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RESUMO 

 

 
Esse trabalho doutoral tem como proposta fazer uso da Teoria Clássica dos Testes – 
TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI como instrumentos na avaliação da 
qualidade métrica de testes de seleção, sob quatro aspectos de investigação: Análise da 
Validez do Construto; Análise Psicométrica dos Itens; Funcionamento Diferencial dos 
Itens – DIF; e Função de Informação. Para tanto, foram utilizados dados dos resultados 
das provas de Português e Matemática do concurso vestibular da Universidade Estadual 
do Estado do Ceará – UECE, de 2007, em que participaram 20.016 candidatos a 38 
Cursos de Graduação, somente na Capital do Estado. Para o tratamento desses dados, 
foram utilizados os seguintes softwares: SPSS, v15; BILOG-MG, v3.0; MULTILOG 
FOR WINDOWS, v1.0; e o TESTFACT v4.0. A primeira providência foi verificar a 
dimensionaidade dessas provas. Para tanto se utilizou o Método de Kaiser-Guttman, 
Scree-plot, e o Método das Cargas Fatoriais e das Comunalidades da Matriz de Fatores. 
A constatação foi de que a prova de Português apresentava características 
multidimensionais, sendo, portanto, descartada, por não atender aos pressupostos 
básicos da Unidimensionalidade e Independência Local dos Itens. A prova de 
Matemática, no entanto, por apresentar comportamento unidimensional, se tornou o 
foco deste trabalho. A análise da Validez do Construto foi realizada por meio dos 
coeficientes Alpha de Cronbach e Kuder-Richardson, tendo gerado valores iguais a 
0,685, além da utilização, também, do método das Cargas Fatoriais, com cargas entre 
0,837 e 0,960, indicando intensa consistência interna. A análise psicométrica dos itens 
foi realizada por meio dos índices de dificuldade, discriminação e acerto ao acaso, para 
ambas as teorias, indicando ser essa uma prova de dificuldade mediana, com bom 
comportamento discriminativo e baixo índice de acerto ao acaso. A análise do DIF foi 
realizada, segundo o gênero dos candidatos, pelos métodos Delta-plot, Maentel-
Haenszel, Regressão Logística e Comparação dos Betas, indicando resultados 
estatísticamente não significativos, no que se concluiu não apresentar, a prova, 
comportamento diferenciado, segundo o gênero. A análise da Função de Informação da 
prova permitiu se observar que esta é particularmente válida para candidatos com 
aptidão em torno de 0,8750 e que, a um nível de confiança de 95%, 49,3% dos 
candidatos atenderiam a essa indicação. Observou-se também que 90,6% dos 
candidatos, em ambos os processos, apresentaram o mesmo nível de aptidão, indicando 
uma convergência bastante razoável entre os resultados gerados pela TCT e TRI, no 
entanto, no estudo amostral, a TRI identificou que 9,4% dos candidatos apresentaram 
maior aptidão para a realização de um curso superior que os selecionados pela TCT. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Psicometria. Teoria Clássica dos Testes (TCT). Teoria de 
Resposta ao Item (TRI). Funcionamento Diferencial dos Itens (DIF).  

 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
This doctoral work has, as proposal,  to make use of  the Classical Test Theory  ‐ CTT and  the 
Item Response Theory ‐ IRT as instruments in the evaluation of the metric quality of selection 
tests,  under  four  investigation  aspects:  Analysis  of  the  Validity  of  Construto;  Psychometric 
Analysis of the items; Differential of the Items Functioning ‐ DIF; and Function of Information. 
In order to accomplish so, it was utilized data from the results of Portuguese and Mathematics’ 
proofs of the vestibular contest of the State University of the State of Ceará ‐ UECE, of 2007, in 
which participated 20.016 candidates to 38 graduation courses, only in the Capital of the State. 
For  the  treatment of  those data  the  following  software's were used:  SPSS,  v15; BILOG‐MG, 
v3.0; MULTILOG FOR WINDOWS, v1.0; and TESTFACT. The  first providence was  to verify  the 
subject  of  the  dimensionality  of  those  proofs.  For  that  it was  used  the method  of  Kaiser‐
Guttman,  Scree‐plot,  and  the  Factorial  Loads  and  Communalities method  of  the matrix  of 
factors.  The  verification  was  that  Portuguese's  proof  presented  multidimensional 
characteristics  being,  therefore,  discarded,  for  not  assisting  to  the  basic  presuppositions  of 
One‐dimensionality and Local  Independence of the  Items. The Mathematics’ proof, however, 
for presenting one‐dimensional behavior, has become the  focus of this work. The analysis of 
the Validity of Construto was accomplished  through  the Alpha  coefficients of Cronbach and 
Kuder‐Richardson, being generated values equal  to 0,685, besides  the use, also, of Factorial 
Loads method, with  loads between 0,837 and 0,960,  indicating a strong  internal consistence. 
The psychometric  analysis of  the  items was  accomplished  through  the  indexes of difficulty, 
discrimination  and  success  by  chance,  for  both  theories,  indicating  to  be,  that,  a  proof  of 
medium difficulty, with good discriminative behavior and low index of success by chance. The 
analysis  of DIF was  accomplished,  according  to  candidates'  gender,  through  the Delta‐plot, 
Maentel‐Haenszel, Logistic Regression and Betas’ Comparison methods, indicating statistically 
non  significant  results,  in what  it was  concluded  not  to  present,  the  proof,  differentiated 
behavior, according to the gender. The analysis of the proof’s Function of Information allowed 
to observe that  it’s particularly valid for candidates with aptitude around 0,8750 and that, by 
the  level of reliability of 95%, 49,3% of the candidates would assist to that  indication. It was 
also observed that 90,6% of the candidates, in both processes, has shown the same 
aptness level, indicating a very reasonable convergence between the results generated 
by CTT and by IRT, however, in the sample study, the IRT has identified that 9,4% of 
the candidates has shown better aptness for the realization of a superior course that the 
ones selected by CTT. 

 

Word-keys: Evaluation. Psychometry. Classical Test Theory – (CTT). Item Response 
Theory – (IRT). Differential of the Items Functioning (DIF). 

 

 

 

 

 
 



 

RESUMEN 
 
 
 
 
El trabajo de doctorado tuvo como objetivo central hacer uso de la Teoría Clásica de los 
Tests (TCT) y de de la Teoría de la Respuesta a los Ítems (TRI) como herramientas en 
la evaluación de la calidad métrica de los tests de selección de la Universidad Estadual 
de Ceará (UECE), de acuerdo a cuatro aspectos de La investigación: análisis de validad 
de constructo; análisis psicométrica de los ítems; funcionamiento diferencial de los 
ítems (FDI) y análisis de la función de información de los ítems (FII). Para ello se ha 
utilizado datos de los resultados de las pruebas de Portugués y de Matemáticas del 
Vestibular de la Universidad Estadual de Ceará (UECE), en el año 2007, en el cual han 
participado 20.016 alumnos candidatos a 38 cursos de graduación en la capital del 
Estado. Para el tratamiento estadístico fueron utilizados los siguientes paquetes 
estadísticos: el SPSS v.15; el BILOG-MG v. 3.0; el MULTILOG for Windows v1.0 y el 
TESTFACT v4.0. La primera acción fue verificar la dimensionalidad de estas dos 
pruebas a través del método del Kaiser-Guttman, del Scree-plot y del Método de las 
Cargas Factoriales y de las Comunalidades de la Matriz de Factores. La constatación fue 
el de que la prueba de Portugués presentaba características multidimensionales, siendo, 
por lo tanto, desechada de los demás análisis estadísticos, pues no respectaba los 
supuestos básicos de unidimensionalidad y de independencia local de los ítems. Pero, la 
prueba de Matemáticas presentó unidimensionalidad y se tornó objeto de estudio de este 
trabajo. El análisis de validad de constructo fue realizada por medio de los coeficientes 
Alpha de Cronbach y Kuder-Richardson, teniendo valores iguales a 0,685, además de la 
utilización de las Cargas Factoriales, con valores entre 0,837 y 0,960, lo que indicó 
buena consistencia interna del test. El análisis psicométrico de los ítems fue hecho por 
medio de los índices de dificultad, discriminación y acierto al azar, a través de la TCT y 
de la TRI, cuyos resultados indicaron ser una prueba de dificultad mediana, con buena 
discriminación y bajo índice de de acierto al azar. El análisis del FID fue realizada 
considerándose el género de los candidatos, a través del Método Delta-Plot, Maentel-
Haenszel, Regresión Logística y comparación de los valores Beta, indicando resultados 
estadísticamente no significativos, lo que implica decir que la prueba no presentó 
comportamiento diferencial para esta variable. El análisis de la función de información 
de la prueba detectó que se trata de un instrumento válido para los candidatos con 
aptitud (theta) alrededor de 0,8750 y que, a un nivel de confianza del 95%, 49,3% de los 
candidatos estarían en esta situación. Se ha observado, además, que el 90,6% de los 
candidatos, en los dos procesos, presentaron el mismo nivel de aptitud, lo que indica la 
convergencia razonable entre los resultados generados por la TCT y por la TRI. No 
obstante, en el estudio muestral, la TRI ha identificado que el 9,4% de los candidatos 
presentaron aptitud más elevada para la realización de una carrera superior que los 
seleccionados por la TCT. 

 
Palabras-clave: Evaluación; Psicometría; Teoría Clásica de los Tests (TCT); Teoría de 
la Respuesta a los Ítems (TRI); Funcionamiento Diferencial de los Ítems (FDI). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O sistema educacional brasileiro tem lançado mão, ao longo do tempo, da 

criação de exames de passagem de um ciclo de estudo para outro, com a finalidade de 

enfrentar a demanda que cresce em proporção muito maior do que a oferta de vagas. 

 Foi, por essa razão, instituído o célebre “exame de admissão”, para ingresso 

no antigo ginasial, denominado atualmente de Ensino Fundamental. 

 Os antigos cursos vestibulares conhecidos também como exames vagos, 

introduzidos no Brasil pelo Decreto nº 8.659, de 05 de Abril de 1911, se inserem nessa 

perspectiva como um conjunto de testes que visam a regulamentar o acesso à formação 

superior dos alunos que terminam o Ensino Médio. 

 A existência de um processo de seleção à Universidade se dá, basicamente, 

por dois fatores: limitação de vagas e sensível aumento do número de candidatos, 

notadamente, a partir da década de 1960, como comenta Sônia Guimarães: 

 
A partir de 1964, com a intensificação de uma política econômica que 
favorecia a concentração de capital e renda, escasseavam gradativamente os 
meios de ascensão social e econômica das camadas médias da população 
brasileira. A ascensão, através de uma maior escolarização, era um dos 
poucos recursos disponíveis. Assim, no período de 1964-68, cresceu em 
120% o número de inscritos nos exames vestibulares, taxa muito superior ao 
aumento do número de vagas oferecidas nesse mesmo período, que foi de 
56%%. (1984, p.13). 
 

  
 Como argumenta Vianna (1989, p. 103), a seleção para a Universidade, 

mais do que um problema educacional, reflete na realidade uma problemática social e 

um posicionamento político que, em grande parte, decorrem de condições econômicas. 

É necessário que o Governo e a Sociedade busquem novos caminhos para o 

desenvolvimento, criando opções significativas que estimulem o redirecionamento 

dessa demanda reprimida, excedente dos processos seletivos à formação profissional, 

em nível de 3º grau. 

 Atualmente, o exame vestibular é o instrumento empregado pela maioria das 

Universidades na tentativa de selecionar, dentre os candidatos, aqueles que ingressarão 

nos estudos de formação formal em nível superior. 

 Esse mecanismo de seleção passa por profundas mudanças desde sua 

criação, em 1911, evoluindo de um processo “sem qualquer forma de apuração objetiva 
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de sua justeza” (LESSER, 1964 apud VIANNA, 1989, p. 113), para um sistema cujas 

indagações psicométricas exigem o emprego de procedimentos estatísticos cada vez 

mais elaborados para seu constante aprimoramento. 

 Embora ocorra significativo avanço da Estatística e maior aplicabilidade de 

suas técnicas, principalmente em virtude da evolução da micro-informática, 

possibilitando o processamento de um volume de dados cada vez maior e de softwares 

cada vez mais sofisticados, a quantidade de pesquisas na área do vestibular revela 

bastante incipiente. Como exemplo, podemos citar o portal CAPES que, em seu acervo, 

apresenta poucos trabalhos envolvendo essa questão, e muito menos ainda quando se 

trata de instrumentos de seleção, que são as provas.  

 É importante salientar que, neste portal, pouco se encontrou, até esta data 

(2007), de trabalhos utilizando a Teoria Clássica dos Testes – TCT e a Teoria de 

Resposta ao Item - TRI no contexto dos exames vestibulares, assim como em outras 

fontes, tais como em bibliotecas virtuais de outras universidades e institutos de 

pesquisa. Daí a importância desta tese, cuja capitulação será descrita a seguir: 

 O capítulo 1 apresenta a UECE e sua disposição geográfica no Estado do 

Ceará, evidenciando-se sua importância como instrumento de transformação cultural e 

tecnológica e as características de seu vestibular. Será abordado, também, nesse 

capítulo, o tema do estudo a ser desenvolvido neste trabalho, com sua justificativa, 

assim como os objetivos geral e específicos a serem alcançados. 

 O segundo capítulo aborda aspectos teóricos das teorias a serem utilizadas, e 

o capítulo 3, os critérios de avaliação e os parâmetros estatísticos de medida. Os 

aspectos metodológicos estão dispostos no módulo 4, enquanto os resultados e as 

discussões, no capítulo 5. O capítulo 6 trata das conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros.     
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1.1 A UECE E O CONCURSO VESTIBULAR 

 

 

 A Universidade Estadual do Ceará - UECE, sediada em Fortaleza, foi criada 

pela Resolução nº 02, de 05 de março de 1975, do Conselho Diretor da Fundação 

Educacional do Estado do Ceará - FUNEDUCE, homologada pelo Decreto nº 11.233, 

de 10 de maio de 1977.  A Lei nº. 10.262, de 18 de março de 1979, autorizou a 

transformação da Fundação Educacional do Estado do Ceará - FUNEDUCE em 

Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE, como consta até hoje.  

 A UECE possui, atualmente, oito campi: dois em Fortaleza, Capital do 

Estado, e seis no restante do Estado (Anuário Estatístico da UECE/2005), assim 

distribuídos: na Capital, os dois campi, Itaperí e Luciano Carneiro, ocupam uma área de 

1.020,791 m2, com a seguinte estrutura:  

• Campi do Itaperí – formado pela Reitoria; Pró-Reitorias de 
Planejamento, Administração, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, 
Extensão e Assuntos Estudantis; Centro de Ciências e Tecnologia, 
Centro de Educação, Centro de Ciências da Saúde, Faculdade de 
Veterinária, Instituto Superior de Biblioteca Central e Departamentos 
Administrativos. 

• Campi da Luciano Carneiro – onde funciona o Centro de 
Humanidades. 

No restante do Estado, as sedes acadêmicas da UECE ocupam uma área de 

76.000 m2, instaladas nos Municípios de Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, 

Quixadá e Tauá.  

 Nos dois campi da Capital, são ministrados 38 cursos de graduação, 01 de 

doutorado (em Veterinária), 20 mestrados e 46 especializações, conforme o Anuário 

Estatístico da UECE (2005, p. 9 e 32). Neste mesmo anuário (pag. 33) observamos que, 

no restante do Estado, a UECE ministra somente cursos de graduação, sendo 31 em suas 

sedes e 04 fora de suas sedes, nos Municípios de Baturité (Ciências e Letras) e Senador 

Pompeu (Letras e História). 

