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RESUMO 
 
 

Neste trabalho descrevemos um método para quantificação da        

aprendizagem dos alunos, de conteúdos da disciplina eletromagnetismo aplicado         

em duas turmas do ciclo básico dos cursos de Física e Engenharia. Baseada na              

teoria proposta por Hestenes (HESTENES, WELLS, SWACKHAMERS, 1992) ,        

desenvolvemos uma prova de múltipla-escolha a ser aplicada em duas etapas no            

decorrer da disciplina, uma preferencialmente no primeiro dia de aula e outra antes             

da avaliação final da disciplina. Os resultados provenientes da aplicação deste           

dispositivo foram analisados, seguindo o cálculo de ganho (BAO, 2006), de forma a             

se obter o ganho de aprendizagem médio dos alunos nas duas turmas analisadas. 

 

Palavras chaves: Educação, Ganho de Aprendizagem, Medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

In this work, we describe a method of quantifying the learning of students in              

the discipline electromagnetism applied in two classes of the basic cycle of Physics             

and Engineering courses. Based on the theory proposed by Hestenes (HESTENES,           

WELLS, SWACKHAMERS, 1992), we developed a multip le choice test to be           

applied in two stages in the course of the discipline, each of which preferentially on               

the first day of class and another before the final evaluation of the discipline. The               

results of the application of this device were analyzed, following the gain calculation             

(BAO, 2006), in order to obtain the average learning gain of the students in two               

analyzed classes. 

 
Key word: Education, Leaning gain, Measure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo inicial do presente trabalho é desenvolver uma metodologia de           

medida de aprendizagem a partir do conceito de ganho descrito por Bao (BAO,             

2006). O primeiro intuito é melhorar as aulas dos cursos ministrados em            

universidades, pois foi neste o local de pesquisa e de coleta de dados, porém esse               

método pode ser utilizado como dispositivo de medida em outros seguimentos na            

área de educação, como educação básica, por exemplo. 

Todavia, essa metodologia não pode ser aproveitada apenas com esse          

intuito, há uma necessidade de uma discussão mais ampla sobre a utilidade dessas             

análises. 

Há uma discussão dentro da área pedagógica sobre o modelo de educação            

implementado no Brasil. Por muito tempo não se discute de forma significativa a             

filosofia educacional, principalmente no ensino básico, pois a metodologia expositiva          

e conteudista é predominante nas salas de aula brasileiras. 

Com o avanço do tempo, da modernização da sociedade e de uma maior             

introdução da tecnologia, o que se apresenta como consequência é um aumento            

significativo do acesso à informação e ao conhecimento por grande parte da            

população. O papel da sala de aula e do educando precisa ser debatido a fim de                

uma necessidade de renovação e modernização da função. Não há uma aceitação            

unânime de que o papel do professor é do ser passador de conhecimento, com o               

intuito do educando (que não teria um acúmulo prévio vindo de experiências            

pessoais) entender e captar o que foi passado.  

Outro problema abordado nas salas de aula é o interesse do educando em             

estar no espaço acadêmico ou escolar, pois o ritmo e a motivação não convergem              

com o objetivo dele de estar ali de forma interessada e atuante. Porém muitos              

estudiosos e acadêmicos, principalmente na área tecnológica e de ciências da           

natureza colocam que não há dados ou argumentos suficientes para garantir que            

uma metodologia de educação alternativa seja mais eficiente que uma aula           

expositiva. 

Nesse sentido, o presente trabalho se mostra como uma medida quantitativa           

para a apresentação de resultados comparativos com outros métodos de ensino,           

não a fim de substituir debates e reflexões subjetivas já colocadas em prática, mas              

para acrescentar argumentos pensando na melhoria da educação e na eficiência, e            
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possibilitando o aumento do interesse dos estudantes de vários segmentos do           

ensino. 

Dentro de uma necessidade de medir e comparar o quanto os educandos            

conseguem trabalhar e desenvolver um conteúdo lecionado dentro de sala de aula,            

foi feito no presente trabalho a implementação da metodologia avaliativa do ganho            

de aprendizagem discutida no trabalho intitulado “Theoretical comparisons of         

average normalized gain calculations” (BAO,  2006). 

Esta avaliação consiste em duas etapas que será detalhada no primeiro           

capítulo. Os instrumentos utilizados são denominados de pré-teste, que é uma           

avaliação nos primeiros dias de aula de um curso, e um pós teste, aplicado ao final                

do curso . 

No presente trabalho , o modelo de avaliação parte da famosa metodologia do            

Force Concept Inventory de HESTENES (HESTENES, WELLS, SWACKHAMERS,        

1992) (Inventário do conceito de força, em uma tradução livre do inglês), sendo esta              

voltada para a área de física mecânica, que foi adaptado ao curso de             

eletromagnetismo do ciclo básico para graduação, ministrado no Instituto de Física           

da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

No desenvolvimento deste projeto, os dados foram obtidos e tratados, de           

forma a serem aplicados nas propostas da metodologia de ganho de aprendizagem            

(BAO, 2006). Implementamos análises gráficas do cálculo do ganho dos alunos,           

fizemos a comparação entre as médias do ganho e o ganho das médias, que serão               

detalhadas no capítulo três do presente trabalho. 

No capítulo 2, descrevemos com detalhe a técnica de análise do ganho de             

aprendizagem (BAO, 2006). No capítulo 3, analisamos o teste utilizado na turma de             

física 2 do ciclo básico do Instituto de Física da UFF em duas ocasiões diferentes, no                

curso de férias de janeiro de 2019 e no curso de férias de janeiro de 2020, como                 

exemplo de implementação desta medição do ganho de aprendizagem. No capítulo           

4 detalhamos os dados e as análises dos resultados dos testes descritos no capítulo              

3. Finalizamos essa monografia apresentando as conclusões e perspectivas deste          

trabalho.  
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2 GANHO DE APRENDIZAGEM 
 

Utilizamos o conceito de análise de pós-teste e pré-teste (BONATE, 2000),           

que é uma metodologia já implementada para análise de diversas áreas, inclusive da             

educação e na área de ciências sociais.  

Para fins de cálculo desses testes usamos um conceito de cálculo para ganho             

de aprendizagem (GERY, 1972), 

            (1.1) 

aonde NPos é a nota do pós-teste, NPre é a nota do pré-teste e NMax é a nota                  

máxima 

A intenção é preencher uma lacuna a partir desse método que depende das             

duas variáveis para definir seu resultado final. 

