
AVALIAÇÃO: NÍVEIS DE PROVAS 
MORETTO (2010) Evidência que em vez de apregoarmos os malefícios da prova, procuremos seguir o princípio 

de que: 
SE TIVERMOS QUE ELABORAR PROVAS QUE SEJAM BEM FEITAS, ATINGINDO SEU REAL OBJETIVO, QUE É 

VERIFICAR SE HOUVE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE CONTEÚDOS RELEVANTES. 
 

Sobre a Avaliação da aprendizagem MORETTO (2010), destaca que, existem complexidades das operações mentais 
para alcançar determinados objetivos. 
O importante é saber que há situações cognitivas que exigem operações mentais de diferentes 
complexidades. Em função disso, recomendamos aos colegas professores, a elaboração de questões 
que  
provoquem diferentes tipos de operações mentais, desde as mais simples até as mais complexas. Essa 
atividade dará o constante e necessário retorno sobre as necessidades dos alunos, permitindo o 
replanejamento pedagógico. 
 
 

01. (RE) CONHECIMENTO 
NOÇÃO 
N esse nível, a habilidade mental básica exigida é a identificação das propriedades fundamentais dos 
objetos de conhecimento. Assim, se alguém lhe mostrar um copo de vidro, você não precisará de 
grandes operações mentais para identificar que é um copo, que é de vidro, que é cilíndrico etc. Dizemos 
que essa operação é de pouca complexidade. 
 
ESTRUTURA DA QUESTÃO 
Há um pequeno contexto ou simples enunciado. Há critérios de identificação do objeto do conhecimento. 
• O comando da questão é claro e preciso. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Identifique, nomeie, assinale, cite, complete a lacuna, relacione as colunas. 
 
EXEMPLOS PARA O NÍVEL  
DE (RE) CONHECIMENTO  
QUESTÃO 
Assinale com x a resposta certa: 
a) Elementos que entram na constituição dos ossos:  
 () Osteína, osteócitos, sais de cálcio. 
() Sinovial, tutano, etmoide. 
() Osteína, sinovial, tutano. 
b) Nome das articulações dos ossos que não podem  
mover-se: 
() Sinartrose  
 () Antiartrose 
 () Diartrose 
 
COMENTÁRIO: as questões a e b não exigem outra operação mental senão lembrar e assinalar, por isso 
foram  
classificadas no primeiro nível. 
o (re) conhecimento. 



 
COMENTÁRIO DO NÍVEL  
DE (RE) CONHECIMENTO 
As questões classificadas nesse nível são muito frequentes nas avaliações. Instrumentos de avaliação 
apoiados nesse nível de operação mental se tornam "pobres". Dizemos, em linguagem mais tradicional, 
que são as questões de "decoreba", ainda muito utilizadas. Importa ressaltar que não estamos afirmando 
que não se pode avaliar formulando questões nesse nível. O que estamos dizendo é que não podemos 
colocar apenas questões desse tipo, pois as operações mentais em outros níveis dependem da correta 
identificação dos elementos constantes na situação complexa. Portanto, as operações nesse primeiro 
nível são necessárias e importantes. 
 
 

02. COMPREENSÃO 
NOÇÃO 
N esse nível de operação mental, além da identificação proposta no reconhecimento, há indicação de 
elementos que dão significado ao objeto de conhecimento: sua composição, sua finalidade, suas 
características etc. Assim, no exemplo do copo do item anterior, perguntar para que serve o copo, se o 
vidro é sólido ou líquido, qual sua capacidade estimada são questões que precisam de uma operação 
mental mais complexa do que a simples identificação do "olhar" ou do "tato". As operações mentais em 
nível de compreensão pressupõem o reconhecimento e vão além dele, por isso são mais complexas. 
 
ESTRUTURA DA QUESTÃO 
Há um enunciado relativo ao objeto do conhecimento. 
Há identificação do núcleo do objeto do conhecimento. 
Há solicitação de descrição ou demonstração de compreensão. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Explique, descreva, apresente características, dê o significado. 
 
EXEMPLOS PARA O NÍVEL DE COMPREENSÃO  
QUESTÃO  
A expressão matemática da segunda lei de N Newton é F = m x â, Descreva o significado das setas 
nela colocadas, conforme estudamos em nossas aulas de física, indicando o tipo de relação entre a força 
e a aceleração.  
 
COMENTÁRIO: Descrever um significado nos parece algo mais do que apenas escrevê-lo. Se o comando 
fosse apenas "Escreva o significado das setas", a resposta poderia ser apenas "Significa que as duas 
são grandezas vetoriais". Da forma como foi solicitado, o aluno deverá descrever a relação, isto é, dizer 
que se trata do produto de um escalar por um vetor, dando como resultado um vetor. Assim, a 
aceleração de um sistema sempre será proporcional à resultante das forças que atuam nele. Essa 
poderia ser a descrição final do aluno.  
 