 No total, seu corpo docente é composto por 979 professores (98 graduados, 

187 especialistas, 470 mestres, 208 doutores e 16 pós-doutores) para uma demanda de 

22.754 alunos (19.393 graduações, 2.445 especialização, 892 mestrandos e 24 

doutorandos). Tais informações foram obtidas já no citado Anuário Estatístico da UECE 

(2005, p. 13; 35 e 46).  
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 A figura 1 apresenta como estão distribuídas geograficamente as várias 

sedes acadêmicas da UECE, e a tabela 1, suas distâncias rodoviárias, em quilômetros. 

                        Figura 1 – Localização geográfica dos Campus da UECE 

 
                     Fonte: Anuário Estatístico da UECE/2005. 
Legenda 
1.  Fortaleza; 
2.  Itapipoca (FACEDI - Faculdade de Educação de Itapipoca); 
3. Quixadá (FECLESC - Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central); 
4. Crateús (FAEC - Faculdade de Educação de Crateús); 
5. Tauá (CECITEC - Centro de Ciências e Tecnologia de Tauá); 
6. Iguatú (FECLI (Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatú); 
7. Limoeiro do Norte (FAFIDAM - Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos). 

 
 

Tabela 1 – Distância rodoviária, em quilômetros, entre os Municípios-sedes das 
unidades acadêmicas da UECE – 2009 
Localidade Fortaleza Itapipoca Crateús Limoeiro Quixadá Iguatú Tauá
Fortaleza - 130,3 354,0 196,1 158,0 384,1 344,7
Itapipoca - - 325,7 321,0 274,3 493,7 445,8
Crateús - - - 352,1 242,1 244,0 137,0
Limoeiro - - - - 110,0 237,0 333,0
Quixadá - - - - - 226,1 232,1
Iguatú - - - - - - 182,0
Tauá - - - - - - - 
Fonte: DER/CE. 

1 2
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4 
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6

7   Limoeiro 
• do Norte  
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 O Município de Itapipoca é o mais próximo de Fortaleza, com 130,3 km, 

enquanto o mais distante é Tauá, com 344,7 km. Entre os municípios fora da Capital, os 

mais próximos são Limoeiro do Norte e Quixadá, com 110,0 km, entre si. Já os mais 

distantes são Itapipoca e Iguatu, com uma distancia entre eles de 493,7 km. 

 Em termos de vestibular, a demanda em 2007.1 foi de 21.384 candidatos na 

Capital, para 1.153 vagas, e 3.725 no resto do Estado, para 630 vagas, ensejando uma 

concorrência de, respectivamente, 18,54 e 5,91. Essa demanda é formada, não só pelos 

candidatos dos municípios onde a UECE possui sede, como também oriundos do 

restante dos municípios do Ceará, caracterizando uma boa abrangência da UECE quanto 

à interiorização do Ensino Superior.  

 A tabela 2 mostra essa relação de abrangência, baseada nas micro-regiões 

governamentais em que foi dividido o Estado do Ceará, pela Secretaria de Infra-

Estrutura – SEINFRA, do Governo, juntamente com a quantidade de municípios em seu 

entorno:            

             
Tabela 2 - Número de municípios do Estado do Ceará, conforme a região 
geográfica, em torno dos Campi da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE – 2007 
Campus Região Geográfica Nº de Municípios 
Fortaleza Região Metropolitana 13 
Itapipoca Litoral Leste 27 
Crateús e Tauá Sertão dos Inhamuns 16 
Limoeiro do Norte Litoral Leste / Jaguaribe 23 
Iguatú Cariri / Centro Sul 42 
Quixadá Sertão Central 21 
Total - 158 

FONTE: SEINFRA/CEARÁ 
  

 Para atender toda a demanda proveniente desses municípios, a UECE realiza 

dois concursos vestibulares por ano: um em janeiro e outro em julho. Cada concurso é 

realizado em duas fases: a primeira, em dia único, constituída de uma prova de 

Conhecimentos Gerais, do tipo múltipla escolha, composta de 60 questões de quatro 

alternativas, valendo dois pontos, cada questão, abrangendo as seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa – 14 questões; Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) – 

06 questões; Geografia – 06 questões; História – 06 questões; Matemática – 10 

questões; Física – 06 questões; Química – 06 questões; e Biologia – 06 questões. 

 Com o propósito de dificultar a possibilidade de fraude entre os 

concorrentes, a UECE, costumeiramente, divide suas provas em quatro, conhecidas 
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como gabarito 1, gabarito 2, gabarito 3 e gabarito 4, tendo, por critério de diferenciação, 

a ordem da opção correta entre os distratores, ou seja, cada conjunto de provas 

(gabarito) possui as mesmas questões, na mesma ordem, alternando apenas a posição da 

opção correta entre os distratores.  

 A destinação dos alunos para cada sala é aleatória, segundo idealização da 

própria Comissão Executiva do Vestibular - CEV da UECE.         

 A segunda etapa ou segunda fase do vestibular é realizada em dois dias 

consecutivos e constituída de quatro provas: Prova I (Redação) no valor de 60 pontos, 

Prova II (Específicas), Prova III (Específicas) e Prova IV (Específicas). Essas provas 

específicas, estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato, são 

constituídas de 20 questões de múltipla escolha, cada uma valendo três pontos.  

 De acordo com a UECE/CEV, o número de candidatos aprovados na 

primeira fase e que passam à segunda fase do vestibular obedeceu à seguinte regra: 

 
Para cada curso/turno/cidade está associado o número limite X de candidatos 
que serão promovidos para a segunda fase. Se a relação (número de 
candidatos/número de vagas = concorrência) for menor que 10 (dez), X 
será o triplo das vagas fixadas para o curso de opção do candidato; se a 
concorrência for igual a ou maior que 10 (dez) e igual a ou menor que 20 
(vinte), X será o quádruplo das vagas oferecidas, e se a concorrência for 
maior que 20 (vinte), X será o quíntuplo das vagas. (EDITAL Nº007/2006 – 
UECE/CEV). 

 

 Ou seja, denotando-se por “C” o valor da concorrência, o número de 

candidatos a ser aprovado para a segunda fase, será: 

 Se  C < 10  ⇒  nº de aprovados = 3 vezes o nº de vagas do curso; 

 Se 10 ≤ C ≤ 20  ⇒  nº de aprovados = 4 vezes o nº de vagas do curso; 

 Se   C > 20  ⇒  nº de aprovados = 5 vezes o nº de vagas do curso. 

 Dentre os cursos ofertados pela UECE, nesse vestibular, o de 

Música/Piano/Bacharelado foi o que apresentou menor concorrência: 0,20 (cinco vagas 

e apenas um candidato). Por existir apenas 01 candidato, nesse caso, não se aplicou o 

critério acima exposto. 

 O curso de maior concorrência foi o de Medicina/Bacharelado, com 57,55 

candidatos por vaga (40 vagas para 2302 candidatos). Assim, foram aprovados, para a 

segunda fase, 200 candidatos.   

 As áreas do conhecimento que constituem as provas específicas, por opção 

de curso, estão relacionadas no quadro 1. 
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Quadro 1 – Prova especifica por Curso e Área de Concentração do Concurso Vestibular 
da UECE/2007.1 

Área Curso Prova I Prova II Prova III Prova IV

Saúde 

Educação Física 
Enfermagem 
Ciências Biológicas 
Medicina Veterinária 
Nutrição 
Química 

Redação Biologia Física Química

Ciências 
exatas e da 

terra 

C. Computação 
Física 
Matemática 

 
Redação 

 
Matemática

 
Física 

 
Química

Adminis- 
  tração 

Administração 
Ciências Contábeis Redação Matemática Geografia História 

H
um

an
id

ad
es

 

Ciências Sociais 
Filosofia 
Geografia 
História 
Pedagogia 
Serviço Social 
Letras/Português 
Letras/Port.- Literatura 

Redação Língua 
Portuguesa Geografia História

Fonte: UECE/CEV 
 
 Como se pode ver, os vários cursos da UECE estão estruturados em quatro 

áreas do conhecimento, cujas provas específicas dizem respeito, especificamente, a cada 

uma dessas áreas.  

É importante esclarecer que 19 são os tipos de cursos de graduação ofertados pela 

UECE para o vestibular de 2007.1, como se pode ver no quadro 1, no entanto, 

considerando os turnos que são ministrados, totalizam 69 (Capital e restante do Estado), 

como comentado anteriormente. 
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 1.2  TEMA DO ESTUDO 

 

 

 Desde a criação da UECE, em 1975, a demanda por vagas nessa Instituição 

de Ensino Superior tem aumentado. De acordo com o Anuário Estatístico da 

UECE/2005, a demanda em 1997, considerando os dois vestibulares que ela realiza por 

ano, tanto na Capital como no restante do Estado, foi de 23.323. De acordo com a CEV, 

em 2007, essa demanda passou para 39.529 candidatos, importando num aumento de 

69,5%. Em contrapartida, o número de vagas, que em 2005 era de 2.340, aumentou para 

3.405 em 2007, representando um aumento de 45,5%.  

 Como se nota, o percentual de aumento da demanda, nesse período de 10 

anos (de 1997 a 2007), foi superior em 24% sobre o percentual de oferta do número de 

vagas no vestibular, indicando um significativo aumento da pressão sobre o acesso à 

Universidade.  

 Esse aumento significativo de demanda, certamente, traduz, por parte da 

CEV/UECE, um cuidado cada vez maior com a construção de instrumentos de seleção, 

numa busca constante de aprimoramento, de modo a oferecer à comunidade discente do 

ensino médio um processo cada vez mais justo de seleção, ou seja, de aprovar os 

candidatos que efetivamente possuam as melhores condições para realizar um curso de 

nível superior. 

 Como tem acontecido em seus vestibulares, a UECE adota o critério da 

dificuldade dos itens para classificação dos candidatos no contexto Psicométrico 

Clássico, ou seja, da Teoria Clássica dos Testes – TCT. Quanto mais questões o 

candidato responde corretamente, mais facilidade ele tem de ter acesso a uma vaga nesta 

Instituição de Ensino Superior.  

 No entanto, como se trata de um processo seletivo, penso que mais critérios 

deveriam ser considerados na avaliação de modo a permitir melhor entendimento da real 

aptidão dos candidatos, tais como o Critério da Discriminação dos itens e o do Acerto 

ao Acaso. Para melhor entendimento,   

“A Discriminação de item se refere ao grau em que os itens produzem 

respostas que diferenciam com precisão os testando em termos dos 

comportamentos, conhecimentos ou outras características que um teste 

– ou subteste – pretende avaliar” (URBINA, 2007, p. 229). 
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  Desse modo, e como o vestibular é um processo seletivo, o critério da 

discriminação se torna imprescindível, possibilitando identificar, dentre os candidatos, aqueles 

que sabem dos que sabem mais. 

 Assim, e entendendo que a adoção de mais critérios para o processo classificatório 

dos candidatos ao vestibular da UECE nos permitirá selecionar melhor esses candidatos, é que 

propomos a realização de uma pesquisa, utilizando uma teoria matemática mais recente que a 

TCT, que é a Teoria de Resposta ao Item – TRI. 

 Se espera, como um dos resultados investigatórios, que os candidatos selecionados 

por meio da TRI tenham melhor aptidão que os selecionados pela TCT para o exercício de um 

curso de nível superior.   

 É importante salientar também que, desde que foi criada, a CEV/UECE não 

realiza nenhum estudo mais formal sobre as características psicométricas das provas 

empregadas em seus vestibulares, fato que nos tem instigado a fazê-lo, buscando 

contribuir, de forma significativa, para sua melhoria.  

 Esta pesquisa tem, portanto, o propósito de investigar o comportamento 

métrico das provas, notadamente quanto aos aspectos de dificuldade, discriminação, 

acerto ao acaso e funcionamento diferencial do item, identificando o nível de aptidão 

dos candidatos e qual o perfil ótimo de proficiência ideal para a prova em questão, 

mediante aplicação dessas duas importantes teorias atualmente empregadas na área de 

Educação e que se configuram como excelentes ferramentas no estudo da qualidade dos 

testes de rendimento e seletivos, sendo elas a Teoria Clássica dos Testes – TCT e a 

Teoria de Resposta ao Item – TRI. 
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 1.3 O ESTADO DA QUESTÃO 

 

 

 O estado da questão em uma pesquisa científica procura identificar que 

trabalhos foram produzidos e que estão correlacionados com o tema de estudo da 

pesquisa científica em foco. Tem a finalidade, segundo Therrien e Therrien (2004, p. 7), 

“de levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, 

como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da ciência ao 

seu alcance”. 

 Dessa forma, buscamos, junto aos portais e bibliotecas universitárias, a 

produção científica de trabalhos que abordam o uso da Teoria Clássica dos Testes e da 

Teoria de Resposta ao Item, aplicados em Avaliação Educacional, mais 

especificamente, no estudo da qualidade dos testes em exames vestibulares, tema do 

nosso estudo, assim como trabalhos correlatos a este. 

 Nesse levantamento bibliográfico, foram encontrados 18 trabalhos 

relacionados com o tema sob exame, sendo 12 dissertações, cinco Teses e uma livre 

docência, tratadas resumidamente, como se segue:  

 Condé (2002), em seu trabalho dissertativo, estuda “A (In)Dependência da 

Habilidade Estimada pela TRI em Relação à Dificuldade da Prova: Um Estudo com os 

Dados do SAEB”. O objetivo de seu estudo é “investigar se a estimativa de theta 

[parâmetro de habilidade dos sujeitos] independe da dificuldade dos itens utilizados 

para estimá-la bem como verificar em que medida a unidimensionalidade da prova 

influencia nesta propriedade [a invariância dos parâmetros]”. Suas conclusões, nesse 

trabalho, são pela existência da dependência, e de que um rigor maior no controle da 

condição da unidimensionalidade da prova enseja estimativas de theta mais invariantes. 

 Receputi (2004), em seu trabalho dissertativo, estuda a “Verificação da 

qualidade e do viés do item na Prova de Português do SAEB – 2001 para a 4ª série do 

Ensino Fundamental. Ela tem, por objetivo, “determinar a qualidade psicométrica da 

prova de Língua Portuguesa aplicada na 4ª série do Ensino Fundamental no ano de 2001 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)”, além da verificação 

da existência de viés considerando as regiões brasileiras, gênero e etnia como variáveis 

de comparação. 

 Receputi realiza seus estudos mediante a Análise Gráfica dos Itens, da 

Teoria Clássica dos Testes (TCT) e da Teoria de Resposta ao Item (TRI), cujos 
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resultados mostraram uma predominância de dificuldade mediana na prova em estudo 

(Português), com itens satisfatoriamente discriminativos e válidos. Constatou-a, 

também, uma leve presença de itens com um funcionamento diferencial (DIF), na 

comparação entre todos os grupos (região, etnia e gênero).  

  Ribeiro (2004), em seu trabalho dissertativo, estuda “A Qualidade 

Psicométrica da Prova de Matemática do SAEB-2001 para a 4ª série do Ensino 

Fundamental”, tendo por objetivo, além desse estudo da qualidade psicométrica dessa 

prova, a verificação do “grau de concordância entre a TCT e a TRI através da correlação 

entre seus índices de discriminação e dificuldade”, considerando, como instrumentos de 

análise, a Análise Gráfica dos Itens, a Teoria Clássica do Testes e a Teoria de Resposta 

ao Item.  

 Os resultados do trabalho de Ribeiro (2004) mostraram que a prova foi 

considerada difícil, com índices discriminativos e válidos. Foi observado, também, 

elevado grau de concordância entre os parâmetros de dificuldade, em ambas as teorias 

(TCT e TRI), com uma fraca correlação entre os parâmetros da discriminação. 