Em geral, essas duas variáveis de medida (notas do pré teste e pós teste)              

que compõem o cálculo do ganho, podem ser usadas para diferentes tipos de             

análises, de forma individual ou para alguma amostragem coletiva. A ideia é que o              

pré teste seja aplicado no começo do curso, antes de qualquer matéria ser             

lecionada, com a intenção de avaliarmos como está o acúmulo de conhecimento dos             

estudantes em relação à matéria. O pós teste deve ser aplicado ao final do curso,               

após todo o conteúdo contido no teste ser lecionado pelo professor, para assim             

podermos comparar o desempenho do aprendizado dos estudantes através do          

cálculo de ganho aprendizagem. 

Agora iremos chamar de ‘x’ a divisão do número de respostas corretas do pré              

teste pelo número total de questões, ou seja, a porcentagem de acerto de um              

estudante no pré teste. Chamaremos de ‘y’ a divisão do número de respostas             

corretas do pós teste pelo número total de questões, sendo essa, a porcentagem de              

acertos do pós teste. 

Considerando que um educando pode ter um número de acertos no pós teste             

menor do que o número de acertos no pré teste, calcularemos o ganho de              

aprendizagem de duas formas diferentes. Consideramos também que o número 1           

significa a porcentagem de acertos máximos de uma prova (100%).  
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Primeiro, para calcular um ganho “positivo”, ou seja, o número de questões            

certas no pré teste sendo maior do que o número de questões certas no pós teste                

fazemos da seguinte maneira: 

            (2.2) 

Porém,  no caso de y < x, iremos usar um cálculo diferente: 

                    (2.3) 

Quando y≥x, g é uma medida percentual do quanto ganhou, isto é o quanto              

ganhou sobre o quanto poderia ganhar (1-x). Porém, quando y < x, o ganho é uma                

medida percentual da perda, isto é, o quanto perdeu (y-x) sobre o quanto poderia              

perder (x). Dessa forma, nessas duas singularidades fazemos: 

             (2.4) 

De acordo com Bao (BAO, 2006), pode se fazer uma análise tridimensional            

em um eixo de coordenadas g(x,y). Conforme aumenta o valor de y, temos um              

aumento linear do fator g (ganho de aprendizagem), exceto quando x = y, onde há               

uma descontinuidade, conforme mostrado na figura 1. No eixo positivo, a inclinação            

fica maior conforme x aumenta, já no eixo negativo a inclinação fica maior conforme              

o valor de x diminui. 

Um detalhe importante mostrado no gráfico é que o fator g sempre terá o              

valor 1 quando a nota do pós teste for máxima (y = 1), independente da nota do pré                  

teste, e o fator g sempre será -1 quando a nota do pós teste for mínima (y = 0),                   

independente da nota do pré teste. Outro ponto importante é quando as notas do pré               

e pós teste se equivalem, independente de quais delas for, o fator g sempre será               

zero. 
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Figura 1 - Ganho em função dos valores relativos do Pré-teste (x) e Pós-teste (y) 

(BAO,  2006).  

 

Analisando esse gráfico com valores de x constantes (figura 2), podemos ver            

perfis de como o fator g varia com a variação do y. Percebe-se que quanto maior o                 

valor de x, menor é a faixa de valores de y que pode-se alcançar para que g seja                  

positivo, tanto que quando x = 0 não há valores possíveis de g negativo, apenas g =                 

0 (quando y também é zero). 

 

Figura 2 - Ganho em função dos valores relativos do Pós-teste (y), mostrando 

as curvas dos valores relativos do Pré-teste (x) (BAO, 2006) 
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Da mesma forma , observando a figura 3, onde temos perfis de linha com             

valores constantes de y. Não há uma variação linear da mesma forma que na figura               

2, com valores de x constantes. Pode-se observar claramente que com valores de y              

igual a 1 ou zero, temos valores de g igual a ±1  , respectivamente. 

 

Figura 3 - Ganho em função dos valores relativos do Pré-teste (x), mostrando as 

curvas dos valores relativos do Pós-teste (y) (BAO, 2006) 

 

 

 

Uma terceira importante análise que representamos na figura 4 é com valores            

constantes da diferença entre a nota do pós-teste e a nota do pré-teste (y - x).                

Percebe-se que conforme essa diferença entre os dois é maior (quando y - x está               

mais próximo de 1 ou -1) a tendência é o fator g variar linearmente conforme a                

variação de x. 
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Figura 4 - Ganho em função dos valores relativos do Pré-teste (x), mostrando as 

curvas de variação entre os valores relativos Pós-teste e do Pré-teste 

(y-x) (BAO, 2006) 

 

Todas essas análises nos ajudam a entender o perfil de ganho em uma             

turma, seja com x, y ou y - x constantes.  

Para uma análise mais completa , é importante entendermos também o perfil           

da média das notas dos alunos. A média das notas do pré teste chamaremos de ,               x  

e a média das notas do pós teste chamaremos de , essas medidas nos ajudarão a          y       

calcular o ganho aprendizagem a partir das médias das notas dos alunos da             

seguinte forma: 

      (2.5)   

Essa análise da equação 2.5 só é possível para ganho aprendizagem           

positivos, onde as notas do pós teste foi maior que o pré teste de acordo com o                 

conceito da equação 2.2. 

Uma outra análise importante é quando calculamos a média dos ganhos dos            

estudantes que representamos com , ou seja, o somatório dos fatores g dividido    g          

pelo número de pessoas, demonstramos da seguinte maneira: 
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            (2.6) 

Considerando um número “k” como identificador de estudante, chamamos a          

quantidade de notas pré testes como , a quantidade de notas pós teste como ,      xk         yk  

e a quantidade de fatores g como , .gk   

Observe que há uma diferença nos dois métodos de calcular o fator g, onde              

na equação 2.5 calculamos o ganho das médias das notas, já na equação 2.6              

utilizamos o conceito para calcular a média dos ganhos dos estudantes.  

Uma situação hipotética interessante é que, a partir das equações 2.5 e 2.6,             

se as notas dos pré testes dos estudantes forem próximas da média de nota da               

turma, ou seja: , podemos escrever , que nos leva à .   xk ≈ x    (1 ) (1 )∑
N

k=1
− xk ≈ N − x      g ≈ g  

Obviamente esta relação é incomum e praticamente impossível de acontecer, o que            

nos leva a entender que os valores desses dois métodos serão diferentes para             

situações reais das notas de pré testes do educandos, e essa diferença entre eles              

vai depender da distribuição das notas. 

Analisando com mais cuidado o conceito da diferença entre e g, usaremos         g     

uma situação hipotética onde todos os ganhos serão positivos. Além disso,           

consideramos a nota de um estudante que ficou abaixo da média das notas da              

turma, chamando essa nota de , e a nota do estudante que ficou acima da média     xp1            

da turma chamando de . O mesmo ocorre no pós-teste, isto é, os alunos que    xp2            

tiraram nota abaixo da média chamaremos de e acima da média . Seguindo a       yp1     yp2    

discussão apresentada por Bao (2006), citaremos aqui três situações hipotéticas que           

servirão para fins de análise dos dados obtidos nas turmas analisadas neste estudo . 

