5. Fases da elaboração dos instrumentos de avaliação 
O processo de elaboração de instrumentos de avaliação pode ser dividido em seis fases: 

1. Identificar o Tipo de Avaliação. 
2. Construir Questões. 
3. Criar a Corrigenda. 
4. Criar Tabelas de Notação. 
5. Prever a Decisão. 
6. Prever a Remediação. 

1. Identificar o Tipo de Avaliação pretendida (formativa, sumativa, etc.) e adequar os instrumentos à finalidade 
dessa avaliação, seleccionando objectivos gerais, específicos ou micro-objectivos, para serem avaliados. 

2.  Construir  Questões,  por  forma a  que  haja  equivalência  entre  os  objectivos  previamente  definidos  e  os 
instrumentos de avaliação.

3. Criar a Corrigenda com as respectivas respostas-tipo correctas. 
4. Criar Tabelas de Notação (ou cotação), nas quais se deverão prever: 

• cotação a atribuir; 
• desconto a efectuar por cada questão errada (ou parcialmente errada se tal for admissível). 
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5. Prever a Decisão, isto é, qual o limite mínimo de conhecimentos admitidos. De acordo com a importância da 
matéria (critério definido nos objectivos e nos instrumentos) poderá ser por exemplo: 

• não se admite nenhum erro (sem erros)
• admitem-se x erros 
• admite-se a cotação mínima de ... 

Se o formando satisfez as exigências mínimas, a decisão poderá ser:
• domina a matéria, pode prosseguir, etc. 
• aprovado, apto, etc. 

Se o formando não satisfez as exigências mínimas, a decisão poderá ser:
• não domina matéria, não pode prosseguir, etc.
• reprovado, eliminado, etc. 

6. Prever a Remediação: na avaliação formativa, quando o formando não domina, deve prever-se a remediação, 
a qual pode consistir em aconselhar o formando a rever a parte da matéria que não domina ou oferecer-lhe 
outras alternativas de aprendizagem (outros métodos, outros meios, etc.), pois o objectivo principal não é o de 
classificar mas sobretudo diagnosticar, para que o formando tenha êxito na aprendizagem. 

Adaptado de: SAMPAIO, José, Avaliação na Formação Profissional, Técnicas e Instrumentos, 
Lisboa, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 1993, pp. 81-84 

3.6. Ensaio dos Instrumentos de avaliação 
Ensaiar para detectar falhas na redacção (imprecisões, erros, omissões), no nível de dificuldade, etc., a fim de 
procedermos à sua correcção. 

Metodologia do Ensaio
a) Discussão oral 
Consiste em fazer perguntas oralmente ou por escrito, debatendo-as e confrontando as respostas. Poderemos 
assim verificar  se há erros de construção ou de interpretação, ou se há diferentes repostas para a mesma 
questão. 

b) Determinar o índice de facilidade/dificuldade 
Em grupo maior (no mínimo 20 a 30 formandos), testamos para cada pergunta a percentagem de: 

• Bons resultados: se a % for alta, a pergunta é fácil. 
• Maus resultados: se a % for alta, a pergunta é difícil. 
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c) Determinar o índice de eficácia 
O índice de facilidade pode ser acompanhado pelo factor sorte. Por isso, deve ser acompanhado pelo índice de 
eficácia, o qual nos revela em que medida uma pergunta discrimina os formandos "bons" dos "fracos". 

d) Determinar a atracção pelas escolhas (para QEM) 
Dispondo o formando de 5 escolhas (4 distractores e a resposta certa):

• a resposta certa deve atrair 60% dos formandos; 
• cada distractor deve atrair 10% dos formandos. 

Verificamos assim se os distractores foram bem conseguidos ou não, e neste caso terão de ser alterados. 

Adaptado de: SAMPAIO, José, Avaliação na Formação Profissional, Técnicas e Instrumentos, 
Lisboa, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 1993 

3.7. Reformulação dos instrumentos de avaliação 
O formador deverá partir do princípio de que os instrumentos nunca são um produto acabado, e deve estar 
disposto a corrigi-los permanentemente. 
Mesmo que os instrumentos em si não necessitassem de melhorias, devemos ter em conta que podem alterar-
se as condições por parte dos formandos: subida ou descida do nível geral de preparação, diferentes exigências 
no nível de formação, etc. 