 O trabalho dissertativo de Alves (2004) tem por objetivo descrever e 

comparar os resultados obtidos em relação ao Funcionamento Diferencial dos Itens 

(DIF), com suporte em quatro técnicas: 1–Delta-plot; 2–Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), utilizando o parâmetro de dificuldade (b); 3–Mantel-Haenszel e 4–Regressão 

Logística. Para cada técnica, esse autor investigou o DIF com base nos seguintes grupos 

de análises: grupo étnico, sexo, categoria administrativa e região geográfica para a 

prova de Psicologia aplicada no Exame Nacional de Cursos (ENC) de 2003. 

 Os resultados do trabalho de Alves apontam para um elevado número de 

itens com DIF. Além disso, ele sugere a existência de incongruência entre os resultados 

obtidos com base em diferentes técnicas. O maior número de itens com DIF se deu em 

relação à região geográfica, pela técnica baseada na TRI. Já a técnica de Mantel-

Haenszel identificou o fato de que o maior número de itens com DIF se deu na categoria 

administrativa. De maneira geral, a técnica que identificou menor número de itens com 

DIF foi a Delta-plot. Das técnicas utilizadas, as que apresentaram maior congruência em 

seus resultados foram a Delta-plot e a Mantel-Haenszel.  

 Alves observou também que as variáveis sexo e grupo étnico não se 

apresentaram relevantes em seu estudo, sendo a região geográfica a que exibiu maiores 

diferenças, sugerindo ser esta a mais relevante para estudos de DIF em avaliação de 

larga escala.  
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 O trabalho dissertativo de Behrens Assunção (1999) desenvolve a teoria de 

alguns modelos da TRI, apresentando aplicações não-padrão para dados dos 

vestibulares de Instituições de Ensino Superior (IES), com a finalidade de mostrar o 

ganho de qualidade que o uso da TRI traz para o processo avaliativo.  

 Esse trabalho de Behrens Assunção possui também a preocupação de 

desenvolver e implementar novos métodos para estimação dos parâmetros do modelo. 

Para tanto, foi desenvolvido um programa, em linguagem C, usando métodos de 

simulação de Monte Carlo via Cadeias de Markov, cujos resultados mostraram o ganho 

considerável na qualidade e no tempo de estimação dos parâmetros. 

 Pereira (2001), em seu trabalho dissertativo “Estudo de critérios de ajuste 

para modelos da teoria da resposta ao item (TRI)”, faz um estudo de caso do Programa 

de Avaliação da Rede Pública do Ensino Fundamental da microrregião de Juiz de Fora, 

em 1999, para os três tipos de modelos da TRI (um, dois e três parâmetros) bem como 

algumas de suas hipóteses. 

 Para esses dados, Pereira selecionou o modelo de três parâmetros, no qual 

foram verificadas as hipóteses de unidimensionalidade, invariância dos parâmetros de 

itens e invariância da habilidade. No segundo momento, foram usados procedimentos de 

simulação de Monte Carlo para comparar a qualidade de ajuste dos critérios. Os 

resultados sugerem que os critérios baseados no intervalo de confiança binomial para as 

frequências observadas obtidas por frequências esperadas fornecidas pelo modelo 

podem ser uma boa opção para o tradicional G2, e ambos os tipos de critério podem ser 

usados ao mesmo tempo para se obter melhor resultado. 

 Melem (1998), em seu trabalho dissertativo “Teoria de Resposta ao Item: 

Uma Aplicação do Modelo de Crédito Parcial de Masters” faz uso dessa teoria para 

identificar, dentre os indivíduos que obtiveram o mesmo escore em um teste, qual o que 

possui maior habilidade em relação à variável latente medida pelo teste. A comprovação 

da eficácia dessa teoria foi observada pela utilização do modelo politômico de crédito 

parcial de Masters (MASTERS, 1998), realizada por esse autor, na prova de inglês do 

vestibular/97 da UNICAMP. 

 Bragion (2007), com seu trabalho dissertativo “Um modelo de Teoria de 

Resposta ao Item para dados do vestibular 2006-2 da Universidade Federal de Lavras – 

UFLA” investiga a qualidade das questões da prova do vestibular dessa Instituição, 

quanto ao seu grau de dificuldade e poder discriminativo. Para tanto, adotou o modelo 
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logístico de três parâmetros, cujo ajuste foi realizado via inferência bayesiana, usando o 

algoritmo de Metrópolis & Hastings.  

 Os resultados encontrados por Bragion, em sua pesquisa, foram os 

seguintes: a) as habilidades individuais apresentaram alta correlação com as notas 

observadas; b) ocorrência de baixo índice de acerto casual; c) as questões mais difíceis 

foram as de Matemática, seguidas das de Física, Química, História, Biologia e 

Português; c) quanto ao poder de discriminação, as questões de Biologia apresentaram o 

melhor resultado, com ótima discriminação. As questões de Química, Física e 

Matemática apresentaram boa discriminação, enquanto as demais não trouxeram 

contribuição relevante. De maneira geral, ela conclui que o modelo proposto de TRI se 

mostrou importante ferramenta para entender e intervir na qualidade do vestibular da 

UFLA.  

 Tavares (2001), em seu trabalho doutoral “Teoria da Resposta ao Item para 

Dados Longitudinais”, considera a situação em que um grupo de indivíduos é 

acompanhado ao longo de várias condições de avaliação pré-fixadas, e investiga a 

dependência entre as habilidades demonstradas de cada indivíduo em seus vários 

períodos de avaliação, construindo, para tanto, diversas estruturas de covariância para 

suas análises, além de fazer uma proposta de modelagem para as curvas de crescimento 

relativas aos parâmetros da distribuição latente. Ele realiza simulações e faz uma 

aplicação aos dados do projeto de avaliação da jornada única, realizada pela Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo, no período de 1992 a 1994. 

 Paula (1994), em seu estudo doutoral “Definição da clientela ideal e 

caracterização da clientela real dos vestibulares: requisitos essenciais para a elaboração 

de exames válidos, fidedignos e práticos”, tendo em vista o aperfeiçoamento do 

processo de seleção de candidatos às universidades brasileiras, buscou estudar o 

conceito de clientela ideal e também real dos vestibulares, mostrando que, ao se 

elaborar as provas dos vestibulares, a identificação desse tipo de clientela irá assegurar a 

validade, a fidedignidade e a praticidade da medida, e, por consequência, a seleção 

realizada. 

 Queiroz (2001), em seu estudo doutoral “Raça, Gênero e educação 

superior”, trata das desigualdades entre os segmentos raciais e de gênero no sistema 

educacional, analisando o ensino superior, no âmbito da Universidade Federal da Bahia 

- UFBA. O trabalho examina a participação de estudantes nessa Universidade, no 

período de 1993 a 1997, seu desempenho no vestibular, e no curso, e o nível de 
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prestígio do curso frequentado, considerando a cor e o gênero. A pretensão, nesse 

trabalho, é aportar uma contribuição à compreensão das desigualdades raciais e de 

gênero no sistema de ensino, demonstrando que brancos e não brancos, homens e 

mulheres, participam desigualmente do ensino superior.  

 O trabalho doutoral de Oliveira Júnior (2003) - “Validade e Confiabilidade 

dos Instrumentos de Seleção para o Ensino Superior: o caso dos Cursos de Ciências 

Econômicas e Matemática da Universidade Católica de Brasília” - avalia se as provas 

aplicadas na seleção atendem a esses critérios estabelecidos, ou seja, se são válidos 

(conseguem atingir os objetivos propostos), e confiáveis (se não há erros de consistência 

em seus resultados). 

   Andriola (2002), em seu estudo doutoral “Detección del Funcionamiento 

Diferencial del Ítem (DIF) em Tests de Rendimiento. Aportaciones Teóricas y 

Metodológicas” faz um estudo bastante amplo do uso das técnicas empregadas na 

verificação do funcionamento diferencial dos itens, em provas de rendimento. 

Adicionalmente, foi estudado a grau de concordância entre os métodos empregados no 

processo do diagnóstico do DIF, identificando suas principais limitações para detectar 

os dois principais tipos de DIF – uniforme e não uniforme – no âmbito da TRI.   

 A pesquisa de Andriola se deu no âmbito da Universidade Federal do Ceará, 

mediante da análise das provas de Português e Matemática, aplicadas no vestibular de 

2002, com o uso de quatro distintos procedimentos estatísticos: Mantel-Haenszel, 

Cálculo de Área entre as Curvas Características (CCI’s), Comparação do Parâmetro de 

Dificuldade (b), e do Método Padronizado. Os resultados obtidos indicaram que a 

quantidade de itens com DIF é objeto de um significativo incremento quando se utiliza 

a variável “tipo de escola” para compor os grupos estudados e, ademais, quando as 

opções ou os distratores dos itens possuem funcionamento diferencial (DAF). 

 Leite (2006), com sua pesquisa de docência livre – “A Universidade e o 

Exame Vestibular: Processo, Resultados, Mudanças na Universidade Federal de 

Roraima” - tem, por objetivo “definir o perfil dos vestibulandos, analisar o grau de 

proficiência dos vestibulandos e a qualidade das questões das provas, contextualizando 

o Estado de Roraima nas relações entre comunidade escolar e analisar os diferentes 

pontos de vista sobre este modelo de vestibular” que só considerava, em seu processo 

avaliativo, as áreas de Matemática e Português. Sua pesquisa foi de natureza quanti-

qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu com aplicação de questionários 

socioeconômicos, folhas de respostas, questões das provas e entrevistas. Esses dados 
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foram organizados e processados mediante o uso dos softwares BILOG, SAEL e SPSS, 

tendo os dados de resposta das provas sido analisados sob o enfoque da Teoria de 

Resposta ao Item (TRI), investigando se os dados da prova de Português se adequavam 

ao modelo de três parâmetros da TRI, caracterizando-a como alternativa de análise para 

determinar a qualidade da prova analisada. Nesse estudo, Leite faz uma articulação 

entre a TRI e a Teoria Clássica dos Testes – TCT, mostrando que certas questões são 

aceitas ou rejeitadas com a aplicação dos mesmos índices das duas teorias, embora eles 

sejam definidos de forma diferente.  

 Como se pode ver, o uso da TRI está despontando como ferramenta bastante 

útil na análise individual dos itens de um teste, tornando-se indispensável nos processos 

avaliativos, não só na área da Educação e da Psicologia, como também em segmentos 

mais diversos, como o trabalho dissertativo de Costa (2009), que aplicou a TRI na área 

de serviços, mais especificamente na “estimação do grau de satisfação do consumidor 

em relação aos restaurantes de nível médio na cidade de Curitiba”.   

De maneira geral, nessa coletânea de trabalhos dissertativos e de teses os 

autores abordam questões relevantes tanto no âmbito do ensino médio quanto superior e 

de serviço. Enquanto uns abordam a questão da qualidade psicométrica das provas 

outros investigam o comportamento diferencial do item em relação a aspectos sócio-

demográficos e de gênero dos candidatos, atentando para a concordância entre os 

métodos considerados. Ainda há os que abordam questões conceituais como de 

validade, confiabilidade e fidedignidade das provas aplicadas e o desempenho dos 

estudantes nos seus diversos cursos, investigando o prestígio desses cursos em termos 

da cor e gênero dos estudantes. 

Embora as questões até então abordadas sejam importantes não se percebeu 

estudos do uso da TRI como alternativa, ou mesmo complementação à TCT na 

classificação de candidatos em testes de seleção, como os de Concursos Vestibulares. O 

trabalho mais próximo a essa proposta foi o de Melem (1998) quando aplicou a TRI 

como critério de desempate entre candidatos que obtiveram o mesmo escore na prova de 

inglês do vestibular/97 da UNICAMP, identificando aqueles que possuíam maior 

habilidade.  

Dessa forma pretende-se investigar como a TRI se comporta diante de um 

processo seletivo de candidatos a um Concurso Vestibular, através do uso da Função de 

Informação do Item, em contraponto com a TCT, além do estudo das qualidades 

psicométricas do teste em si, num processo sistêmico avaliativo.    
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 1.4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

 A UECE é uma Universidade considerada relativamente jovem, com 

somente 32 anos de existência (2007). Durante seus primeiros anos, contou com a ajuda 

da Universidade Federal do Ceará – UFC, nas mais diversas áreas de atividades, dentre 

elas a da Comissão Executiva do Vestibular – CEV, que ajudou a estruturá-la mediante 

o repasse de tecnologia, principalmente na qualificação de professores para a elaboração 

das provas de seus concursos vestibulares. 

  Para Vianna (1989), a elaboração de provas, de maneira geral e, 

especialmente, para testes de seleção, não é feita de qualquer maneira. Deve-se ter 

 
[...] toda uma preocupação com o estabelecimento de objetivos da prova 
(conhecimentos específicos) para elaboração das questões e garantia da 
validade (conteúdo e preditividade) dos instrumentos. Após a especificação 
das dimensões que geram o desenho do teste, a construção das questões 
obedece a um longo processo de discussão e planejamento, sobretudo 
visando à compreensividade dos assuntos, à adequação da dificuldade da 
matéria ao nível de escolaridade dos estudantes e, finalmente, à possibilidade 
de identificar diferentes níveis de desempenho (discriminação). A montagem 
dos instrumentos segue critérios específicos (dificuldade crescente, tipo de 
questão, objetivo a alcançar e área de conteúdo, combinados em um critério 
único) e é precedida de análises dos aspectos técnico-formais e substantivos 
de todas as questões, a fim de que cada unidade de informação (item ou 
questão) participe efetivamente do instrumento. (p.113). 
 

  A UECE, portanto, procurou exercer essa atividade de elaboração de provas, 

da melhor forma possível, renovando sempre suas bancas com capacitados professores 

em elaboração de provas como as empregadas nos concursos vestibulares, buscando 

sempre sua qualidade. 

 Conforme Leite (2003, p. 43), a qualidade de um instrumento de medida 

está relacionada com a questão da validade e da fidedignidade de um teste, além dos 

aspectos da discriminação e da dificuldade dos testes. 

 Nesse contexto de investigação sobre a qualidade paramétrica das questões 

das provas do concurso vestibular da UECE, é que este trabalho de pesquisa foi 

desenvolvido, buscando responder às seguintes questões norteadoras: será que essas 

provas, na forma como foram elaboradas, estão conseguido discriminar adequadamente 

os candidatos? Será que o comportamento de dificuldade das provas está no padrão 

teórico exigido para um teste de seleção, ou seja, se os resultados das provas descrevem 

um comportamento assimétrico positivo? Será que, na forma como foram elaboradas, 
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essas provas não apresenta algum componente de favorecimento quanto ao gênero dos 

candidatos? Como estas se apresentam sob o ponto de vista de quem não as elaborou? 

Será que o critério de dificuldade adotado pela UECE para classificar os melhores 

alunos, efetivamente, escolhe os de maior aptidão para o bom desempenho do curso 

escolhido?  

 São questões como essas que pretendemos responder com esta pesquisa, à 

luz da Teoria Clássica dos Testes – TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI, 

projetando os seguintes objetivos.  