 

2.1 Situação 1: ganho simétrico 

Supondo-se que temos um desvio de notas dos estudantes em uma mesma            

quantidade e de em relação à , tendo-se a mesma situação em relação à xp1   xp2     x         

e respectivamente, e que a variação entre cada uma delas seja a mesma,,yp1 ,yp2  y             

isto é , todos os estudantes tiveram a mesma variação de nota entre o pré-teste e o                 

pós-teste. Supomos que a diferença entre as médias das notas dos pós testes e dos               
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pré testes (que chamaremos de , onde temos a relação = ), essa situação     β0      β0  y − x    

está descrita da seguinte forma nessa gaussiana. 

 

 

Figura 5 - Gráfico representativo da distribuição da porcentagem do número total de 

alunos em função da nota relativa do Pré-teste (x) e do Pós-teste (y), 

considerando as distribuição dos dois testes idênticas (BAO, 2006) 

 

Chamaremos o desvio das notas do pré e do pós teste de onde            εp   

temos que = , essa relação também vale para as notas do pré teste.εp x|| p − x||  

 

 

 

2.2 Situação 2: ganho simétrico expandido 

 

Consideramos que um certo número de estudantes tenham conseguido uma          

nota de modo que seja ( ), além de um mesmo número de estudantes     x + εp         

alcançaram ( ) temos que o gráfico da figura 5 seja simétrico em relação ao x − εp              

eixo da média das notas. Desse modo, a média das notas desses estudantes seriam 

     (2.7) 

 

que nos dá: 

16 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Coverline%7Bg%7D_%7B0%2Cp%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Cleft(%5Cfrac%7B%5Cbeta_0%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D%2B%5Cvarepsilon_p%5Cright)%7D%2B%5Cfrac%7B%5Cbeta_0%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D-%5Cvarepsilon_p%5Cright)%7D%5Cright)%3D%5Cfrac%7B%5Cbeta_0%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D%5Cright)-%5Cfrac%7B%5Cvarepsilon_p%5E2%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D%5Cright)%7D%7D%0


           (2.8) 

somando todos os alunos 

                 (2.9) 

Dessa forma, verifica-se que . Essa correlação é positiva, já que como    g0 > g         

a variação das notas de todos os alunos é a mesma, espera-se que quem tira nota                

menor que a média tire menor também no pós teste pela simetria. 

 

Outro exemplo que leva em conta uma expansão da gaussiana em y, ou seja,              

o desvio no pós teste seja maior que o desvio no pré teste da seguinte forma. 

 

 

Figura 6 - Ganho simétrico espalhado: Gráfico representativo da distribuição da 
porcentagem do número total de alunos em função da nota relativa do 
Pré-teste (x) e do Pós-teste (y), considerando as distribuição do Pós-teste 
expansiva relativo ao Pré-teste (BAO, 2006) 

 
A soma dos ganhos dos dois alunos de notas “simétricas” no pré teste seria 

                 (2.10) 

Onde sendo , denominamos como a variação dos ββp2 >  p1    β0 = 2
β  + βp2 p1   Δp     

, desse jeito temos  e , assims  β βp2 = β0 + Δp βp1 = β0 − Δp  
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Coverline%7Bg%7D_%7B0%2Cp%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%5Cleft(%5Cfrac%7B%5Cbeta_%7Bp1%7D%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D%2B%5Cvarepsilon_p%5Cright)%7D%2B%5Cfrac%7B%5Cbeta_%7Bp2%7D%7D%7B%5Cleft(1-%5Coverline%7Bx%7D-%5Cvarepsilon_p%5Cright)%7D%5Cright)%0


    (2.11) 

Que nos leva à  

   (2.12) 

 

2.3 Situação 3: ganho simétrico comprimido 

Outro exemplo é quando temos uma situação de contração das notas dos            

estudantes em relação à nota média da turma, ou seja, quando a nota do pré teste                

tem uma diferença maior em relação à média do que a nota do pré teste, como                

podemos observar na figura 7 

 

 

 

Figura 7 - Ganho simétrico comprimido: Gráfico representativo da distribuição da           

porcentagem do número total de alunos em função da nota relativa do            

Pré-teste (x) e do Pós-teste (y), considerando as distribuição do Pós-teste           

contrativa relativo ao Pré-teste (BAO,  2006) 

 

Note que , nesse caso temos que < . De  Δp = β|| 0 − βp1
|
| = β|| 2p − β0

|
|      β2p  βp1   

forma similar temos que e = . Como assumimos que todos    ββp1 =  0 + Δp   βp2  β0 + Δp      

os estudantes ficam no mesmo lado da distribuição das curvas tanto no pré teste,              
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como no pós teste, temos - ou < , então para um certo número de     βp1  εβp2 < 2 p  Δp  εp        

estudantes podemos calcular  da seguinte maneiragC,p  

 

 

           (2.13) 

Usando um argumento similar ao caso da expansão, temos .          g  ggE >  o >  C  

Com essa relação, podemos observar que quanto maior é a expansão das notas em              

relação à média, maior será o ganho, se a nota do estudante continuar no mesmo               

lado da curva, tanto no pré teste, quanto no pós teste. 

 

 

2.4 Situação 4: ganho simétrico anormal 

Um último caso, onde a nota do estudante foi mais baixa que a média no pré                

teste, e mais alta no pós teste, ou vice-versa, que chamaremos essa situação de              

ganho anormal, e representamos sua média como gA  

 

 

Figura 8 - Gráfico representativo da distribuição da porcentagem do número total de             

alunos em função da nota relativa do Pré-teste (x) e do Pós-teste (y),             

considerando as distribuição do Pós-teste anômala relativo ao Pré-teste         

(BAO, 2006) 
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Para um certo par de estudantes denotamos como a diferença entre e       Δp
′      β0   

e  respectivamente (  =  - , então nós temosβ1 β2 Δp
′ β1  β )β0 =  0 − β2 ≥ 0  

     (2.14) 

Para efeito de comparação, se pegarmos estudantes com a mesma diferença           

de notas em relação à média, em uma situação de contração, podemos ver que              

> . Se observarmos a equação de contração à seguir.Δp
′ Δp

 
 

              (2.15) 

Observando a equação do ganho médio da contração em relação do ganho            

médio anormal concluímos que  .ggC >  A  

Concluindo a análise, podemos ver que , que nos ajuda      , ]gE > g0 > [gC g > gA     

a entender a relação dos perfis das gaussianas nos gráficos para ver qual ganho              

médio será maior. 
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3 DISPOSITIVO DE MEDIDA PARA VERIFICAÇÃO DO GANHO DE 

APRENDIZAGEM 

 

Neste capítulo, iremos abordar como foi construído o dispositivo de medida           

para a verificação do rendimento dos estudantes, através do cálculo de ganho de             

aprendizagem apresentado no capítulo anterior. A partir deste ponto, iniciaremos a           

descrição da implementação desta análise em uma turma de Eletromagnetismo no           

ciclo básico, do IF-UFF, voltado a estudantes de Física e Engenharia. 