Adaptado de: SAMPAIO, José, Avaliação na Formação Profissional, Técnicas e Instrumentos,
 Lisboa, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 1993 

3.8. Qualidade dos testes 
A qualidade dos testes afere-se por várias características,  as quais podem ser  ordenadas e  agrupadas de 
diversos modos. Apresentam-se de seguida três das que consideramos mais importantes e significativas: 

• Validade  -  o  teste  deve  requerer  do  aluno  exactamente  os  mesmos  comportamentos  (acções, 
operações, conhecimentos) definidos nos objectivos, e sob idênticas condições;

• Fidelidade - o teste deve constituir uma medida consistente da consecução dos objectivos, em qualquer 
momento ou circunstância,  estando portanto liberto  de factores estranhos que possam influenciar  o 
desempenho do aluno;

Objectividade - não deve haver dúvidas quanto ao critério de sucesso do aluno na resolução do teste. Para 
testes não objectivos deve usar-se o sistema de concordância de dois ou mais observadores, além de um 
procedimento de correcção baseado em critério relativo. 
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Validade 
A validade diz respeito ao que o teste mede. Refere-se à medida da relação entre as questões do teste e os 
objectivos que se pretendem medir. 
Distinguem-se quatro tipos de validade: conteúdo, conjunto, concorrente e preditiva. A que realmente interessa 
ao professor, nas suas avaliações de aprendizagem, é a validade de conteúdo. Esta refere-se à relação entre as 
perguntas e os objectivos fixados. 
Trata-se de um procedimento de rigor  na construção do teste,  de modo a que ele se refira todo e só aos 
objectivos de aprendizagem fixados e estudados, reflectindo também (na quantidade de itens ou na forma de 
pontuação) a importância relativa de cada objectivo, a qual está directamente relacionada com o ênfase e o 
tempo dispendido nas actividades de ensino-aprendizagem respectivas. 
Algumas regras elementares: 

1. Todos os objectivos de aprendizagem (em cada unidade ou sequência) que foram estudados, devem 
ser testados. 

2.  Cada  objectivo  deve  ser  testado  separadamente  no  contexto  do  teste.  3.  Cada  item deve  medir 
somente um e um só objectivo. 

4. O número de questões por objectivo deve ser o necessário e suficiente para assegurar da consecução 
desse objectivo. 

5.  Havendo  pontuação  diferenciada,  ela  deve  corresponder  à  importância  (ênfase  do  ensino-
aprendizagem) dos objectivos. 

Estas  instruções  em conjunto  com as definidas anteriormente para a  construção dos testes  garantem uma 
relativa margem de segurança no respeitante à validade do teste que se está a utilizar. 
Existem outros procedimentos que podem ser tidos em conta para obviar as ameaças à validade. Um deles, 
refere-se à apreciação do teste por outros colegas. Face à lista de objectivos e ao teste, se dois professores da 
mesma área ou disciplina, discordarem quanto à validade da medição de algum objectivo por um dos itens, este 
deve ser imediatamente reformulado ou substituído por outro que não deixe margem a dúvidas. 
Um outro aspecto diz respeito às opiniões, que os próprios alunos emitem sobre o teste. Quando um professor 
ouvir dos seus alunos o comentário: "não foi isto que demos na aula"; em vez de tentar justificar que a afirmação 
está errada ou incorrecta (atitude muito comum) deve sim reanalisar imediatamente o teste, porque normalmente 
trata-se de uma questão de validade,  em geral  relacionada com uma relação indevida entre  a  importância 
(ênfase)  do(s)  objectivo(s)  e  o  respectivo  peso  no  teste,  quando  não  se  trata  de  um item inadequado ao 
objectivo, o que sucede com frequência maior que a desejável. 

Fidelidade 
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A fidelidade refere-se à característica de um teste medir com exactidão o que se pretende. Esta característica 
depende dos procedimentos já indicados para melhorar a validade, assim como dos índices relativos à sua 
construção. 
Quando o professor não define os objectivos e constrói  para cada um deles um item, e faz uma selecção 
aleatória  (ou  não)  de conceitos  ou princípios  no  âmbito  da "matéria  ensinada"  ou ainda resolve testar  (ou 
retestar) alguns dos objectivos definidos, deve, nestes casos, fazer o estudo da fidelidade do teste. 
Para comprovar a fidelidade existem três tipos de procedimentos fundamentais: 

a. Teste - Reteste - Aplica-se o teste novamente após algum tempo de se ter aplicado pela primeira vez. 
Calcula-se depois o coeficiente de correlação dos resultados. 

b.  Formas equivalentes -  Aplicam-se duas formas consideradas equivalentes  (extensão,  dificuldade e 
conteúdo) do mesmo teste, calculando-se a seguir o coeficiente de correlação dos resultados. 

c. Método das metades - divide-se o teste ao meio (por exemplo, perguntas pares e perguntas impares).  
Calcula-se depois o coeficiente de correlação dos resultados obtidos em cada metade. 

Objectividade 
O grau de objectividade não é uma medida numérica, mas qualitativa, comprovando-se com os procedimentos 
utilizados para a construção e aplicação do teste. 
Os procedimentos para garantir a objectividade do teste foram descritos quando se analisaram as características 
dos testes objectivos. 

Adaptado de: LEMOS, Valter, O Critério do Sucesso - Técnicas de Avaliação da Aprendizagem, 
Lisboa, Texto Editora, 1986, pp. 14-20 
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