  

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

 

 Investigar a qualidade métrica das provas de Português e Matemática 

aplicadas no Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Ceará – UECE/2007.1, à 

luz da Teoria Clássica dos Testes – TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Investigar a qualidade das provas, segundo os critérios da dificuldade 

dos itens, de seu poder discriminativo e de seu acerto ao acaso; 

2. Buscar, junto a um avaliador externo, valorar a qualidade das provas 

aplicadas, assim como o parecer da banca que as elaborou, com 

fundamento nos resultados apresentados pela TCT e TRI; 

3. Investigar se essas provas, na forma como foram elaboradas, 

apresentam alguma tendência de favorecimento para algum segmento 

de candidatos;   

4. Investigar para que perfil ótimo de aptidão dos candidatos as provas 

ensejam o máximo de informação para a estimativa do traço latente, 

por meio da função de informação dos itens e do teste; e se o critério 

classificatório adotado pela UECE seleciona, efetivamente, os mais 

aptos à realização de seus cursos.  
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2 ASPECTOS TEÓRICOS DA PSICOMETRIA RELACIONADOS À TCT E 
À TRI 
 

 

              Este capítulo apresenta um rápido histórico sobre o nascimento e a evolução 

da ciência psicométrica, enfocando, principalmente, os modelos empregados pelas duas 

teorias que tratam da análise de testes de rendimento escolar e psicométricos.  O foco 

central deste módulo é a aplicação dessa ciência aos dados dos Testes de Seleção dos 

Concursos Vestibulares, especificamente da Universidade Estadual do Ceará - UECE.  

 

 

2.1    CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

 A Psicometria é uma ciência que surgiu, oficialmente, no início do século 

XX, e que, segundo Muñiz (2003, p.17), se define, em termos gerais, “como o conjunto 

de métodos, técnicas e teorias implicadas na medição das variáveis psicológicas”. Desde 

então se estrutura e se consolida ao longo do tempo, mediada pelos processos de debate 

das teorias que a fundamentam. Continuando, Muñiz (2003), com base no que é 

apresentado nos congressos organizados pelas sociedades psicométricas (Européia e 

Americana), assim como nas revistas científicas da área, nos dá uma idéia do que mais 

se abordou em torno dessa temática psicométrica, estruturando-a em cinco grandes 

blocos, a saber:  

a) Teoria da Medição - que engloba tudo o que diz respeito à fundamentação 

teórica da medida.  

b) Teoria dos Testes - contendo toda a lógica dos modelos matemáticos 

subjacentes à construção e uso dos testes.  

c) Escalamento Psicológico - que aborda a problemática inerente ao escalamento 

de estímulos psicológicos.  

d) Escalamento Psicofísico - responsável pela questão dos estímulos físicos.  

e) Técnicas Multivariadas - fundamentadas na Estatística, resultam como 

imprescindíveis para a formulação e análise dos instrumentos de medida.  

 Como toda ciência, a Psicometria está em contínua ebulição. Ela mesma 

surgiu da necessidade que a Psicologia teve para encontrar uma forma de quantificar as 
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observações produzidas por seus testes. É tanto que, hoje, a Psicometria é classificada 

como Psicometria Clássica, quando trabalha com a Teoria Clássica dos Testes – TCT, e 

Psicometria Moderna, ao trabalhar com a Teoria de Resposta ao Item – TRI. Ambas 

buscam estudar a mesma coisa, que é a qualidade dos testes, embora com abordagens 

diferentes. 

 Conquanto a TRI seja considerado um marco na Psicometria Moderna, ela 

já era praticada no seio da Psicometria Clássica quando, inquieta, buscava superar 

algumas das limitações apresentadas pela TCT.  

 No nosso estudo e considerando a estrutura há pouco apresentada por Muñiz 

(2003) sobre as discussões da temática psicométrica atualmente em foco, trabalharemos 

no âmbito das Técnicas Multivariadas, abordando aspectos da Teoria Clássica dos 

Testes - TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI, com aplicações voltadas para os 

testes de seleção dos concursos vestibulares, especificamente da Universidade Estadual 

do Ceará - UECE.  

 Em Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 18), encontramos que  

 
“... segundo o Standards for Educational and Psychological Test – SEPT 

(1999, p. 3), um teste é um instrumento avaliativo ou procedimento em que 

se obtém uma amostra da conduta dos respondentes em um domínio 

específico e posteriormente avaliada e pontuada usando um procedimento 

estandardizado”.  

 

  Esquematicamente essa afirmativa pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 O resultado do teste nos dá, portanto, uma idéia do conhecimento que o 

respondente possui acerca da temática em questão, permitindo assim, que se possa 

realizar uma aferição sobre o real conhecimento que ele possui e que pode ser realizado 

Conjunto populacional 
das aptidões dos 
indivíduos

Conjunto amostral  
das aptidões dos 
indivíduos 

Teste  
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por meio, tanto da TCT como da TRI. No âmbito da TCT os modelos são lineares, 

enquanto na TRI são não-lineares.  

 

 

2.2 TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES – TCT 

 

 

2.2.1 Considerações iniciais 

 

 

 A Teoria Clássica dos Testes - TCT procura conhecer o comportamento que 

os respondentes de um teste apresentam, por meio de seu resultado final, ou seja, de seu 

escore total. É sumamente importante para a TCT o significado do que representa a 

soma dos itens corretamente acertados em um teste. É através dessa análise que ela 

verifica a qualidade dos testes aplicados considerando sua capacidade preditiva 

(preditividade) em relação ao critério estabelecido, ou seja, “àquilo que supostamente 

deve medir”.  

 Nos testes de seleção, como é o caso dos Concursos Vestibulares, é através 

da comparação dos escores totais dos respondentes que a TCT identifica os mais 

capazes para a realização do que se propõem, ou seja, a realização daquilo ao qual 

foram selecionados. 

 Numa formação mais estruturada matematicamente, a TCT se apresenta 

com a seguinte concepção. 

 

 

2.2.2 Modelo matemático 

 

  

 Surgida nas primeiras décadas do século XX, a Teoria Clássica dos Testes - 

TCT só começou a se estruturar, como a conhecemos hoje, após os trabalhos de 

Spearman (1904, 1907 e 1913), que possibilitou uma modelagem matemática da 

Psicometria Clássica numa forma linear e simples de entendimento. 

 Segundo Muñiz (2003, p. 17), o propósito de Spearman, era “encontrar um 

modelo estatístico que fundamentasse adequadamente as pontuações dos testes e 
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permitisse estimar os erros de medida associados a todo processo de medição”. Dessa 

forma, e seguindo a famosa síntese de Gullinksen (1950 apud PASQUALI, 2003, p. 69), 

o modelo apresenta a seguinte estrutura: 

 

              EVT += ,              [2.1] 

 

onde T é o escore bruto ou empírico do sujeito, que é a soma dos pontos obtidos no 

teste; V é o escore verdadeiro daquilo que o teste pretende medir; e E o erro de medida 

associado.  

     Como todo modelo matemático, sua expressão é uma forma de entender o 

comportamento da realidade, de forma inferencial, muito mais por sua limitação prática 

do que pelo seu desejo teórico, em razão do grande número de variáveis não controladas 

que influenciam a resposta dos candidatos, em um teste qualquer, e que um modelo 

teórico não poderia comportar toda sua abrangência e complexidade.  

 Consoante Campbell e Stanley (1963 apud PASQUALI, 2003, p. 70), essas 

variáveis não controladas decorrem de várias causas, tais como “defeito do próprio 

teste, estereótipos e vieses do sujeito, fatores históricos e ambientais aleatórios”.    

 Para Requena (1990, p. 26), o modelo de Spearman, embora simples, 

continua sendo bastante influente na atualidade, não só pela facilidade de sua aplicação 

como também pelo entendimento de seus resultados, mesmo após o surgimento de 

teorias mais complexas, como a TRI. Ele é a base para aplicações, não só na Educação, 

mas também em diversas áreas do conhecimento, onde se estuda a influência do erro de 

medida na determinação dos escores verdadeiros de um teste. 

 Como todo modelo teórico, sua conceituação deve estar fundamentada sob 

algumas hipóteses que lhe darão sustentabilidade teórica e que possibilitarão ao modelo 

descrever, da melhor forma possível, o comportamento de uma realidade. Tais hipóteses 

são descritas como se segue.  
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2.2.3  Hipóteses básicas 

  

 

 Dentre as hipóteses do modelo de Spearman, a idéia de que o escore total ou 

a pontuação empírica de um teste possa ser a soma dos escores verdadeiros, obtidos 

após a aplicação do teste, mais o erro aleatório de medida, é considerada como a 

Hipótese Fundamental da proposta de Spearman, como se pode ver em Requena (1990, 

p. 26), Muñiz (2003, p. 28), Pasquali (2003, p. 69), Arias, Lloreda & Lloreda (2006, 

p.38), dentre outros.     

  A existência desse erro aleatório de medida contido no modelo de Spearman 

não permite saber, empiricamente, qual a real pontuação obtida por um sujeito ao 

responder a um teste de habilidade. O que se pode fazer é buscar procedimentos 

estatísticos que possam estimar a influência dessa variável no modelo mediante 

suposições acerca da natureza desse erro e de suas relações.  

Segundo Lord (1980, p. 7-8), Muñiz (2003, p. 29) e Arias, Lloreda & 

Lloreda (2006, p. 28), dentre outros, são as seguintes as suposições que se faz ao 

modelo de Spearman: 

 A primeira delas, conhecida como Hipótese de nulidade dos erros, é de que 

o valor esperado da variável aleatória “erro de medida” é igual a zero, ou seja: 

 

 0)( =iEE ,     onde iE é a pontuação do erro, obtida no teste i.       [2.2] 

 

Na perspectiva de Wonnacott & Wonnacott (1977, p.299-300), a natureza 

do erro de medida pode ser sistemática ou aleatória.  

Sendo sistemático, os erros podem ser eliminados, por serem constantes e 

relacionados ao instrumento de medida. Urbina (2007, p.126) comenta que 

 
“os erros sistemáticos de mensuração afetam não apenas a fidedignidade 

(precisão ou confiabilidade), mas também a validade dos resultados de um 

teste. Ela sugere que, para detectá-los, é preciso comparar os resultados de 

um instrumento com os de outras ferramentas que avaliam o mesmo 

construto, mas não compartilhem o fator que causa o erro consistente”.  
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Sendo estocásticos ou aleatórios, os erros tendem a se anular na medida em 

que se aumenta o número de procedimentos realizados, ou seja, das aplicações do teste. 

 A segunda suposição feita ao modelo é conhecida como Hipótese da não-

correlação entre as pontuações verdadeiras e os erros, em um mesmo teste. Essa 

hipótese supõe que sujeitos com diferentes valores em um atributo se vêem afetados por 

quantidades de erros que não tem relação com seu status no atributo, isto é:  

 

    0=
ii EVρ , onde:        [2.3] 

 

iV  é a pontuação verdadeira do teste i e, iE , a pontuação do erro no teste i. 

 A terceira suposição, tida como a Hipótese da não-correlação linear entre 

os erros, em formas paralelas de testes, é dada por: 

 

    0=
jiEEρ , para todo i, j, onde:       [2.4] 

 

iE  é a pontuação do erro no teste i, e jE , a pontuação do erro no teste j. 

 Para esta hipótese, é importante esclarecer que dois testes, T1 e T2, são ditos 

paralelos quando estão medindo a mesma coisa, porém com itens diferentes. Ensina 

Pasquali (2003, p.73) que, matematicamente, esses testes são equivalentes se satisfazem 

as duas condições seguintes: 

a) os escores verdadeiros em ambos os testes são iguais (V1=V2); e 

b) a distribuição dos erros (variância) em ambos os testes é igual, isto é, Var 

(E1) = Var (E2). Isso não quer dizer que se cometam os mesmos erros nos 

dois testes. Na realidade, se afirma que os erros de um e do outro teste 

podem ter a mesma média e a mesma variância, ainda que seus erros sejam 

individualmente diferentes.      

 A quarta e última suposição, conhecida como a Hipótese da não-correlação 

entre as pontuações verdadeiras e os erros, em formas distintas de um mesmo teste ou 

em testes diferentes, é dada por: 

 
    0=

jiEVρ , para todo i ≠ j,                  [2.5] 
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onde iV  é a pontuação verdadeira do teste i e jE , a pontuação do erro no teste j. 

 Com apoio nessas hipóteses ou princípios básicos axiomáticos, esses 

mesmos autores - Lord (1980, p. 4), Muñiz (2003, p. 30-31) e Arias, Lloreda & Lloreda 

(2006, p. 39-40) - apresentam as seguintes conclusões imediatas:  

 O valor esperado dos escores observados é igual ao valor esperado dos 

escores verdadeiros, dado que o valor esperado da variável aleatória “erro de medida” é 

igual a zero, ou seja:  

 

)()( VETE = .         [2.6] 

 

 Outra dedução obtida com base nos axiomas do modelo de Spearman é de 

que a esperança matemática da variável erro de medida, para uma dada subpopulação 

com a mesma pontuação verdadeira, é zero. Ou seja:   

 

0=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

i

i
V

EE .            [2.7] 

  

Vemos também que a variância dos escores observados é igual à variância 

dos escores verdadeiros mais a variância da variável aleatória erro, ou seja:     

 
)()()( EVVVTV += .         [2.8] 

 

 Podemos observar também que a covariância entre as pontuações dos 

escores observados e verdadeiros é igual à variância dos escores verdadeiros, ou seja:    

 
( ) 2

VXVCov σ= .         [2.9] 
 

 Essas conclusões, com base nas hipóteses básicas do modelo de Spearman, 

são, segundo Lord (1980, p.5) e Muñiz (2003, p.31), tautológicas, ou seja, não podem 

ser refutadas empiricamente no âmbito da Teoria Clássica dos Testes. As deduções 

matemáticas dessas conclusões podem ser vistas, em detalhe, no anexo I.  
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2.2.4  Principais limitações da TCT 

 

 

Sob o ponto de vista teórico e prático, a TCT possui algumas restrições 

bastante significativas e que a TRI procura superá-las, como se pode ver em Hambleton, 

Swaminathan & Rogers (1991, p. 2-5); Muñiz (1997, p. 54); Pasquali (2003, p. 80); 

Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 130); Urbina (2007, p. 239), dentre outros. 

 Na compreensão desses autores, talvez a característica restritiva mais 

importante que a TCT apresenta seja a da relação de dependência que existe entre o 

examinando e o teste, conhecida como test-dependent, ou seja, o entendimento de um 

dos elementos (examinando ou o teste) só pode ser realizado no contexto do outro. 

Nesse contexto, não se pode afirmar que um teste seja fácil ou difícil sem desvinculá-lo 

do sujeito que o responde, ou seja, a dificuldade do teste vai depender do quanto de 

aptidão o examinando possui.  

Essa relação de dependência, resalta Pasquali (2003, p. 81), implica que 

“testes diferentes que medem a mesma aptidão irão produzir escores diferentes da 

mesma aptidão para sujeitos idênticos”, como se pode ver, mais explicitamente, na 

figura 2. 

Figura 2 - Esquema da aplicação de 
testes distintos a sujeitos idênticos, de 
mesma aptidão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fonte: Idealizado de Pasquali (2003, p. 81) 
 

A TRI resolve essa questão, quando oferece procedimentos que ensejam as 

estimativas das habilidades ou aptidões dos respondentes, independentemente do teste 

     Sujeitos 
    idênticos 

   Mesma aptidão

 Teste 2 Teste 1

 Esc. 01  Esc. 02
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aplicado, ou seja, de que essas estimativas estão ligadas às probabilidades dos padrões 

de resposta dos respondentes e não do teste em si. 

 Outra característica restritiva, tão importante quanto à do test-dependent, é a 

do group-dependent ou sample-dependent. Essa característica especifica que são a 

dificuldade e a discriminação dos itens, parâmetros clássicos do teste, dependem 

diretamente da amostra empregada para sua determinação.  

 Essa questão se torna um inconveniente teórico para a TCT quando se 

trabalha com elementos amostrais, dado que, para um mesmo teste, serão gerados tantos 

valores de dificuldade e discriminação quantas possíveis amostras se puderem formar de 

uma mesma população; ou mesmo quando se trabalhar com uma população e se desejar 

utilizar, numa determinada população, os parâmetros gerados noutra. 