O procedimento consistiu na aplicação do nosso dispositivo, que se resume           

em uma prova de múltipla-escolha, em duas etapas na disciplina. Inicialmente, na            

primeira aula da disciplina, aplicamos a prova de forma a obter as notas que              

consistem nos xk, definidos na seção anterior. Um pouco antes do fim da disciplina,              

aplicamos a mesma prova-dispositivo de forma a obter os yk, definidos acima. Essa             

aplicação se deu em duas turmas distintas, no curso de verão, nos anos de 2019 e                

2020, respectivamente. 

Os estudantes fizeram o teste sabendo que não valia nota e que era             

facultativo, sendo que a turma de 2019 poucas pessoas escolheram não fazer o             

teste. Já em 2020 todos os educandos optaram por participar, o que demonstra um              

dado interessante, pois demonstra o interesse em participar da pesquisa com o            

objetivo de melhorar a metodologia da aula aplicada no curso. 

Há sempre um conceito pré estabelecido por qualquer indivíduo sobre algum           

determinado tema físico que aparece no dia a dia, que é derivado de anos de               

experiência pessoal. Conceitos de senso comum nem sempre condizem de forma           

correta com conceitos físicos delimitados cientificamente, e é nesse sentido que os            

conceitos das questões da prova (dispositivo-avaliação) foram pensadas. 

A partir de agora, apresentaremos a prova e iremos fazer uma análise de             

como foi feita a prova aplicada na turma de 2020. A seguir apresentamos o              

dispositivo de medida que utilizamos: 

:  
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Prova 
 

Duas questões discursivas 
 
X e Y são duas esferas de metal não carregadas em suportes            
isolantes e estão em contato entre si.  

 
Uma barra com carga positiva R é aproximada de X como           
mostrado na Figura. 
 

 
Mantendo a distância entre R e X fixa, sem encostar a barra em             
X, a esfera Y é agora afastada de X, como na Figura. 

 

 
 
A barra agora é afastada das esferas. 
 

 
 
 
1- No final, o que pode-se concluir sobre os estados de carga            
de X e Y? (São neutras, ambas positivas, X positiva e Y neutra             
etc.) 
 
 
 
 
2- No final, as esferas X e Y se atraem, se repelem ou não              
interagem eletricamente? 
 

3) As esferas carregadas A e B exercem entre si forças 

repulsivas. Sabemos que QA = 4QB. Qual das 

afirmações abaixo é verdadeira? 

 

A) FA sobre B > FBsobre A  

B) FA sobre B < FBsobre A  

C) FA sobre B = FBsobre A ≠ 0 

D) FA sobre B = FBsobre A = 0 

 
4) Em um experimento, duas esferas de cobre idênticas,         
carregadas com a mesma carga +Q, são mantidas        
próximas sem entrarem em contato uma com a outra.         
Uma das bolas é fixada no teto por meio de um bastão            
isolante. A outra bola é equilibrada em uma balança, cujo          
apoio é de plástico isolante. Nesta configuração, a        
balança registra M gramas. 

 
Na sequência, uma esfera idêntica     
descarregada toca na bola superior e é       
afastada. Após esse contato, a balança      
registra M1. Posteriormente, uma segunda     
esfera idêntica descarregada toca na bola      
superior e é afastada. Nesta situação, a       
balança registra M2. Quais das alternativas      
abaixo é correta? 
 

 
 
A) M = M1 = M2 
B) M > M1 > M2 
C) M > M2 > M1 

D) M < M1 = M2 
E) M > M1 = M2 
 

 

5) A esfera leve feita de vidro está suspensa por um fio. O             

pólo norte de um ímã é aproximado da esfera. Suponha          

que a esfera esteja eletricamente neutra. 

 

Podemos concluir que nessa situação a esfera: 

A) Se aproximará do imã. 

B) Se afastará do imã. 

C) Vai ficar parada. 
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D) A esfera será eletrizada. 

 

6) Um pedaço de plástico está uniformemente carregado        

com densidade de cargaηa. O plástico é, então, dividido em           

um grande pedaço com densidade superficial de cargaηb e          

em um pequeno pedaço com densidade superficial de carga         

ηc. Coloque em ordem decrescente as densidades       

superficiais de carga de ηa até ηc. 

 

 

A) ηa > ηb > ηc 

B) ηa > ηb = ηc 

C) ηa = ηb = ηc 

D) ηa < ηb < ηc 

 

   

7) A figura mostra três cargas elétricas denominadas Q1, Q2, 
Q3 e algumas linhas de campo elétrico na região ao redor das 
cargas. Podemos afirmar que 

 
 
A) Q1 é positiva, Q2 é negativa, Q3 é positiva. 

B) Q1 é negativa, Q2 é positiva, Q3 é negativa. 

C) Q1  é positiva, Q2  é positiva, Q3 é negativa. 

D) Todos as três cargas são negativas. 
 
 
8) Um elétron está se movendo inicialmente para a direita          

quando entra em um campo elétrico uniforme direcionado        

para cima. Qual trajetória mostrada abaixo seguirá o elétron? 

 
A) trajetória W 
B) trajetória X 
C) trajetória Y 
D) trajetória Z 

 

 
9) A imagem a seguir mostra um ímã permanente que 
foi quebrado ao meio. 

 
Sabendo que N e S representam, respectivamente, os 
pólos norte e sul do ímã permanente, determine a 
polaridade dos pontos 1, 2, 3 e 4. 
 

A) 1- norte, 2-norte, 3-sul e 4-sul. 

B) 1-norte, 2-sul, 3-sul e 4-norte. 

C) 1-norte, 2-sul, 3-norte e 4 -sul. 

D) 1-sul, 2-sul, 3-norte e 4-norte. 

E) 1-neutro, 2-neutro, 3-neutro e 4-neutro. 

  

 

Questões 10 e 11: O esboço mostra seções 

transversais de superfícies equipotenciais entre dois 

condutores carregados mostrados em preto sólido. 

Pontos nas superfícies equipotenciais próximas aos 

condutores são rotulados como A, B, C, ..., H. 
 