 

03. APLICAÇÃO  
NOÇÃO  
Esse nível de construção do conhecimento se caracteriza pela transposição da compreensão de um 
objeto de conhecimento, em caso específico, fato determinado, situação-problema peculiar etc. Assim, 



compreendida uma fórmula, um conceito, uma estrutura etc., eles são aplicados em situações e 
problemas bem definidos.  
 
ESTRUTURA DA QUESTÃO  
Há uma situação-problema. Há parâmetros claramente definidos que circunscrevem a situação.  
• Há um desenvolvimento, um algoritmo, uma sequência lógica a ser seguida.  
 
PALAVRAS-CHAVE  
Resolva, determine, calcule aplique, com base no texto.  
 
EXEMPLOS PARA O NÍVEL DE APLICAÇÃO  
QUESTÃO  
Em uma região de 20.000 km2 estão assentadas 8.000 famílias, com um total de 40.000 
pessoas, que cuidam de 5.000 cabeças de gado. Determine a densidade demográfica dessa região.  
 
COMENTÁRIO: Nessa questão, o que se quer avaliar é a aplicação de uma relação expressa por uma 
razão entre o número de habitantes e a área determinada - nesse caso, 40.000 habitantes divididos 
por 20.000 krrr', o que resulta em z hab/krn'. Os alunos logo argumentarão: "Poxa, professor, você 
colocou o número de famílias e o de cabeças de gado apenas para enrolar a gente". Na realidade, é 
muito importante que haja numa situação complexa certa quantidade de informações que, mesmo não 
sendo  
necessárias na aplicação, obriguem o aluno a fazer a operação mental de identificar as variáveis 
pertinentes ao problema, dar-lhes significado no mesmo, isolar as variáveis não pertinentes e aplicar as 
relações envolvidas. Vemos assim que, para uma operação em nível de aplicação, é preciso fazer 
operações de reconhecimento e compreensão. Isso é o normal. Precisamos ter cuidado, pois  
questões de aplicação podem se transformar em simples questões de reconhecimento. Isso ocorre 
quando professores, no intuito de fixar o conteúdo, propõem dezenas de exercícios "iguais" ou muito 
próximos dos exemplos por ele desenvolvidos em aula. N a hora das provas, colocam questões quase 
iguais aos exercícios propostos. Possivelmente o aluno reconhecerá o "tipo" de exercício  
para buscar a resposta. Quando isso acontece, dizemos que a questão que seria de compreensão passa 
a ser de simples reconhecimento.  
 
 

04. ANÁLISE  
NOÇÃO  
Analisar é uma operação mental que parte de um todo para a compreensão de suas partes. O esquema 
representativo seria o seguinte:  

 
ESTRUTURA DA QUESTÃO  
Enuncia-se "o todo" a ser analisado. Indicam-se parâmetros para a análise. Explicita-se o objetivo da 
análise. 
 
PALAVRAS-CHAVE  
Analise, faça uma análise, examine os fatos, decomponha a sentença.  
 



EXEMPLOS PARA O NÍVEL DE ANÁLISE  
QUESTÃO  
A Segunda Guerra Mundial se deu em virtude de uma série de problemas econômicos vividos pelos 
países europeus. Analise a conjuntura econômica europeia do momento que antecedeu aquele 
acontecimento. Apresente, junto com sua análise, as três principais razões econômicas que provocaram 
a guerra.  
 
COMENTÁRIO: Veja que na questão estão os três componentes. A primeira frase indica o todo que 
será analisado - a Segunda Guerra Mundial. A segunda, os parâmetros para a análise - a conjuntura 
econômica antes da guerra. A terceira, os parâmetros para a correção - escrever a análise e três razões. 
Perceba que, se não fosse colocado o comando "junto com sua análise", o aluno poderia alegar que fez 
a análise "de cabeça" e só apresentou as três razões. 
 
 
 

05. SÍNTESE  
NOÇÃO  
A síntese é a operação mental inversa da análise; isto é, ao fazer-se uma síntese, relacionam-se 
diversas partes para estabelecer as características de um "todo". Esquematicamente, teríamos:  

 
 
ESTRUTURA DA QUESTÃO  
 Há apresentação ou indicação das partes.  
 Indicam-se os elos comuns entre as partes.  
Solicita-se com precisão o objetivo de chegada (síntese).  
 

PALAVRAS-CHAVE  
Faça uma síntese, generalize, apresente uma frase-síntese.  
 