Um cuidado fundamental que se deve ter com relação à seleção da amostra, 

se for o caso, é que, se ela não for rigorosamente representativa da população, os 

parâmetros gerados a partir dela poderão ser viciados e não representarão 

adequadamente os parâmetros populacionais. Assim, nenhum procedimento inferencial 

poderá ser realizado. 

Em contrapartida, na TRI, esses parâmetros da discriminação e dificuldade 

são estimados, independentemente da amostra de sujeitos, por meio dos modelos da 

TRI. Essa característica, chamada de invariância dos parâmetros, é considerada por 

Lord (1980, p. 35) como uma das mais importantes na TRI. Ela permite que se 

estabeleça uma escala uniforme de mensuração que pode ser usada por diferentes 

amostras de sujeitos.  

A questão da fidedignidade ou precisão dos testes é outra característica 

restritiva que a TCT apresenta. Conforme Urbina (2007, p. 239), a fidedignidade na 

TCT “é medida por meio do erro padrão de mensuração que se pressupõe ser de 

magnitude igual para todos os examinandos”. No entender dos psicometristas 

contemporâneos, especialmente Lord (1984), esse postulado é de difícil ocorrência dado 

que os traços latentes ou aptidões dos examinandos não são iguais para todos eles.  

Outra característica da TCT é que ela é orientada para o teste e não para o 

item individualmente, não sendo possível se fazer predições acerca da performance de 

um examinando ou grupo de examinandos frente a um determinado item, ou seja, se 

poder determinar a probabilidade que um examinando teria de responder corretamente a 

um item de um teste. 
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Embora sejam estas as limitações mais significativas da TCT, ela também 

não dispõe, ainda, de solução para muitos outros problemas tais como a “identificação 

de itens viesados” (LORD, 1980), “testes adaptativos” (WEISS, 1983), a “equiparação 

de escores de testes” (COOK & EIGNOR, 1983, 1989), etc., conforme Hambleton, 

Swaminathan & Rogers (1991, p. 4-5).  

Como informa Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, op. cit., p. 5) 

muitos psicometristas têm buscado construir teorias alternativas que permitam superar 

essas e outras limitações onde considerem (a) itens cujas características sejam 

independentes da amostra de respondentes, (b) escores dos respondentes independentes 

do teste utilizado, (c) um modelo expresso ao nível do item ao invés do teste, (d) um 

modelo que não exija testes rigorosamente paralelos para avaliar a fidedignidade, e (e) 

um modelo que ofereça uma medida de precisão para cada nível de aptidão. A Teoria de 

Resposta ao Item – TRI vem, precisamente, atender a todas essas exigências, conforme 

Hambleton (1983), Hambleton e Swaminathan (1985), Lord (1980) e Wright (1979). 
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2.3 TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM – TRI 

 

 

2.3.1 Considerações iniciais 

 

 

 Na lição de Muñiz (1997, p. 48), a Teoria de Resposta ao Item – TRI, 

inicialmente conhecida como Teoria do Traço Latente ou Teoria da Curva 

Característica, surgiu, formalmente, no início da segunda metade do século XX, dos 

trabalhos de Lord (1952) nos Estados Unidos, com sua tese doutoral, dirigida por 

Gulliksen; e Rasch (1960), na Dinamarca, com seu modelo logístico, detalhando em seu 

livro Probabilístic Models for some Inteligence and Attainment Tests.   

  Consoante esse mesmo autor (MUÑIZ, 1997, op. cit., p.46-47), no entanto, 

as primeiras idéias sobre a TRI remontam à década de 1930, com os trabalhos de 

Thurstone (1925, 1927, 1928a e b), quando, utilizando os resultados dos testes de 

inteligência de Binet (1905), principalmente o de 1925, “apresenta uma série de curvas 

conectando a idade dos sujeitos com a proporção de acertos de cada item”. Esse 

trabalho, o de 1925, também foi considerado por Tucker (1987) como um dos pioneiros 

dessa nova teoria, conforme esse mesmo autor. 

 Na perspectiva de Requena (1990, p. 215), Muñiz (1997, p. 49) e Baker 

(2004, prefácio à primeira edição), foram com o clássico trabalho de Lord & Novick - 

Statistical Theories of Mental Test Scores (1968) - que essa teoria tomou um maior 

impulso, principalmente pela estruturação teórica apresentada e pela significativa 

contribuição de Birbaum, escrevendo quatro dos capítulos contidos na obra.   

 Embora a TRI seja considerada um marco na Psicometria Moderna, ela 

decorreu da Psicometria Clássica, buscando superar algumas das limitações da TCT, 

complementando-a naquilo que ela não pode responder ou que trata de forma 

inadequada (PASQUALI, 2003, p. 17), trazendo novas abordagens, tal como, por 

exemplo, o foco da análise, que deixa de ser o escore do item em relação ao escore total 

do teste e passa a considerar, não essa relação, mas a quantidade de habilidade ou de 

aptidão necessária ao respondente para resolver corretamente o item de um teste.  

 Urbina (2007) coaduna com o pensamento de Pasquali (2003) quando 

afirma que:  
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“uma das diferenças mais básicas entre a TCT e a TRI se origina no fato de 

que na TCT o interesse está centrado principalmente no escore total do 

examinando no teste, que representa a soma dos escores nos itens, enquanto a 

TRI – como o nome já sugere – o foco principal está em seu desempenho nos 

itens individuais” (p. 238).    

 

 A TRI analisa o teste com apoio na análise (individual) de cada item, 

procurando determinar qual a probabilidade e quais os fatores que afetam essa 

probabilidade do item ser acertado ou não, nos testes de aptidão, ou de ser aceito ou 

rejeitado, em testes de preferência, tais como de personalidade, interesse ou atitudes, 

conforme Pasquali (2003, p.67). 

 

 

2.3.2 Objetivo da TRI 

 

 

 Formalmente, embora ainda no sentido de natureza geral, Muñiz (1997) e 

Urbina (2007) conseguem explicar muito bem o pensamento de autores como Lord 

(1980), Raquena (1990), Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991), Pasquali (2003), 

Baker & Kim (2004), Arias, Lloreda & Lloreda (2006) acerca dos objetivos da TRI, 

quando diz: 

  Para Muñiz (1997, p. 18), os objetivos gerais da TRI são 

 
1. Proporcionar mediciones de las variables psicológicas y educativas que 

no estén en función del instrumento utilizado para obtenerlas, es decir, 
que sean invariantes respecto de los instrumentos de medida utilizados.     

2. Disponer de instrumentos de medida cuyas propiedades no dependan de 
los objetos medidos, que sean invariantes respecto de las personas 
evaluadas.     

 

Urbina (2007, p. 238) acrescenta a essa idéia de Muñiz outros objetivos que 

ela considera bastante importantes e que são os seguintes:  

 
1. Gerar itens que forneçam o máximo de informações possíveis sobre os 

níveis de habilidade ou traço latente dos respondentes; 
2. Propiciar aos respondentes itens sob medida para seus níveis de 

habilidade ou traço latente e, com isso, 
3. Reduzir o número de itens necessários para identificar a posição de 

qualquer testando quanto a sua habilidade ou traço latente, e ao mesmo 
tempo minimizar o erro de mensuração.  
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 De maneira geral pode-se dizer que tanto a TRI como a TCT têm o mesmo 

propósito, ou seja, inferir sobre o comportamento ou aptidão dos respondentes de um 

teste a partir dos resultados amostrais que estes apresentam sobre seus respondentes, 

seguindo, cada uma, por seus próprios caminhos. 

O uso da TRI e de seu melhor entendimento propicia uma série de 

aplicações que a distinguem das demais, principalmente na melhoria das qualidades dos 

testes educacionais, permitindo inúmeras aplicações, como a criação de “Banco de 

Itens” para futuros testes e a instituição de “Testes sob Medida” com o propósito de 

selecionar candidatos com desejados perfis preestabelecidos.  

 

 

2.3.3 Postulados básicos da TRI 

 

 

A Teoria de Resposta ao Item – TRI se fundamenta nos seguintes 

postulados ou axiomas básicos, segundo Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p. 

7) e Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 127), dentre outros. 

a) O desempenho de um respondente em um item de um teste pode ser 

explicado em termos de uma ou várias características que ele possui, 

denominadas de traço ou atitudes latentes, e que não podem ser observadas 

diretamente;  

Por exemplo, em um teste de inteligência, o que se observa é o rendimento 

ou pontuação obtida pelo respondente no teste (componente observável), que é função 

do conjunto de conhecimentos (componente não observável) ou traços latentes que esse 

respondente possui sobre a temática em questão.  

De maneira geral, o “traço latente pode ser qualquer atributo ou construto 

em que se manifestem diferenças individuais, tais como rendimentos acadêmicos, 

variáveis de personalidade, atitudes, interesses, etc.”, conforme Arias, Lloreda e Lloreda 

(2006, op. cit., p. 128). 

b) A relação entre o rendimento ou desempenho do respondente em um item e 

o conjunto dos traços latentes responsáveis pelo dito rendimento pode ser 

descrito mediante uma função monótona crescente, denominada Função de 

Resposta ao Item ou Curva Característica do Item – CCI. 
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Por meio dessa função se estabelece uma relação funcional entre a 

proporção de respostas corretas a um item e o nível do atributo, ou seja, do rendimento 

acadêmico do respondente, no caso dos testes de aptidão. Graficamente essa função 

possui a seguinte forma: 

            
Gráfico 1 – Curva Característica do Item - CCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Pasquali (2003, p. 83) 
 
 

Como se pode ver no gráfico 1, a probabilidade que um testando “j” tem em 

acertar um item “i” é função de seu nível de aptidão (θ).  

Considerando Xj como sendo a variável aleatória representando a resposta 

do testando ao item, a probabilidade de acertá-lo está condicionada à sua aptidão, sendo 

dada por Pi (Xj=1/θi). O valor de Pi (Xj=1/θi) representa a probabilidade do testando “j” 

responder ao item “i” e acertá-lo. Seu complementar, ou seja, a probabilidade do 

testando errar o item, é dada por Pi (Xj=0/θi).      

A CCI é uma função distribuição de probabilidade, ou seja, é uma função 

que produz valores acumulados de probabilidade a partir de sua função densidade. 

Como essa função de resposta ao item tem por base a função densidade de 

probabilidade “normal” de Gauss-Markov, então, para um modelo de dois parâmetros, 

por exemplo, a probabilidade de um determinado testando “j” com aptidão ou 

habilidade “θi” acertar um item “i” de determinada questão é dada pela integral da 

função f(x) da distribuição normal até certo valor de “x”, ou seja: 

 

 
       P(θ)                        
 
         
       1,0 
 
 
 
 

 
Pi(Xj=1/θi) = 0,5 

 
 
 
 
        
       0,0                                                                                                                                               

       
        - ∞                  - 3σ              -2σ            -1σ              µ                1σ               2σ              3σ               + ∞ 

                                                   
                                                      Aptidão (θ) 
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)()( iiiii baL −= θθ  é uma função linear de θi, que inclui dois parâmetros 

ia (discriminação) e ib (dificuldade) que são parâmetros característicos de cada um dos 

itens, e f(x) é a função densidade da distribuição normal de probabilidade com média µ  

e variância 2σ , conforme Requena (1990, p.255).  

 Para a formação do modelo de três parâmetros, Lord (1980, p. 13) 

acrescentou ao modelo de dois parâmetros a variável “c”, de modo que:  
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onde “c” representa a proporção de acerto do item ao acaso ou “chute”; e 

)()( iiiii baL −= θθ , como explicado em [2.10]. 

 

 

2.3.4 Pressupostos da TRI 

 

 

 Ensinam Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p. 9) que a suposição 

mais comum e amplamente usada nos modelos da TRI é de que, na resolução dos itens 

de um teste, uma só habilidade está sendo medida. Essa suposição é chamada de 

unidimensionalidade. Associada a esta suposição, está a de independência local, onde 

admite que, se mantendo constante a habilidade do examinando, as repostas a um par de 

itens são estatisticamente independentes.    

 Essas suposições são fundamentais, tanto para a TRI como para a TCT. A 

TRI por considerar a idéia do traço latente, isto é, da habilidade dominante, e a TCT por 

trabalhar com o escore total do teste, que é a soma dos resultados individuais dos itens, 
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e que só faz sentido se estiverem se referindo a uma mesma coisa (PASQUALI 2003, 

p.114-115). 

 
 

2.3.4.1  Unidimensionalidade 

 
 

 Notadamente o desempenho de uma pessoa na realização de uma tarefa é 

influenciado por um conjunto de competências que o levam a ter êxito ou não em sua 

realização (PASQUALI 2003, p. 82). Cada tarefa exige, desse conjunto de 

competências, uma que se caracteriza como a habilidade dominante para sua realização. 

Embora todas as outras contribuam em sua consecução, uma se sobressai em função do 

tipo de tarefa a ser realizada.  

Quando uma pessoa se propõe pintar um quadro, ela precisa ter a habilidade 

necessária no manuseio das tintas para poder expressar toda sua sensibilidade naquilo 

que tenciona ver representado na tela. De maneira semelhante, isso ocorre com todas as 

outras atividades, inclusive nos testes escolares, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, tais como Português, Matemática, História, Geografia etc. Cada 

disciplina exige, portanto, habilidade específica. 

 A avaliação da dimensionalidade dos testes é realizada com apoio nos 

resultados obtidos pelos respondentes, quando da aplicação dos testes. Dependendo da 

população e das características do teste, uma ou mais competências podem se mostrar 

dominantes, caracterizando o teste como unidimensional ou multidimensional. 

Determinar essa dimensionalidade é um dos grandes desafios dos teóricos 

contemporâneos, dado que essa questão é central na análise dos itens de um teste e não 

tem havido um consenso por parte dos pesquisadores dessa área, quanto aos métodos 

utilizados para tal fim.   

  Hattie (1985, p. 158), em seus estudos, já havia identificado, àquela 

época, cerca de 30 índices utilizados na tentativa de identificar se um teste é ou não 

unidimensional. Ele chegou a organizar esses índices em cinco categorias, segundo a 

abordagem ou enfoque de cada um deles, a saber: 

 
(1)- índices baseados em padrões de respostas; (2)- índices baseados na 
fidelidade; (3)- índices baseados na análise dos componentes principais; (4)- 
índices baseados na análise fatorial; e (5)- índices baseados no traço latente 
(traduziu-se). (HATTIE, 1985, p 158). 
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Pasquali (2003, p. 115) comenta que existem muitas críticas para os índices 

integrantes das categorias de (1) a (3), e que os que se apresentam com maiores 

propriedades, atualmente, são os baseados na análise fatorial e no traço latente (TRI).    

  Cuesta (1996), ao tratar do mesmo tema, estrutura o conjunto de itens em 

apenas três categorias, a saber: (1) índices baseados nos padrões de respostas, (2) 

índices assentados na fidelidade e (3) índices baseados no modelo fatorial e TRI.  

Na realidade, o que Cuesta fez foi agregar três das categorias de Hattie em 

apenas uma. Ele fundiu os índices baseados na análise dos componentes principais, 

análise fatorial e traço latente na categoria dos índices sustentados no modelo fatorial e 

TRI.  

 Infelizmente, como comenta Pasquali (2003, p.115), ainda não existe um 

índice efetivo e aceito por todos para a solução do problema da determinação da 

dimensionalidade de um teste, dado que apresentam sempre alguma restrição quanto ao 

seu uso e que, segundo Lord (1980, p. 21), para serem aceitos, devem possuir boa 

consistência interna.  

Para Pasquali (2003, p. 118), atualmente, os modelos mais utilizados no 

estudo da dimensionalidade de um teste são os baseados na Análise Fatorial, mais 

especificamente na Análise Fatorial de Informação Plena ou full information factor 

analysis (FIFA), desenvolvida por Bock e Aitkin (1981), sendo um marco na TRI, 

estando implementado no software TESTFACT, escrito por Robert Wood (2003) e 

colaboradores: Bock, Gibbons, Schilling, Muraki e Wilson. 

 Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 351) comentam que a diferença básica do 

Modelo de Informação Plena (ou full informtion factor analysis) em relação aos 

modelos tradicionais de Análise Fatorial é que ele trabalha com todos os resultados do 

teste, ou seja, com padrões distintos de respostas dos itens, como nos modelos da TRI, e 

não com informações sumariadas, como a matriz das correlações utilizadas nos modelos 

tradicionais de Análise Fatorial. Para tanto, utiliza o modelo multifatorial de Thurstone 

(1947), baseado em estimativas de Máxima Verossimilhança Marginal e no algoritmo 

EM (expectation – mazimization) de Dempster, Laird e Rubin (1977).    

Lembra Pasquali (2003, p. 118; 120), que as vantagens desse método em 

relação aos tradicionais é que, trabalhando com todas as informações empíricas do teste 

(acerto ao acaso, dados omissos etc.), ele consegue contornar, além do problema do 

surgimento da matriz não positivo-definida, os casos Heywood, quando, no teste, 
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ocorrem itens com 100% de acertos ou erros e a Análise Fatorial Tradicional não 

consegue trabalhar adequadamente essa informação.    

 Além das questões ora expostas, a Análise Fatorial tradicional, para 

Pasquali (2003, p. 115-116), apresenta uma série de preocupações. A primeira é que ela 

trabalha com equações lineares, supondo uma relação linear entre as variáveis. Caso 

essa relação entre as variáveis não seja linear, poder-se-ia trabalhar com a análise 

fatorial não linear, contudo, Hattie (1985), “a literatura é pelo menos ambígua sobre a 

eficácia desse método”.  

 A segunda preocupação diz respeito ao uso de itens dicotômicos. A Análise 

Fatorial tradicional pressupõe que a matriz de correlações entre os itens seja constituída 

de correlações phi ou tetracóricas. A questão é que, nas correlações phi, as variáveis 

devem ser realmente dicotômicas e, na tetracórica, que tenham uma distribuição normal 

bivariada. E isso nem sempre acontece. 

 De maneira geral, na visão de Pasquali (2003, op. cit.),  

 
 A análise fatorial é uma técnica estatística calcada sobre o pressuposto de que 

uma série de variáveis observada, medidas, chamadas de variáveis empíricas 
ou observáveis pode ser explicada por um número menor de variáveis 
hipotéticas, não-observáveis, chamadas precisamente de variáveis hipotéticas 
ou variáveis-fonte, mais conhecidas sob o nome de fatores. Essas variáveis-
fonte seriam a causa do fato de que as variáveis observáveis se relacionam 
entre si, isto é, são responsáveis pelas intercorrelações (covariância) entre 
variáveis. Supõe-se que, se as variáveis empíricas se relacionam entre si, é 
porque elas têm uma causa comum que produz esta correlação entre elas. É a 
esta causa comum que se chama de fator e cuja descoberta é precisamente a 
tarefa da análise fatorial. (p.289-290). 

 

Propriamente dita, podemos dizer que o objetivo dessa técnica e verificar se 

uma série de variáveis (itens) pode ser reduzida a uma quantidade menor chamada 

dimensões ou fatores, com os quais todos os itens do teste se relacionam. Cada um 

desses fatores se assemelha ao que, na TRI, se chama “traço latente”.   
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2.3.4.2   Independência local 

 

 

 Na compreensão de Lord (1980, p.19), a probabilidade de sucesso de um 

item depende unicamente dos parâmetros dos itens e da habilidade do examinando e 

que, pelo princípio de justeza assumido por Lazarsfeld, de independência local, 

mantendo-se constante a habilidade do examinando, suas respostas a um par de itens 

são estatisticamente independentes.  

 Matematicamente - Lord (1980, p. 19), Hambleton, Swaminathan & Rogers 

(1991, p. 10), Muñiz (1997, p. 27), Pasquali (2003, p. 85), Arias, Lloreda & Lloreda 

(2006, p. 132) - o postulado da independência local pode ser expresso como segue:  

1. Seja “θ” o conjunto de habilidades que se supõe influir no rendimento de um 

testando em um teste e seja Ui a resposta dele ao item i (i = 1, 2, 3,..., n); 

2. Seja P(Ui/θ) a probabilidade de resposta do mesmo testando que tem uma 

habilidade “θ”; P(Ui=1/θ) a probabilidade de uma resposta correta e 

P(Ui=0/θ), a probabilidade de uma resposta incorreta. Logo, a propriedade da 

independência local, para um teste com n itens, pode ser estabelecida como:  

P (U1, U2, U3, ..., Un / θ) = P (U1/θ).P(U2/θ).P(U3/θ). ... . P(Un/θ) = ∏
=

n

i

UiP
1

)/( θ  ⇒  

   ⇒  P (U1, U2, U3, ..., Un / θ) = ∏
=

n

i

UiP
1

)/( θ .   [2.12] 

 
Essa expressão mostra que, “para um dado testando (ou todos os testandos 

com mesma habilidade), a probabilidade conjunta de um determinado padrão de 

respostas a um conjunto de itens é igual ao produto das probabilidades de respostas do 

sujeito aos itens individuais”, conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 132).    

Estatisticamente, essas probabilidades se caracterizam segundo uma 

distribuição do tipo Bernoulli, na qual, para cada ocorrência se obtém somente um 

sucesso (acertar o item) ou fracasso (errar o item), o que implica, portanto, resultados 

considerados mutuamente exclusivos, isto é, ou se acerta ou se erra o item, não havendo 

outra possibilidade. 

Bussab (1986, p.114) nos ensina que ao se repetir um ensaio de Bernoulli 

“n” vezes, em que cada probabilidade de ocorrência de um evento é independente da 

outra, essa distribuição se transforma numa distribuição binomial, cuja probabilidade 
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conjunta da ocorrência de “n” eventos é dada pelo produto das probabilidades 

individuais desses eventos, como mostra a equação [2.13]. 

Embora a Independência Local seja um dos pressupostos da Teoria de 

Resposta ao Item, todos os pesquisadores da área entendem que, sendo cumprido o 

pressuposto da unidimensionalidade, a independência local estará automaticamente 

satisfeita, como sustentam Lord (1980, p. 19), Muñiz (1997, p.26), Hambleton, 

Swaminathan & Rogers (1991, p.9-12), Pasquali (2003, p.85-86) e Arias, Lloreda & 

Lloreda (2006, p. 133), dentre outros. 
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2.3.5 Critérios adotados no estudo da dimensionalidade  

  

 

 O estudo da dimensionalidade de um teste, fundamentado na Análise 

Fatorial, diz respeito a um aspecto particular dessa técnica, que é a questão do número 

de fatores ótimos a serem retidos, como argumenta Gavíria Soto (1988, p. 226). 

 
  “El problema de evaluar la unidimensionalidad de um conjunto de items por 

médio del análisis factorial no es más que um caso particular de um problema 

amplamente tratado em la literatura sobre el tema. Se trata de la 

determinación del número de factores a retener em uma solución factorial”.    

  

 Além da técnica de Análise Fatorial, muitos outros procedimentos surgiram, 

na tentativa de se determinar a estrutura fatorial de um conjunto de dados. Para Andriola 

(2009, p. 329), os seguintes métodos merecem destaque na literatura mundial: o 

procedimento de Bejar; o contraste de Gustaffson; o método de McDonald; o contraste 

Q1 e Q2 de Van den Wollenberg; a análise de precedência modificada; o método Hattie 

para a comparação de autovalores reais e simulados; e o método da equação de 

regressão. 

 Como se pode ver são muitos os métodos apresentados para resolver o 

problema da determinação da unidimensionalidade de um teste, mas nenhum consegue 

agradar a maioria dos pesquisadores da área. “Como [melhor] decidir se uma matriz tem 

um ou mais fatores?” Essa é uma preocupação também demonstrada por Pasquali 

(2003, p. 115), embora argumente que os métodos baseados na Análise Fatorial de 

Informação Plena (full information factor analysis) são os que afluem melhores 

resultados atualmente. 

E, assim, com fundamento na Análise Fatorial de Informação Plena, serão 

os seguintes os métodos adotados no estudo da dimensionalidade dos testes a serem 

considerados neste experimento acadêmico. 
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2.3.5.1 Método das Cargas Fatoriais e das Comunalidades da Matriz de Fatores 

 

 

 As cargas fatoriais representam a correlação de cada variável com o fator, 

na matriz de fatores, indicando o grau de correspondência. Já as comunalidades 

representam a quantia de variância explicada pela solução fatorial, para cada variável, 

que é obtida da soma dos quadrados das cargas fatoriais, para cada variável. 

 Conforme Hair, et al. (2005, p. 107) e Pasquali (2003, p. 115), um 

procedimento prático adotado para a verificação da significância das cargas fatoriais é 

de que precisam ser maiores, em módulo, que ±0,30 para atingirem um nível mínino 

exigido de significância. 

 Considerando que a carga fatorial é a correlação entre a variável e o fator, a 

carga ao quadrado representa o total de variância da variável explicada pelo fator. 

Assim, para se ter idéia do quanto de representatividade, a carga 0,30 só consegue 

explicar 10% [(0,30)2=0,09≅ 0,10] da variância da variável no fator. De maneira geral, 

os autores sugerem que se adotem cargas fatoriais as maiores possíveis, o que permitirá 

melhor interpretação da matriz fatoral. Na prática, correlações acima de 0,80 não se 

apresentam. 

 Um procedimento estatístico, contrapondo esse procedimento prático, é 

apresentado em Hair, et. al. (2005, op. cit., p. 107), onde considera que, ao se trabalhar 

com amostras da população, se deve ter o cuidado quanto ao seu tamanho, que deve ser 

adequado e representativo, de modo a produzir cargas fatoriais mais equilibradas e 

significantes. A tabela-3 traz uma relação de tamanhos amostrais adequados e que 

ensejam cargas amostrais significativas, a um nível de significância de 5% (α = 0,05). 
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                          Tabela 3 – Orientações para identificação de       
cargas fatoriais significativas com base no 
tamanho da amostra 

Carga 
fatorial 

Tamanho necessário da 
amostra para significância* 

0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 

350 
250 
200 
150 
120 
100 
  85 
  70 
  60 
  50 

Fonte: Cálculos feitos com SOLO Power Analysis, BMDP                                                       
Statístical Software, Inc., 1993. 
(*) A significância é baseada em um nível de significância de                                            
0,05 (α), um nível de poder de 80% e erros padrão, os quais se 
pressupõem que sejam o dobro dos de coeficiente de 
correlação convencionais. 

 

 De maneira geral, Hair et. al. (2005, p. 108) sugerem a observância das 

seguintes orientações para a significância das cargas fatoriais: (1) quanto maior o 

tamanho da amostra, menor a carga a ser considerada significante; (2) quanto maior o 

número de variáveis a serem analisadas, menores as cargas a serem consideradas 

significantes; (3) quanto maior o número de fatores, maior o tamanho das cargas em 

fatores posteriores a serem considerados significantes para interpretação.  

 Em comparação com a norma prática, anterior, que denotava todas as cargas 

fatoriais de 0,30 como tendo significância prática, a abordagem teórica considera as 

cargas de 0,30 como significantes somente para amostras de 350 ou mais.  

Outro procedimento prático, agora sugerido por Pasquali (2003, p. 117), é o 

de pedir, inicialmente, a extração de um fator e verificar se a maioria dos itens tem 

carga fatorial alta nesse fator, que deve ser de, pelo menos, 0,30. Caso contrário, deve 

seguir extraindo mais fatores até que os itens se distribuam a contento entre os diversos 

fatores. Havendo mais de um fator, a análise dos parâmetros dos itens deve ser feita 

somente com os itens pertencentes a um só fator, o qual representa dimensão única.  

Muitas vezes, a solução das cargas fatoriais pode não fornecer um padrão 

significativo de cargas das variáveis na matriz fatorial inicial chamada não rotacionada. 

Quando isso acontece, é aconselhável que realize uma rotação nos eixos de referência 

dos fatores até que outra posição seja alcançada. Isso simplifica a estrutura fatorial, 
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fornecendo soluções fatoriais mais simples e teoricamente mais significativas, dado que 

é difícil determinar se os fatores não rotacionados serão significativos.    

A solução dos fatores não rotacionados extraem fatores na ordem de sua 

importância. O primeiro fator tende a ser um fator geral com quase toda a variável com 

carga significativa, e explica a quantia maior de variância. O segundo fator e os 

seguintes são, pois, baseados na quantia residual de variância. Cada fator explica 

porções sucessivamente menores de variância. O efeito final de rotacionar a matriz 

fatorial é redistribuir a variância dos primeiros fatores para os últimos, com o objetivo 

de atingir um padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo, conforme 

Hair et al (2005, p. 103-104). 

A rotação da matriz fatorial pode ser ortogonal ou oblíqua. Na rotação 

ortogonal, os métodos Quartimax, Varimax e o Equimax são os mais conhecidos, sendo 

o Varimax o mais utilizado. Já dentre os métodos oblíquos (Oblimin, Promax, 

Orthoblique, Dquart e Doblimin), o mais utilizado é o Promax, conforme Hair et al 

(2005, op. cit., p. 103-104). 

O propósito do método Promax é o mesmo do Varimax, ou seja, maximizar 

a soma das variâncias das cargas fatoriais, sendo o método Promax mais flexível, dado 

que os eixos fatoriais não precisam ser ortogonais. Além disso, é mais realista porque as 

dimensões inerentes teoricamente importantes não são supostas sem correlações. 

Conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 323), entretanto, na prática, rotacionar é o 

habitual, exceto nos casos em que o interesse está fundamentalmente em estabelecer se 

o conjunto de variáveis é unidimensional.   

O seguinte exemplo, retirado de Hair et al (2005, op. cit., p. 105), serve 

como ilustração do que estamos falando acerca dos comportamentos rotacional 

ortogonal e oblíquo. 
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Gráfico 02 – Comportamento das cargas fatoriais em 
relação aos eixos não rotacionados e rotacionados da 
forma ortogonal e oblíqua   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Adaptado de Hair et. al. (2005, p. 105). 
 
 

Outra questão a se analisar é o quanto de variância comum, mínima, esse 

único fator consegue explicar em relação aos outros fatores, ou seja, o quanto de 

variância consegue reter.  

Por ser sistêmico o conhecimento, é praticamente impossível que um só 

fator consiga explicar 100% dos resultados de um teste. Assim, considerando a 

existência de mais de um fator, esses 100% de variância seriam distribuídos entre os 

demais fatores. A questão se volta, então, para o quanto de variância mínima deve ser 

retida pelo primeiro fator. Conforme Prime, Almeida e Vitória (2006, p. 5), o propósito 

é de que o fator principal explique a maior quantidade de variância possível, contudo, na 

ausência de critérios matemáticos, a decisão tem um caráter de maior ou menor 

subjetividade. Em termos concretos, em Cuesta (1996), alguns valores são sugeridos, 

variando de 40% em Zeller (1979) até 20% em Reckase (1979). 

 Assim, a suposição da unidimensionalidade não pode ser rigidamente 

satisfeita, como comentam Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p. 9). Existem 

diversos fatores que influenciam o desempenho dos sujeitos na resolução de um teste, 

tais como a motivação, a ansiedade, a habilidade, a personalidade, os fatores culturais 

etc. e que são de mensuração difícil. Dessa forma, sustentam Andriola (2009, p. 329) e 

Muñiz (1997, p. 26), que a unidimensionalidade se converte em uma questão de grau, 

Rotação ortogonal - Fator II      1,0

           Fator I 
   não-rotacionado 

 Rotação ortogonal - Fator I 

Rotação oblíqua - Fator II 

Rotação oblíqua -  Fator I

 -1,0 

   -1,0

1,0  -0,5 

   -0,5

    0,5

0,5

            Fator II  
       não-rotacionado
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isto é, quanto mais variância for explicada pelo primeiro fator, maior grau de 

unidimensionalidade deve existir, portanto, a questão principal não é avaliar se um teste 

é estritamente unidimensional, mas sim em que medida as dimensões adicionais 

produzem distorções na medida principal do fator dominante. 