 

10) Uma partícula positivamente carregada     
abandonada da posição E  

A) inicia um movimento seguindo uma trajetória       
aproximadamente reta, ligando os pontos E e G. 
B) inicia um movimento seguindo uma trajetória       
aproximadamente reta, ligando os pontos E e C. 
C) se desloca até a posição F, seguindo uma trajetória          
sobre a curva -200V. 
D) se desloca até a posição D, seguindo uma         
trajetória sobre a curva -200V. 
E) permanece em repouso.   
 
 
11) O campo elétrico no ponto E  

A) , de forma aproximada, aponta para o ponto F 
B) , de forma aproximada, aponta para o ponto D 
C) , de forma aproximada, aponta para o ponto C 
D) , de forma aproximada, aponta para o ponto G 
E) é nulo.   
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12) Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito          

elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna.         

Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento,         

e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes           

ligações com a intenção de acender a lâmpada: 

 

 

 

   

Tendo por base os esquemas mostrados, assinale os itens         

referentes às ligações na qual a lâmpada acende 

A) 4, 5, 7   B) 1, 2, 7   C) 1, 3, 7   D) 1, 3, 6   E) 2, 3, 6 

  

13) A figura mostra três lâmpadas idênticas conectadas a uma          
bateria com uma voltagem constante em seus terminais. O que          
acontece com o brilho da lâmpada 1 quando o interruptor S está            
fechado? 
 

 
 

A) O brilho aumentará momentaneamente e retornará ao seu 
nível anterior. 
B) O brilho aumenta permanentemente. 
C) O brilho permanece o mesmo de antes da chave ser fechada. 
D) O brilho diminui permanentemente. 

 
 
 
 

14) Três partículas viajam    

através de uma região do     

espaço onde o campo    

magnético está para fora da     

página, como mostrado na    

figura. A carga elétrica de     

cada uma das três partículas     

é, respectivamente, 

 
A) 1 é neutra, 2 é negativa, e 3 é positiva. 
B) 1 é neutra, 2 é positiva, e 3 é negativa. 
C) 1 é positiva, 2 é neutra, e 3 é negativa. 
D) 1 é negativa, 2 é neutra, e 3 é positiva. 
E) 1 é negativa, 2 é negativa, e 3 é positiva. 

15) A figura mostra três longos fios paralelos de         

transporte de corrente. As magnitudes das correntes       

são iguais e suas direções são indicadas na figura.         

Qual das setas desenhadas perto do fio que        

transporta a corrente I1 indica corretamente a       

direção da força magnética que atua naquele fio? 

 
A) A       B) B       C) C       D) D  

16) Os três anéis de cobre (suspensos por fios de          
plástico) mostrados na figura estão em uma região        
de campo magnético uniforme, que não varia com o         
tempo. O anel 1 oscila para esquerda e para direita,          
como um pêndulo, o anél 2 gira em torno de um eixo            
vertical, e o anel 3, logo abaixo da mola, oscila para           
cima e para baixo. Em princípio, durante os        
movimentos descritos, existe corrente elétrica     
circulando  
 

 
A) o anel 1, apenas. 
B) o anel 2, apenas. 
C) o anel 3, apenas. 
D) os anéis 1 e 3, apenas. 
E) os anéis 1, 2 e 3. 
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A prova foi desenvolvida a partir do conceito do artigo Force Concept Inventory             

( HESTENES, WELLS, SWACKHAMERS, 1992). Cada questão implementada foi        

pensada para entender como o estudante compreende e descreve um referido           

assunto abordado, na tabela 1 podemos ver o conteúdo abordado em cada questão             

contida no teste. 

 

Questão Conceito envolvido 

1 Eletrização por indução 

2 Eletrização por indução 

3 Força eletrostática 

4 Interação eletrostática e eletrização por contato 

5 Interação imã com matéria 

6 Densidade de carga 

7 Campo elétrico 

8 Campo elétrico uniforme e Força sobre carga 

9 Imã 

10 Superfície equipotencial e movimento de carga 

11 Relação entre campo elétrico e equipotencial 

12 Circuito elétrico (Pilha) 

13 Potência em um circuito 

14 Campo magnético 

15 Força magnética 

16 Lei de indução de Faraday - Relação fluxo do campo magnético e corrente induzida 

  

Tabela 1 - Relação entre questão e conceito envolvido - Teste de 2020 

 

A seguir, analisamos alguns aspectos das questões e seus conceitos envolvidos: 

1. Abordando o tema de eletrização por indução, desenvolvemos duas          

questões discursivas de resposta rápida, são elas as questões 1 e 2.            

Espera-se que o estudante entenda o conceito físico de carga elétrica,           

suas leis de interação, como elas interagem e se comportam em           

metais. Na questão 4 também fazemos uma relação entre a força            

elétrica exercida pela interação das cargas e comparamos com a força           

peso através das direções das forças. 

25 



2. Quando lidamos com o conceito de força elétrica, queremos que o            

estudante entenda não só a relação entre as forças, como abordado na            

quarta questão, mas também que essas forças estão sobre a ação das            

leis de Newton, como na questão 3, que há a relação com ação e              

reação. 

3. Na questão 5 se procura perceber se o estudante tem um            

conhecimento sobre magnetismo básico, com a relação dos materiais         

que interagem com o imã, para saber se ele é capaz de descrever a              

relação magnética com cargas elétricas. 

4. Outro conceito importante para esse curso é a densidade de carga, que             

foi abordado na questão 6. É necessário que o educando descreva           

relação desse conceito com a geometria da distribuição de carga em           

um isolante. 

5. Abordando o conceito de campo elétrico na questão 7 e 8, se busca no               

estudante entender a relação com cargas pontuais estáticas.        

Primeiramente se aborda a relação vetorial do campo com a carga, e            

na questão subsequente se espera que tenha um domínio sobre o           

comportamento das linhas de campo com relação ao sinal da carga.           

Para além da relação de cargas estáticas com o campo elétrico,           

precisa-se que o educando tenha entendimento do comportamento das         

cargas imersas nele, relação dos movimentos com seus sinais e          

comportamento da trajetória em um campo uniforme quando estão em          

movimento, onde se é abordado na questão 8. 

6. Alguns assuntos não são necessariamente novos para quem está          

estudando essa matéria pela primeira vez. A questão 9 aborda um           

conceito básico sobre o funcionamento de um ímã, onde se pergunta           

qual é o sentido (norte ou sul) dele depois de quebrado. Esse tipo de              

assunto é majoritariamente tratado no ensino médio, portanto se o          

estudante teve uma educação básica boa, deve ser capaz de          

responder este conceito abordado. Esse método serve para        

entendermos também, quem teve uma boa formação anterior ao ensino          
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superior, o que ajuda a compreender e pensar medidas para que o            

educador possa atingir essa demanda na sua metodologia de aula. 

