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RESUMO 

São comparados os resultados de questões de múltipla escolha com os de questões de 
resposta livre de provas aplicadas em um curso de Física Geral. As questões comparadas 
envolveram diferentes níveis de comportamento e foram elaboradas com base em objetivos 
previamente definidos. Da análise dos dados obtidos no presente trabalho, concluímos que, 
essencialmente, não há diferença entre avaliar por múltipla escolha e avaliar por resposta livre. 

Multiple choice cunã essay tests i% Physics. The scores of multiple choice and essay items 
applied in an introductory college Physics course, are compared. Different behaviours are 
involved in the test items and its  aonstmction is founded on educational objectives previously 
defined. No difference has been detected in the scores and this result permit us to conclude 
that there are no significant differences between essay and multiple-choice types of evaluation. 

Nas últimas décadas, houve um aumento da destinados a verificar a ocorrência cm não da apren- 
população estudantil em todos os niveis de ensino dizagem. Mais especificamente, pretendemos com- 
e, com isso, problemas educacionais relacionados com parar a avaliação através de questões de múltipla 
o elevado número de alunos são comuns na atuali- escolha com a avaliação através de questões de 
dade brasileira, inclusive a nível universitário. resposta livre I. 

Soluções para estes problemas têm sido procu- 
radas através de diversos sistemas de ensino, com A comparação entre esses dois tipos de questões 

tendências ao ensino individualizado, por um lado, foi feita dentro de três diferentes categorias de 
e ao ensino de massa, por outro. Ligada a esses ~omportament0: conhecimento. compreens& e @i- 
diferentes sistemas de ensino e às suas constantes C ~ Ç ~ O .  Não foram incluídas na investigação questões 
mudanças está a avaliação. Ela pode ser parte inte- que exigem comportamentos mais complexos como 
grante de processo educacional - avaliação forma- análise, síntese e avaliação (Bloom, 1973). 
tiva - ou servir para testar desempenhos e dar 
graus - avaliação somativa (Block, 1971). Não O estudo foi feito em disciplinas de Eísica Geral, 
queremos, no presente trabalho, discutir a necessi- no ciclo bbico da Universidade Federal do Rio 
dade e a importância de avaliar mas, apenas, dentro Grande do Sul (UFRGS), durante o segundo semes- 
do amplo e complexo problema, pesquisar em torno tre de 1973. Destinou-se a responder a três questões 
do uso de dois tipos de instrumentos de medida específicas: 

* Comunica$ão apresentada na XXVI Reuniáo Anual da 1 Entende-se por questso de múltipla escolha o item que 
SBPC, Recife, julho de 1974. consiste de um enunciado seguido por um certo número 
Trabalho parcialmente subvencionado pela CAPES. de respostas, uma das quais é a certa ou a melhor e, 

** DO Instituto de Física da Universidade Federal do Rio por questão de resposta livre, o item em que o enunciado 
Grande do Sul. nHo B acompanhado pelas respostas. 
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