 

 

2.3.5.2 Método de Kaiser-Guttman 

 

 

 Para Andriola (2009, p. 332), um dos métodos de uso mais frequente e de 

ampla aceitação na literatura mundial é o chamado Kaiser-Guttman, que é o da retenção 

de tantos fatores quantos seus autovalores sejam maiores do que 1. 

 Embora esse método seja bastante conhecido, sendo default na maior parte 

dos programas computacionais, ele deve ser aplicado com cuidado. Arias, Lloreda e 

Lloreda (2006, p. 333) comentam que um dos problemas apresentados com esse método 

é que, nas amostras, os primeiros autovalores sempre mostram sesgo (viés) positivo. 

Outro problema é quanto ao número de variáveis consideradas no modelo: quando há 

muitas variáveis, um autovalor de 1 explica muito pouca variância, por exemplo, 

somente 2% se há 50 variáveis.  

 Outra crítica a esse método é quanto ao número de fatores retidos, que tende 

a ser superestimado quando se considera os itens do teste como variáveis, embora em 

Andriola (2009, op. cit., 332) se argumente o contrário, ou seja, que o uso desse 

método, em vez de superestimar, tende a subestimar o número de fatores retidos. 

 Já Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 333) argumentam que o método de 

Kaiser-Guttman só funciona com um número reduzido de variáveis e comunalidades 

maiores do que 0,70, sendo desaconselhável quando as variáveis consideradas na 

análise são os itens do teste. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

2.3.5.3 Método Scree-plot 

 

 

 Idealizado por R. B. Catell (1996) é usado para identificar o número ótimo 

de fatores a ser extraído, mediante a representação gráfica dos autovalores da matriz. O 

procedimento é bastante simples. Em um plano cartesiano, representam-se, nos eixos 

das ordenadas, os autovalores e, no eixo das abscissas, os sucessivos fatores. Há um 

ponto no gráfico em que os autovalores começam a ser iguais. Esse ponto é chamado 

“ponto de corte” e é onde se estabelece o número de fatores. 

 Na perspectiva de Heir et. al. (2005, p. 102), a lógica desse processo é que a 

variância comum aos fatores extraídos é mais significativa nos primeiros fatores, 

decaindo rapidamente à medida que se extraem mais fatores, chegando ao ponto de os 

últimos fatores possuírem, praticamente, somente suas variâncias singulares ou 

específicas e as decorrentes do erro, provenientes da não-confiabilidade no processo de 

agrupamento dos dados, do erro de medida ou de uma componente aleatória no 

fenômeno medido. 

 O gráfico 03 apresenta um exemplo hipotético do comportamento dos 

autovalores de uma matriz, da qual foram extraídos sete fatores. 

  

                       Gráfico 03 – Scree-plot ou Gráfico de Sedimentação 
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      Fonte: Adaptado de Hair, et. al. (2005, p. 116) 
 
 
 Para Andriola (2009, p. 332), o processo consiste em traçar uma reta 

paralela aos fatores que possuem autovalores mais baixos, até que a mesma “corte” o 

Critério 
Scree-plot 
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eixo das ordenadas. São detidos tantos fatores quanto o número de autovalores 

(eigenvalues) que esteja na parte superior da reta. 

 Embora o método gráfico seja um procedimento bastante útil e de fácil 

manuseio, uma das principais críticas a ele é quanto à subjetividade da escolha dos 

fatores ótimos. Por ser um processo gráfico, o método carece de precisão.  

 Andriola (2009, p. 332) comenta que “esse procedimento apresenta 

problemas quando as diferenças entre as magnitudes dos autovalores correspondentes 

aos fatores comuns e os fatores únicos são muito pequenos”.  

 Lord (1980, p. 21), por sua vez, sugere que se faça uma comparação entre os 

tamanhos dos autovalores produzidos, de modo que se o primeiro autovalor for 

significativamente maior do que o segundo e, a partir do segundo, os subsequentes não 

possuam valores tão discrepantes entre si, os itens do teste poderão ser considerados, 

aproximadamente, unidimensionais. Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 351) 

consideram que uma boa medida é a razão entre o primeiro e segundo autovalores 

(λ1/λ2), que deve ser igual ou superior a 5.  

 Como podemos ver, mantido os devidos cuidados, o método gráfico 

apresenta boa contribuição para o entendimento da dimensionalidade dos itens de um 

teste, sendo aconselhável, entretanto, o uso de outras técnicas, observando-se suas 

convergências. 

Resumindo tais procedimentos vistos há pouco, estes serão os considerados 

nesta tese doutoral, quando da análise dimensional das provas do concurso vestibular da 

UECE/2007.1. Verificaremos o comportamento convergente apresentado por estes 

métodos, cujos indicadores estatísticos serão produzidos pelo software TESTFACT, 

especialmente adquirido para este ensaio.  
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2.3.6 Modelos matemáticos da TRI 

 

 

2.3.6.1 Considerações iniciais 

 

 

 Com Fundamento numa concepção não linear, o modelo matemático da TRI 

foi estruturado na forma probabilística da Distribuição Binomial, Poisson, Ogiva 

Normal e Logístico, como comenta Raquena (1990, p. 237). Atualmente os modelos 

que possuem maior aplicação baseaia-se na forma logística e na Ogiva Normal, também 

transformados, posteriormente, na forma logística, pela melhor facilidade de manuseio 

matemático. Esses modelos logísticos apresentam, basicamente, a seguinte forma 

matemática: 

            x

x

e
exfy
+

==
1

)( ,                                           [2.13] 

 
onde e representa a base do logaritmo neperiano.       

 

 Com relação à unidimensionalidade e a independência local, são vários os 

modelos que assumem esses princípios e se distribuem conforme os dados de resposta 

ao item seja de natureza dicotômica ou politômica (REQUENA, 1990, p. 237). 

Os modelos para os dados provenientes de natureza politômica são os de 

Resposta Nominal, de Resposta Escalonada e de Resposta Contínua. Já os de natureza 

dicotômica são os de Erro Binomial, Poisson, de Rasch (ou logístico de um parâmetro), 

Ogiva Normal, e os modelos logísticos de Dois e Três parâmetros (Id., 1990, p. 237).  

Cada um desses modelos, considerando suas características, tem seu espaço 

de aplicação, no entanto, os mais utilizados na atualidade são os logísticos de um, dois e 

três parâmetros, principalmente na área educacional.   

Os modelos de Erro Binomial foram propostos por Lord (1965), e os de 

Poisson, em Rasch (1960). Ambos se aplicam a testes cujos itens sejam localmente 

independentes, mas que tenham a mesma dificuldade. Já os de Ogiva Normal e 

logísticos são aplicados a itens localmente independentes e com distintos níveis de 

dificuldades (Id., 1990, p. 237).  
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 Os modelos denominados de Ogiva Normal foram propostos, tanto por 

Lord como em Rasch, ou seja, o de um parâmetro, em Rasch (1960) e o de dois e três 

parâmetros por Lord (1952; 1980). (VALLE, 1999, p. 5). Sua Ogiva ou Gráfico da 

Distribuição Acumulada tem o mesmo comportamento que a Curva Característica do 

Item – CCI da TRI, como se pode ver no gráfico. 

 
Gráfico 4 – Função densidade da Distribuição Normal e sua Função Distribuição, 
considerada como Curva Característica do Item na Teoria de Resposta ao Item-TRI 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Adaptado de Requena (1990, p.255) 

 

Com relação aos modelos logísticos, eles foram construídos com base nos 

modelos de Ogiva Normal, também para um, dois e três parâmetros, ou seja, foram 

transformados na forma logística por apresentarem melhor condição de manuseio 

matemático na determinação das probabilidades de acerto dos itens, por parte dos 

respondentes de um teste.  

Enquanto a forma normal exige um desenvolvimento em série por 

intermédio de algoritmos numéricos de aproximação, a forma logística pode ser 

trabalhada mediante as relações aritméticas básicas, ensejando resultados bastante 

semelhantes. 

O modelo de um parâmetro foi transcrito da forma normal para a logística 

por Wright (1968), enquanto o de dois e três parâmetros, da forma normal para a 

logística, por Birnbaum (1968), (VALLE, 1999, p.5). O gráfico da distribuição 

acumulada dessas funções logísticas tem, praticamente, o mesmo comportamento que a 

Curva Característica do Item – CCI da TRI, como se pode ver a seguir:  

 

 

 

 
                   GRÁFICO DA FUNÇÃO DENSIDADE  N(0, 1)                                      GRÁFICO DA FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO N(0, 1) 
 
                                                          y                                                  
                                                  0,5 -                                                       
                                                                                                               1 
                                                  0,4 - 
 
                                                  0,3 - 
                                                                                                             0,5  
                                                  0,2 - 
 
                                                  0,1 - 
                                                                                                      x       0       
    

-3 -2 -1 0 1 2 3 -∞ 0 +∞



72 
 

Gráfico 5 – Função densidade da Distribuição Logística e sua Função Distribuição, 
considerada como Curva Característica do Item na Teoria de Resposta ao Item-TRI 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Adaptado de Requena (1990, p.268) 
 

Embora as formas logística e normal possuam funções densidade de 

probabilidade bastante diferentes, suas funções características são bastante semelhantes 

e podem ser aproximadas por uma constante D = 1,7, chamada de “factor de 

escalamiento” ou “cambio de escala”, gerando curvas características semelhantes para 

os itens, com uma diferença de estimativa menor do que 0,01 centésimos, de acordo 

com Arias, Lloreda & Lloreda (2003, p. 142). Em Requena (1990, p. 269), 

encontramos, também, a mesma afirmação: “La distribución normal acumulada 

)7,1;0()( Nx →φ  y la función logística x

x

e
ex −

−

+
=Ψ

1
)(  difieren en menos de uma 

centésima para qualquer x”, ou seja:  

 

( ) 01,0
7,1

<⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ xx ψφ .    [2.14] 

 

Graficamente essas CCI’s se comportam na forma como se pode ver a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
           GRÁFICO DA VARIAÇÃO RELATIVA DA FUNÇÃO                                      REPRESENTAÇÃO DA CURVA LOGÍSTICA        
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           Gráfico 6 – Representação da Função de Resposta ao Item por meio          
dos modelos Normal e Logístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Adaptado de Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p.144) 

 

Arias, Lloreda & Lloreda (2003, p. 143-144) lembram que a distribuição 

normal padronizada possui parâmetros N(0; 1), ou seja, média 0 e desvio-padrão 1, 

enquanto a distribuição logística, L(0; π2/3), ou seja, média 0 e desvio-padrão π2/3. Por 

ter maior desvio-padrão, ou seja, maior dispersão, a curva logística é menos inclinada 

ou “mais suave” que a curva normal. Daí a necessidade da inclusão dessa constante 

“D=1,7” para que a diferença entre os valores probabilísticos gerados por ambas as 

distribuições, para um mesmo valor de “x”, seja menor que um centésimo, como 

demonstrado em Camilli (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
                                         CURVAS CARACTERÍSTICAS DO ITEM 
 
              1,0 
         

                                                
 
                                                                                                 
 
    Pe (θj)= 0,5 
 
                                                                                                          Normal                                                    
                                                                                                          Logístico                                                
                                                                           
 
              0,0 
            
            - ∞          -3              -2               -1                0                 1                  2                  3              + ∞ 

                                           Aptidão (θ)



74 
 

2.3.6.2  Modelos da TRI baseados na Distribuição Normal 

 

 

De acordo com Hamblenton, Swaminathan & Rogers (1991, p.14), Baker & 

Kim (2004, p.109), dentre outros, o modelo de um parâmetro, desenvolvido em Rasch 

(1960), considerava que a probabilidade de determinada pessoa acertar o item de um 

teste dependia somente de sua habilidade (θ) e do grau de dificuldade desse item (b). Os 

modelos de dois e três parâmetros, desenvolvidos por Lord (1952; 1980), consideravam 

que, além da dificuldade do item, a discriminação (a), no modelo de dois parâmetros, e, 

além deste, o acerto casual (c), no de três parâmetros, eram fundamentais para o estudo 

da qualidade dos itens de um teste.  

Para Requena (1990, p.267), o modelo de um parâmetro é um caso 

particular do de dois parâmetros, quando considera que todos os itens apresentam uma 

mesma discriminação e igual a 1. 

 

 

2.3.6.2.1 Modelo normal de um parâmetro 

 

 

Baseado na função densidade de probabilidade normal f(x), esse modelo afirma 

que a probabilidade de um determinado testando “j”, com aptidão ou habilidade “θi”, 

acertar um item “i” de uma determinada questão, é dada pela integral dessa função f(x) 

até certo valor de “x”, ou seja: 
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onde )()( iiii bL −= θθ é uma função linear de θi e parâmetro ib (dificuldade do item “i”); 

e f(x) é a função densidade da distribuição normal com média µ  e variância 2σ . 

(REQUENA, 1999, op. cit., p. 267)  
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2.3.6.2.2 Modelo normal de dois parâmetros 

 

 

O modelo de dois parâmetros tem as mesmas características do modelo de 

um parâmetro, visto há pouco, acrescentando-se a este o parâmetro da discriminação do 

item, ou seja: 
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onde )()( iiiii baL −= θθ ; ia  é o parâmetro de discriminação do “item i”. O significado 

dos outros parâmetros é o mesmo já comentado no modelo [3.29] de um parâmetro.  

 

 

2.3.6.2.3 Modelo normal de três parâmetros 

 

 

Para esse modelo, além da discriminação e da dificuldade do item, foi 

considerado, também, o acerto ao acaso, ou seja: 
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onde )()( iiiii baL −= θθ . O parâmetro ic corresponde ao acerto casual do “item i”. O 

significado dos outros parâmetros é o mesmo já comentado no modelo [3.30] de dois 

parâmetros.  

Na concepção de Requena (1990, p.266), esses modelos, na forma de Ogiva 

Normal, são estudados muito mais pelo seu interesse teórico do que por sua 

aplicabilidade. Matematicamente, é mais prático trabalhá-los na forma logística, como 

se segue.  
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 2.3.6.3 Modelos da TRI baseados na Distribuição Logística 

 

 

Os modelos logísticos trabalham com os mesmos parâmetros da distribuição 

normal, ou seja, a dificuldade do item ( ib ), a discriminação ( ia ) e o acerto ao acaso 

( ic ), e possuem, de maneira geral, a seguinte estrutura matemática:     

 

 Ogiva Logística: )(

)(

1
)(

ii

ii

L

L

ii e
eP ξ

ξ

θ
+

= ;          [2.18]         

 

onde )( iiP θ  é a probabilidade de uma pessoa com aptidão θi responder ao item i; e  

),,,()( iiiiiii cbaLL θξ = é uma função que depende da habilidade dos candidatos e dos 

parâmetros dos itens. 