7. Um dos conceitos mais importantes abordados no curso de          

eletromagnetismo é o potencial elétrico. É necessário que se entenda a           

relação com o campo elétrico, e também como se comporta onde há            

cargas ou objetos carregados. Nas questões 10 e 11 respectivamente,          

abordou-se esses tópicos no intuito de compreender melhor o         

entendimento sobre esses assuntos, pretendemos nestas dar um        

refinamento na parte de potencial elétrico, tratando da relação de          

carga, campo e potencial através de linhas equipotenciais. Segue         

abaixo estas as questões 

Questões 10 e 11: O esboço mostra seções transversais de superfícies           
equipotenciais entre dois condutores carregados mostrados em preto        
sólido. Pontos nas superfícies equipotenciais próximas aos condutores são         
rotulados como A, B, C, ..., H. 
 

 

 

10) Uma partícula positivamente carregada abandonada da posição E  

A) inicia um movimento seguindo uma trajetória aproximadamente reta,         
ligando os pontos E e G. 
B) inicia um movimento seguindo uma trajetória aproximadamente reta,         
ligando os pontos E e C. 
C) se desloca até a posição F, seguindo uma trajetória sobre a curva -200V. 
D) se desloca até a posição D, seguindo uma trajetória sobre a curva -200V. 
E) permanece em repouso.   
 

11) O campo elétrico no ponto E  

A) , de forma aproximada, aponta para o ponto F 
B) , de forma aproximada, aponta para o ponto D 
C) , de forma aproximada, aponta para o ponto C 
D) , de forma aproximada, aponta para o ponto G 
E) é nulo. 
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8. Outro assunto importantíssimo abordado no ensino médio é o circuito           

elétrico. Entender como se monta as relações entre a corrente, a           

resistência, potencial elétrico dentro de um circuito e a diferença de           

potencial gerada por uma fonte, ou uma bateria é fundamental, nesse           

sentido foi implementada na prova as questões 12 e 13, onde o            

conhecimento sobre esses temas é necessário para responder        

corretamente essas perguntas no teste.  

9. A relação entre cargas elétricas em movimento imersas em um campo            

magnético é um conceito fundamental para o entendimento do objetivo          

do curso, portanto está presente na questão 14 esse assunto, como           

mostra a figura abaixo. Na questão 15 espera-se que o estudante tenha            

entendimento deste conceito dentro do contexto de uma corrente         

imersa no campo. 
 

14)  Três partículas viajam através de uma região do espaço onde 
o campo magnético está fora da página, como mostrado na 
figura. A carga elétrica de cada uma das três partículas é, 
respectivamente, 

 
A) 1 é neutro, 2 é negativo, e 3 é positivo. 
B) 1 é neutro, 2 é positivo, e 3 é negativo. 
C) 1 é positivo, 2 é neutro, e 3 é negativo. 
D) 1 é negativo, 2 é neutro, e 3 é positivo. 

 

10. Por último, mas não menos importante, introduziu-se na prova a           

questão 16, que é sobre lei de indução Faraday. Esse conteúdo é o             

mais complexo entre os abordados na prova e o último dos citados a             

ser lecionado. Nessa parte o educando precisa dominar os conceitos          

da relação entre corrente e campo magnético através da lei de indução            

Faraday, sendo que se aborda o surgimento de corrente através da           

variação do fluxo e do campo magnético, respectivamente. 
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Foi realizada uma mudança em algumas questões na prova aplicada na turma            

de 2020 em relação à de 2019 com o objetivo de melhorar a abordagem dos               

conceitos estabelecidos. 

Interessante ressaltar que as questões discursivas (1 e 2) tiveram mais           

elementos de análise a partir de algumas respostas feitas de forma mais            

desenvolvidas, tanto para completar a resposta quanto para mostrar onde o           

educando está errando no conceito, a fim de identificar a melhor forma de trabalhar              

essas divergências. Segue abaixo algumas respostas da primeira e segunda          

questões, respectivamente. 

 

1- “Elas continuam neutras, já que foi uma eletrização por indução após afastar a barra as                

esferas continuam iguais.”  

“Não interagem” 

 

2- “A esferas X e Y são neutras” 

“Se atraem por ser esferas metálicas”  

 

Portanto, uma reflexão importante a ser feita é a necessidade de uma            

avaliação com mais contato, de uma forma mais completa com o saber apresentado,             

seja em forma de questão discursiva, ou algum outro modelo de avaliação. Isso vai              

depender das condições colocadas ao professor que for aplicar essa metodologia,           

seja no ensino superior, técnico, básico, ou em qualquer outro segmento na área de              

educação. No caso do presente trabalho se fez necessário uma prova totalmente ou             

com sua maioria de questões objetivas, por conta do tempo de prova e das              

condições de avaliação que o curso oferece. 

 

 

 

4 ANÁLISE DE MEDIDAS E DADOS  

 

29 



Neste capítulo iremos descrever os dados coletados das provas feitas pelos           

estudantes, aplicando o conceito de ganho de aprendizagem apresentado no          

primeiro capítulo do presente trabalho.  

No primeiro teste aplicado, na turma de verão de 2019, tiveram a participação             

de setenta e um estudantes, sendo que a média aritmética das notas obtidas foi 4,4               

em um total de 10,0 pontos. 

Uma análise feita foi a relação da quantidade de alternativas de cada questão             

marcada na prova, que está exposto na tabela 1 abaixo. 

 

Questões / Respostas A B C D Branco 

1 12 9 5 44 1 

2 20 8 36 6 0 

3 8 34 1 8 18 

4 8 1 47 13 2 

5 14 4 38 13 1 

6 34 7 25 1 4 

7 48 15 5 3 0 

8 5 1 35 30 0 

9 30 17 18 2 4 

10 6 10 52 3 0 

11 11 15 20 20 5 

12 13 39 5 8 6 

13 1 5 43 20 2 

14 7 15 24 23 2 

15 12 18 33 6 2 

16 2 6 41 18 2 

17 13 22 27 4 5 

18 7 34 15 10 5 

19 18 34 7 5 7 

Tabela 2 - Número de respostas por questão no Pré-teste de 2019 

Pode-se observar que tiveram questões com respostas mais unânimes, como          

a questão 10, que teve 52 estudantes marcando a letra C. Já em outras questões,               

como a 11, tiveram suas respostas mais divididas. 
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Observando-se a tabela 3, a questão 10 foi a que mais teve acertos, já a               

questão 11, teve um índice baixo de acerto. A partir destes dados pode-se debater a               

relação da distribuição de respostas nas alternativas das questões com o número            

de acerto. 