EXEMPLOS PARA O NÍVEL DE SÍNTESE  
QUESTÃO  

Cinco alunos faziam um experimento em laboratório, estudando a queda dos corpos. Soltaram um prego, 
uma esfera de aço, uma bola de gude, um canivete e uma folha de papel. Observaram que quatro dos 
objetos caíram quase da mesma maneira. Escreva o que há de comum na queda desses quatro objetos 
e enuncie a lei da física que constitui uma generalização (síntese) desses fatos.  
Explique a queda da folha, à luz da síntese encontrada.  
 
COMENTÁRIO: Faça o estudo da questão, buscando identificar a estrutura de uma questão de síntese.  
Lembre-se de que toda generalização é uma síntese. Assim, as leis da física e da química nada mais são 
do que generalizações; ou seja, são resultantes de sínteses.  
 
QUESTÃO  



Na palestra a que assistimos, estudamos o papel social da escola hoje. O professor analisou três 
aspectos: a nova sociedade, a velha escola e a nova escola. A partir dos elementos abordados, construa 
um parágrafo-síntese da análise feita.  
 
COMENTÁRIO: Mais uma vez você pode perceber que a  
síntese vem após várias análises, justificando o fato de  
ser uma operação mental bastante complexa. 
 
 
  

06. JULGAMENTO (AVALIAÇÃO)  
NOÇÃO 

É o nível de maior complexidade. Nele há, normalmente, a emissão de juízo de valor após análises e/ou 
sínteses efetuadas. 
 
ESTRUTURA DA QUESTÃO 
• Proposição da situação / sentença / fato / discurso a ser  
avaliado 
• Indicação dos parâmetros para julgamento. 
 
OBSERVAÇÃO 
A correção de uma questão desse nível é feita pela coerência interna da argumentação no discurso. Não 
há julgamento de certo ou errado. O julgamento fica por conta da coerência da argumentação. (Sabemos 
que também não é fácil saber o que seria essa coerência no discurso.). 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Julgue, justifique sua resposta, apresente argumentos a favor (ou contra). 
 
EXEMPLOS PARA O NÍVEL DE JULGAMENTO  
QUESTÕES 
(A) No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos ordenou o lançamento da 
bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Apresente a razão alegada por ele para tal 
decisão e a julgue à luz das consequências do ato. 
b) No lançamento da Campanha da Fraternidade, um deputado de Brasília afirmou: "Preso é bandido 
mesmo,  
por isso tem de ser eliminado". Você concorda? Apresente ao menos três argumentos coerentes para 
justificar  
sua resposta. 
c) José Antônio foi atropelado e perdeu muito sangue. É transportado inconsciente ao hospital, onde o 
médico  
verifica que é necessário realizar uma transfusão de sangue. Quando ele se prepara para fazê-lo, chega 
a esposa de José Antônio e lhe diz: "Doutor, o senhor não pode fazer a transfusão, pois nossa religião 
não permite". "Mas  
ele não sobreviverá se não for feita a transfusão", retruca o médico. "Deus intervirá se essa for Sua 
vontade, mas  
não podemos abandonar nossas convicções", responde a esposa. Qual é sua opinião sobre o assunto; 
isto é, a seu 



ver, deve-se ou não fazer a transfusão? Apresente ao menos três argumentos que sustentem sua 
posição. 
 
COMENTÁRIO: Podemos constatar que em cada uma das três questões há respostas variadas e mesmo 
contraditórias. Não importa, pois a nosso ver em nenhuma delas há uma única verdade a ser defendida. 
As representações e as convicções religiosas, políticas e sociais podem ser as mais diversas e devem 
ser respeitadas.  
É preciso apenas haver coerência na argumentação que defende certo ponto de vista. 
Muitos professores nos têm afirmado: "Eu digo muitas vezes ao aluno 'Dê sua opinião', para saber o que 
ele  
pensa sobre o assunto". Isso é perfeito, desde que o professor saiba que toda opinião deve ser aceita, 
mesmo que  
pareça esdrúxula. Muitos poderiam argumentar sobre a validade de usar esse tipo de questão em 
provas, tendo em vista sua peculiaridade quanto aos critérios para a correção. A nosso ver, no entanto, é 
muito importante apresentar esse tipo  
de questão não somente em aula, mas, sobretudo nas provas, visto que nossos alunos deparam 
seguidamente com  
situações complexas como essas, em que ele precisa decidir emitindo um juízo de valor. 
 
 
 
MORETTO, Vasco Pedro, Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas.  . 
Rio de Janeiro – Lamparina, 2010.(Fragmentos extraídos do livro ) 