 

Questões Porcentagem 

 de acerto 

1 62.0 

2 51.4 

3 49.3 

4 66.2 

5 54.3 

6 47.9 

7 67.6 

8 42.3 

9 42.3 

10 73.2 

11 28.2 

12 11.3 

13 60.6 

14 21.1 

15 46.5 

16 26.1 

17 18.3 

18 47.9 

19 25.4 

 

Tabela 3 - Porcentagem de acertos do Pré-teste 2019 

 

Já o segundo teste, aplicado no final do curso teve a participação de 41              

alunos no total, a média aritmética da nota da turma foi de 6,46 de 10,0 pontos, o                 

que nos mostra um aumento considerável em relação à primeira prova. 
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Questão A B C D Branco 

1 8 1 0 32 0 

2 4 0 33 3 0 

3 0 36 3 1 2 

4 4 0 32 5 0 

5 2 0 28 10 1 

6 31 1 9 0 0 

7 41 0 0 0 0 

8 0 0 11 29 1 

9 20 5 16 0 0 

10 1 4 36 0 0 

11 4 2 2 26 1 

12 9 18 3 11 0 

13 0 1 31 9 0 

14 2 11 20 8 0 

15 1 8 32 0 0 

16 0 0 17 23 1 

17 16 8 15 2 0 

18 3 18 12 6 2 

19 12 27 1 0 1 

 

Tabela 4 - Número de respostas por questão no Pós-teste de 2019 
 

Nota-se que as alternativas marcadas pelos estudantes se tornaram mais          

unânimes entre eles. Observando na tabela 6, podemos ver que a porcentagem de             

acerto da maioria das questões também aumentou, o que justifica o aumento da             

média das notas. Outra observação relevante são as questões com mais           

divergências de resposta marcada, a número 12 e 14. Na tabela abaixo pode-se             

observar que são as questões com os menores índices de acerto, o que nos leva a                

reflexão da necessidade de pensar sobre a abordagem dos temas dessas questões            

na sala de aula. 

 

Questões Porcentagem 

 de acertos 

1 78.0 
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2 82.5 

3 85.7 

4 78.0 

5 68.3 

6 75.6 

7 100.0 

8 70.7 

9 48.8 

10 87.8 

11 74.3 

12 26.8 

13 75.6 

14 26.8 

15 78.0 

16 56.1 

17 39.0 

18 43.9 

19 29.3 

 

Tabela 5 - Porcentagem de acertos do Pré-teste 2019 

 

Posterior à uma análise dos resultados do pós teste e do pré teste feita              

separadamente, iremos comparar o resultado das duas avaliações a partir do cálculo            

de ganho de aprendizagem. Para isso iremos usar apenas os dados dos educandos             

que fizeram ambas as provas. Na turma de verão de 2019 foram 38 estudantes que               

tiveram um ganho de suas notas calculadas, a nota média do pré teste, que              

chamaremos de , foi de 0,539, já a média das notas do pós teste, que chamaremos  x               

de , foi de 0,649, a diferença desses resultados nos mostra uma melhora y             

considerável entre as avaliações. Abaixo está uma tabela que mostra a porcentagem            

de acerto dos estudantes em cada prova e o valor do fator g (ganho) de cada um. 

 

Estudante Nota Pré teste Nota Pós teste ganho 

1 0.63 0.58 -0.084 

2 0.74 0.68 -0.072 
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3 0.68 0.68 0.000 

4 0.32 0.32 0.000 

5 0.74 0.74 0.000 

6 0.47 0.53 0.099 

7 0.26 0.37 0.142 

8 0.74 0.79 0.198 

9 0.47 0.58 0.200 

10 0.53 0.63 0.224 

11 0.53 0.63 0.224 

12 0.32 0.47 0.231 

13 0.32 0.47 0.231 

14 0.37 0.53 0.250 

15 0.42 0.58 0.273 

16 0.42 0.58 0.273 

17 0.47 0.63 0.300 

18 0.32 0.53 0.307 

19 0.32 0.53 0.307 

20 0.32 0.53 0.307 

21 0.68 0.79 0.332 

22 0.47 0.68 0.399 

23 0.47 0.68 0.399 

24 0.47 0.68 0.399 

25 0.63 0.79 0.427 

26 0.63 0.79 0.427 

27 0.26 0.58 0.429 

28 0.32 0.63 0.462 

29 0.68 0.84 0.500 

30 0.21 0.63 0.534 

31 0.21 0.63 0.534 

32 0.42 0.74 0.546 

33 0.42 0.74 0.546 

34 0.26 0.68 0.571 

35 0.47 0.79 0.599 

36 0.68 0.90 0.668 

37 0.42 0.84 0.727 

38 0.53 0.90 0.778 
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Tabela 6 - Ganho por aluno - Teste de 2019 

 

Observando a figura 9 abaixo podemos ver o gráfico de ganho de            

aprendizagem pela nota do pré teste. As linhas representam o conjunto de nível da              

função do ganho com as notas dos testes. Os pontos são as notas dos estudantes, a                

composição da posição deles podem nos ajudar a fazer uma análise do perfil dessas              

notas, dependendo se elas estiverem mais espalhadas, para cima ou para baixo, ou             

se estiverem mais juntas.  
 

 
Figura 9 - Gráfico de valores de ganho em função da nota relativa do Pré-teste comparando 

com os valores simulados do Pós-teste - teste de 2019 

 

Pode-se observar no gráfico abaixo, a relação do ganho com a diferença            

entre a nota do pré teste com a do pós teste (y-x). Dessa análise dá para concluir                 

que o fator g não depende necessariamente da diferença das notas, mas de todo um               

conjunto de fatores entre a relação desses conhecimentos pré e pós testado. Há de              

se observar que quatro notas tiveram a mesma variação (y - x = 0.10) e tiveram                

ganhos diferentes, pois suas notas no pré testes eram diferentes, o que foi um fator               

que influenciou nesse caso. 
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Figura 10 - Gráfico de valores de ganho em função da nota relativa do Pré-teste 

comparando com os valores simulados da diferença dos valores relativos do 

Pós-teste e do Pré-teste - teste de 2019 
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Figura 11 - Distribuição da quantidade de alunos em função da nota relativa do Pré-teste e 

do Pós-teste - teste de 2019 
 

 

Observando as gaussianas produzidas a partir das notas dos testes com           

relação a nota média de cada um, nota-se um movimento de contração da segunda              

curva, ou seja, em média as notas do pós teste foram mais perto da média do que a                  

do pré teste. Nesse perfil de gráfico podemos calcular o ganho à partir da equação               

2.12. 

Uma análise interessante é em relação a média da turma, que apresentou            

melhora, porém o tipo de ganho de aprendizagem apresentada no gráfico acima            

mostra um perfil de contração da gaussiana do pós teste, o que significa um ganho               

com um valor menor do que em uma situação de possível perfil de expansão na               

curva do gráfico. 
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Perfil da Gaussiana Número de alunos 

Anormal 10 

Contração 15 

Expansão 13 

Total 38 

 

Tabela 7 - Número de alunos em condições de distribuição de notas do teste de               

2019 

Na tabela acima foi observado o perfil das notas de cada estudante com             

relação à média da turma, e essa comparação mostra se há um perfil de contração,               

expansão ou anormal individualmente em relação à turma de 2019. 

Agora iremos para a análise da segunda coleta de dados do teste aplicado na              

turma de verão de 2020. Nos dois testes obteve-se a participação de 34 estudantes,              

sendo que a média aritmética das notas obtidas foi de 44,3% no pré teste e 67,06%                

no pós teste. 

 
Figura 12 - Gráfico de valores de ganho em função da nota relativa do Pré-teste 

comparando com os valores simulados da diferença dos valores relativos do 

Pós-teste e do Pré-teste - teste de 2020 
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Além do número de questões que foram alteradas de uma turma para a outra,              

o tempo de realização também se modificou, como a turma de 2020 teve um total de                

3 questões a menos, a prova que antes tinha 40 minutos passou a ter 30. 

 

 
Figura 13 - Gráfico de valores de ganho em função da nota relativa do Pré-teste 

comparando com os valores simulados da diferença dos valores relativos do 

Pós-teste e do Pré-teste - teste de 2020 
 

O número de estudantes que entregou a prova com apenas parte das            

questões feitas em decorrência da falta de tempo foi bem menor, o que mostra o               

acerto na diminuição do número de questões, além de dar mais tempo para pensar              

em cada questão ajuda a manter a tranquilidade para responder corretamente           

durante a aplicação do exame. 
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Aluno 
Nota Pré 

teste Nota Pós teste ganho 

1 0.69 0.81 0.400 

2 0.63 0.75 0.333 

3 0.56 0.94 0.857 

4 0.50 0.69 0.375 

5 0.44 0.50 0.111 

6 0.50 0.56 0.125 

7 0.38 0.31 -0.167 

8 0.13 0.69 0.643 

9 0.69 0.94 0.800 

10 0.69 0.63 -0.091 

11 0.38 0.88 0.800 

12 0.81 0.94 0.667 

13 0.50 0.50 0.000 

14 0.50 0.63 0.250 

15 0.56 0.94 0.857 

16 0.31 0.81 0.727 

17 0.44 0.81 0.667 

18 0.31 0.88 0.818 

19 0.38 0.81 0.700 

20 0.69 0.94 0.800 

21 0.44 0.63 0.333 

22 0.25 0.38 0.167 

23 0.38 0.94 0.900 

24 0.50 0.75 0.500 

25 0.25 0.56 0.417 

26 0.63 0.38 -0.400 

27 0.38 0.50 0.200 

28 0.56 0.38 -0.333 

29 0.56 0.63 0.143 

30 0.50 0.81 0.625 

31 0.56 0.50 -0.111 

32 0.19 0.38 0.231 

33 0.31 0.38 0.091 

34 0.25 0.56 0.417 

Tabela 8 - Ganho por aluno - Teste de 2020 
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Percebe-se que há um salto significativo em algumas notas do pós teste em             

relação ao pré teste, fazendo com que tenha uma alta variação entre as notas. Além               

de que as notas do pós teste foram, em geral, mais distantes da média, o que nos dá                  

um perfil de curva do gráfico mostrado abaixo. 

 

 

 

 

Figura 14 - Distribuição da quantidade de alunos em função da nota relativa do Pré-teste e 

do Pós-teste - teste de 2020 
 

 

Observando as gaussianas produzidas a partir das notas dos testes com           

relação a nota média de cada um, nota-se um movimento diferente em relação à              

turma de 2019, pois nesse caso temos uma expansão da segunda curva, ou seja,              

em média as notas do pós teste foram mais afastadas da média do que a do pré                 

teste. Nesse perfil de gráfico podemos calcular o ganho à partir da equação 2.13. 
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Assim como na tabela 7, observamos o perfil das notas de cada estudante             

com relação à média da turma na tabela 10, que se refere à turma de 2020.                

Interessante observar que na primeira tabela há um pouco mais estudantes com            

perfil de contração da nota em relação aos de expansão, com esse dado podemos              

associar o leve perfil de contração da gaussiana da turma na figura 11. Já na tabela                

abaixo observa-se que muitos estudantes tiveram um perfil de expansão em relação            

ao de contração, e observando na figura 14, o perfil da gaussiana é mais acentuado,               

o que pode ser comprovado nessa diferença da quantidade de notas. 

 

Perfil da Gaussiana Número de alunos 

Anormal 15 

Contração 6 

Expansão 13 

Total 34 

 

Tabela 10 - Número de alunos em condições de distribuição de notas do teste de               

2020 
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5 CONCLUSÃO 
 

  

Nossa principal proposta apresentada no presente trabalho é entender a          

necessidade e a importância do cálculo de ganho de aprendizagem (BAO, 2006),            

aplicado à duas turmas de eletromagnetismo do ciclo básico da Universidade           

Federal Fluminense.  

O mecanismo usado para o recolhimento dos dados foi uma prova           

estruturada baseada no artigo do Force Concept Inventory (HESTENES, WELLS,          

SWACKHAMER, 1992), porém aplicada à matéria de eletromagnetismo. 

Por fim foi feito os tratamentos dos dados para calcular o ganho, as notas, e a                

relação entre elas em uma gaussiana para achar o perfil dos resultados, mostrando             

que esta técnica pode ser usada para aperfeiçoamento da construção didática do            

professor. 

Na turma de 2019 se obteve um ganho médio de g = 0.334 e também foi                

calculada a média dos ganhos, o = 0.346. Quando analisamos a curva da      g         

gaussiana percebemos um comportamento de contração do pós teste em relação ao            

pré teste, com isso foi calculado o ganho médio de contração 0.315. Já na            g C =     

turma de 2020 obteve-se um ganho médio de g = 0.437 e a média dos ganhos foi de                 

= 0.378. A curva da gaussiana apresenta um comportamento de expansão do pósg               

teste em relação ao pré teste, com isso foi calculado o ganho médio de expansão               

 0.452. g E =  

A partir desses dados é possível entender o perfil da turma e como ela              

entendeu a matéria lecionada, pois o ganho não ajuda a calcular apenas quem             

aprendeu mais, ou seja, quem tem maior ganho não necessariamente significa o            

melhor quadro, mas consegue avaliar caminhos para a melhoria de cada atividade. 
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