 

 

2.3.6.3.1 Modelo logístico de um parâmetro 

 

 

Conforme Arias, Lloreda & Lloreda (2003, p.146), um dos modelos 

logísticos mais interessantes se deve ao matemático dinamarquês Georg Rasch (1960, 

1966, 1980), conhecido como modelo logístico de um parâmetro. Em seu modelo, 

Rasch especificou que uma pessoa pode se caracterizar por sua habilidade θ, e um item 

por um grau de dificuldade, b. Ele também especificou que, se outra pessoa tem o dobro 

de habilidade que a primeira e se um segundo item tem o dobro de dificuldade que o 

primeiro, então essa segunda pessoa tem a mesma probabilidade de resolver esse 

segundo item que a primeira tem para resolver o primeiro item. Essa característica 

requer, segundo Rasch, que a probabilidade de acerto seja uma função da razão entre a 

habilidade da pessoa e a dificuldade do item, ou seja, θ/b.   

 Matematicamente, esse modelo assume a seguinte formulação: 
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 Considerando o fator de proximidade D = 1,7 entre a Ogiva Normal e Logística, 

e segundo essa mesma autora (id., p.147), é comum o modelo de Rasch ser expresso 

com essa constante de proximidade, ou seja, 
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θ ;         0 ≤ bi ≤ ∞,      i = 1, 2, 3,..., n.        [2.20] 

 

Graficamente, a Curva Característica do Item - CCI, gerada por essa função, 

possui a seguinte forma. 

 
Gráfico 7 – Curva Característica do Item para o modelo logístico de um 
parâmetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Pasquali (2003, p. 83) 

 

 

Uma característica interessante que esse modelo apresenta é que o ponto de 

inflexão da curva ocorre em θ = bi, ou seja, quando o nível de dificuldade do item for 

igual ao nível de aptidão do candidato.  

Nesse ponto, a probabilidade do candidato acertar o item é igual a 0,5, ou 

seja: 
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2.3.6.3.2 Modelo logístico de dois parâmetros 

 

 

 O modelo logístico de dois parâmetros assume a idéia de que a Curva 

Característica do Item – CCI, além da dificuldade do item (bi) considera, também, sua 

discriminação (ai). (MUÑIZ, 1997, p. 37-38). Matematicamente é expresso por: 
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Graficamente, a Curva Característica do Item - CCI, gerada por essa função, 

possui a seguinte forma. 

 
Gráfico 8 – Curva Característica do Item para o modelo logístico de dois 
parâmetros   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Pasquali (2003, p. 88) 
 
 

O parâmetro de discriminação (ai) contido nesse modelo é representado pelo 

ângulo que a tangente faz sobre a CCI no ponto de inflexão Lord (1980, p.13). Na 

concepção de Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p.15), itens com ângulos 

acentuados são mais úteis para separar examinandos com diferentes níveis de habilidade 

do que itens com ângulos não tão acentuados. Assim, a título de ilustração, pode-se 

observar, no gráfico 8, que, embora o item 2 se apresente mais difícil do que o item 1 

(b2 > b1), ele é menos discriminativo (a2 < a1), isto é, a inclinação da tangente, no ponto 

de inflexão da curva, é menos acentuada para o item 2. 
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 Para esses autores, embora esse parâmetro da discriminação (ai) possa 

assumir teoricamente qualquer valor no conjunto dos reais (-∞; +∞), na prática ele varia 

entre “0” e “2”. Tecnicamente não faz sentido obter valores da discriminação negativos 

por implicar uma relação inversa entre a probabilidade de acerto do item e a aptidão do 

examinando, ou seja, à medida que a habilidade do examinando diminua, aumentando 

sua probabilidade de acertar o item e vice e versa. O mesmo ocorreria para valores 

acima de 2, daí utilizar-se, na prática, valores entre “0” e “2”.  

 
 

2.3.6.3.3 Modelo logístico de três parâmetros 

 
 

 Esse modelo assume a idéia que a Função ou Curva Característica do Item - 

CCI, além dos dois parâmetros já assinalados no modelo anterior, considera também o 

parâmetro de acerto ao acaso (ci).  

 Sua formulação matemática é dada por: 
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Os demais parâmetros têm a mesma definição do modelo logístico de dois parâmetros. 

No gráfico a seguir, podemos ver que o “tamanho do chute (ci)” representa o 

ponto onde a curva da função CCI corta o eixo da probabilidade, ou seja, das ordenadas, 

como se pode ver.  

Gráfico 9 – Curva Característica do Item para o modelo logístico de três 
parâmetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Pasquali (2003, p. 89) 
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Esse modelo é o mais geral dos três. Se o valor de “ci” for igual a zero, isto 

é, não houver acerto de item por de chute, o modelo de três parâmetros se transforma no 

de dois parâmetros; e quando o valor de “ai” (discriminação do parâmetro) for constante 

e igual a 1, isto é, igual para todos os itens, se obtém o modelo de Rasch, ou seja, de um 

parâmetro. 

 Muniz (1997, p.39) ressalta que o modelo de três parâmetros de Lord (1980) 

e o de Rasch (1960), são os que mais recebem atenção na literatura psicométrica 

moderna. Pela sua aplicabilidade, esses modelos ensejam a formação de investigadores 

simpatizantes a cada um deles, como é o caso do “grupo de Chicago” adeptos do 

modelo de Rasch, liderado por Wright, e os pró-Três Parâmetros, mais chegados às 

idéias de Lord. Muñiz sugere que a escolha de um ou outro modelo deve ser feita em 

função do melhor ajuste que cada um apresente em relação aos dados, e seu uso 

dependerá de cada caso.  

De qualquer maneira, seja qual for o modelo adotado, o próximo passo é o 

da estimativa dos parâmetros, discutido a seguir. 
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2.3.7 Métodos de estimação do parâmetro de habilidades (θ) dos sujeitos, e dos 
parâmetros dos itens (a, b, c) 

 

  

De acordo com Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p.32), o primeiro 

e mais importante passo na aplicação da TRI é o da estimação dos parâmetros dos itens 

(a, b, c) e da habilidade dos respondentes (θ), conhecido também como “calibração”. 

Ela é feita com arrimo nas respostas dos candidatos ao teste, sendo esta normalmente a 

única informação que se possui.  

Nesse processo inferencial, três situações se apresentam quando se pretende 

realizar essas estimativas:  

1. Tanto se desconhece o valor das aptidões dos candidatos como o dos 

parâmetros dos itens; 

2. É conhecida a habilidade ou aptidão dos candidatos, mas não o valor dos 

parâmetros dos itens; e 

3. É conhecido o valor dos parâmetros dos itens, mas não se conhece a aptidão 

dos candidatos. 

Na prática, não se conhece, a priori, a aptidão dos candidatos. Essa situação 

só se apresenta para efeitos teóricos de cálculo, como comenta Valle (1999, p. 32). 

Seja qual for o caso, os métodos de estimação mais sugeridos pela literatura, 

como se pode ver em Lord (1980, p.58-60), Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, 

p.33-45), Valle (2000, p.32) e Baker & Kim (2004), são os de Máxima Verossimilhança 

e os Bayseanos. A escolha de que método usar, consoante esses autores, vai depender 

do comportamento dos dados. O mais comum são os procedimentos de Máxima 

Verossimilhança.  

Em situações em que ocorrem casos extremos de padrões de respostas como 

o de acerto total ou erro total, no entanto, por parte dos respondentes, como também de 

respondentes com habilidades elevadas que respondem incorretamente a itens fáceis, ou 

vice-versa, devem-se buscar os métodos bayseanos, dado que os estimadores de 

Máxima Verossimilhança não seriam bem definidos nesses casos, como complementa 

Azevedo (2003, p.23).  

Neste trabalho, a estimativa desses parâmetros será feita por meio do 

software BILOG-MG for Windows, adquirido, especificamente, para este fim, e que 

consideram em suas rotinas de programação esses métodos de estimação.  
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A seguir será feita breve exposição desses procedimentos de estimação nas 

várias situações, ou seja, estimar a habilidade dos respondentes, desconhecendo-se o 

valor dos parâmetros dos itens ou vice e versa; como também, desconhecendo-os, 

conjuntamente.  

 

 

2.3.7.1 Estimação do parâmetro de habilidade (θ) dos sujeitos, conhecendo-se os 
parâmetros dos itens 

 

 

 Estimar a habilidade dos respondentes, com base no conhecimento dos 

parâmetros dos itens, se tornou um procedimento bastante explorado, atualmente, no 

âmbito da TRI. Isso é feito com dados de um banco de itens, calibrados, mediante a 

formulação de testes predefinidos para propósitos predeterminados, como, por exemplo, 

o de classificar ou selecionar candidatos que possuam a melhor aptidão para executar 

determinada tarefa, como a da realização de um curso de nível superior. Essa é 

considerada uma das vantagens que a TRI apresenta sobre a TCT.   

 Essa estimativa é função dos padrões de respostas dos respondentes que, em 

função de suas características, pode ser por meio dos métodos de Máxima 

Verossimilhança ou bayesianos, cuja lógica consiste em determinar, dentre os possíveis 

valores, aqueles que maximizem a probabilidade de acerto dos respondentes.  

 

 

2.3.7.1.1 Estimação por Máxima Verossimilhança 

 

 

 Considerando o proposto por Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, 

cap. 3) e Baker & Kim (2004, cap. 3), suponhamos que:  

→ Uj = {uij /θj} seja o padrão de respostas do candidato j para os “n” 

itens de um teste com respostas do tipo dicotômicas; j = 1, 2,..., N, e  

i = 1, 2,..., n.  

 Supondo independência local, uij são estatisticamente independentes. Então, 

a probabilidade de um padrão de resposta dos itens “i” para um dado respondente “j” é 

dada pela seguinte função de verossimilhança:  
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  Para simplificar a notação, seja Pi (θj)=Pij e Qi (θj)=Qij, então, 
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Como L e logL assumem seus máximos para os mesmos valores de θj então, 

como forma de redução dos cálculos, pode-se escrever que: 
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 Os estimadores de Máxima Verossimilhança de θj se obtêm resolvendo o 

seguinte sistema de equações:  
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 Autores como Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p.36) asseguram 

que essa equação não pode ser resolvida diretamente, sendo necessário o uso de 

métodos de aproximação, sendo o mais popular o de Newton-Raphson. Em Baker & 

Kim (2004, p.64), encontramos que a equação de Newton-Raphson é dada por 
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é a derivada de segunda ordem de l em relação à θj. 
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 A função de verossimilhança pode não ter um valor máximo finito. Isso 

ocorre quando algum examinando responde correta ou incorretamente a todos os itens 

do teste. Nesse caso, a estimativa de Máxima Verossimilhança levará θ  para ±∞. De 

maneira geral, padrões de resposta que apresentem essa característica (as quais não 

podem ser identificadas a priori) podem resultar, também, em funções de 

verossimilhança que não tenham um máximo absoluto finito. (HAMBLETON, 

SWAMINATHAN & ROGERS, 1991, p.36).  

 

 

2.3.7.1.2 Estimação por métodos bayesianos 

 

 

 De acordo com Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p.38), a idéia 

básica dos métodos bayesianos é, a partir da função de verossimilhança, modificá-la 

mediante incorporação de uma informação a priori acerca do parâmetro a ser estimado, 

no caso, a habilidade dos respondentes. Consoante esse mesmo autor, como também 

Baker & Kim (2004, p.192), a distribuição a priori da habilidade ou aptidão dos 

respondentes θ pode ser considerada normalmente distribuída com média µ e variância 

σ2. 

Os procedimentos bayesianos de estimação da habilidade são chamados de 

Máxima a Posteriori (MAP) e Esperança a Posteriori (EAP).  

 

 

  2.3.7.1.2.1 Estimação Bayesiana Máxima a Posteriori (MAP) 

 

 

 Como asseveram Baker & Kim (2004, p.192), a Estimativa Máxima a 

posteriori (MAP) ou Modal Bayesiana da habilidade de um examinando é baseada na 

seguinte forma do teorema de Bayes: 

 
( ) ( ) ( )θξθξθ gULUg jjjj ,/,/ ∝ ,    [2.29] 
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onde: ( ) ∏
=

−=
n

i

u
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ijj

ijij QPUL
1

1)()(,/ θθξθ  é o componente de verossimilhança 

condicionado a jθ e ξ ; ( )ξθ ,/ jj Ug  é a função revisada de verossimilhança, chamada 

de função densidade a posteriori; ( )θg  é a função densidade de probabilidade com 

distribuição conhecida a priori, considerada normal, com média θµ  e variância 2
θσ . iξ  

é um conjunto formado pelos parâmetros ai, bi e ci, conhecidos a priori. 

 Como foi feito para o caso da estimativa por máxima verossimilhança, os 

valores de L e logL assumem seus valores máximos para os mesmos valores de θj, 

então,  

( ) ( ) ( )θξθξθ gULUg jjjj log,/log,/log +∝ .    [2.30] 

  
 Portanto, o estimador MAP para a habilidade do j-ésimo respondente é o 

valor de θ que maximiza a função relatada há pouco. Para Baker & Kim (2004, p. 192), 

esse estimador MAP poderá ser obtido pelo método de estimação “scoring” de Fisher, 

dado por: 
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onde θL  é a derivada primeira de ( )ξθ ,/log jj Ug , dada por: 
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 Na concepção desses autores, o procedimento modal de Bayes converge 

para todos os possíveis padrões de respostas, inclusive para aqueles onde todos os itens 

foram respondidos correta ou incorretamente.  
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2.3.7.1.2.2  Estimação Bayesiana Esperança a Posteriori (EAP) 

 

 

 Para Baker & Kim (op. cit., p.193), a Estimativa a Posteriori (MAP) de 

Bayes é baseada na seguinte forma do teorema de Bayes: 
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1)()(,/ θθξθ  é o componente de verossimilhança, 

condicionado a jθ e ξ , com um vetor de resposta observado [ ]'21 ,...,, njjjj uuuU = ; 

∫
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∞−

= θθθ dgUPUP jj )()/()(  é a probabilidade marginal de jU ; ( )θg  é a função 

densidade de probabilidade com distribuição conhecida a priori, considerada normal, 

com média θµ  e variância 2
θσ . iξ  é um conjunto formado pelos parâmetros ai, bi e ci, 

conhecidos a priori.  

Portanto, a Esperança de Matemática de θj, condicionada a jU  e ξ , é dada 

por: 
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 Como o processo de solução dessas integrais não é trivial, Hermite-Gauss 

(apud BAKER & KIM, 2004, p.193) sugeriu um procedimento alternativo para a 

solução dessa equação por um método chamado de “Pontos de Quadratura”, que 

consiste em aproximar a área gerada pela função densidade da função g(θ) pela área de 

um histograma definido num determinado intervalo finito, como mostrado a seguir. 
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 Gráfico 10 – Função Densidade de Probabilidade g(θ) e o histograma dos 
pontos de quadratura de Hermite-Gauss 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    Fonte: Adaptado de Baker, F. B., Kim, S. (2004, p. 165) 

 

O valor da área sob a curva contínua é aproximadamente igual à soma das 

áreas dos retângulos que forma o histograma. Dessa maneira, a estimativa da Esperança 

Matemática de θj é dada por: 
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onde Xk são os pontos médios de cada retângulo na escala de habilidade, com k = 1, 

2,..., q; (Xk) são os pesos ajustados ou frequência relativa para os valores de Xk, 

produzidos na estimação dos itens, ao final de cada etapa do algoritmo EM (M de 

Maximização e E de Esperança); e L(Xk), que é a função de verossimilhança, sendo 

dada por:     
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 Consoante Pasquali (2003, p. 96), a expressão [3.51] normalmente vem 

expressa em logaritmos, por ser matematicamente mais fácil de operar, podendo ser 

escrita como se segue: 

 

                                                                  
Freqüência relativa                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                   g(θ) 
 
 
 
 
A(Xk) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             Xk 

 
 
                                                                        Habilidade ou Aptidão (θ) 



88 
 

               ( )[ ]∑
=

−+=
n

i
kiijkiijk XQuXPuXL

1

)(log1)(log)(log ,   [2.38] 

 onde uij é o vetor que representa o padrão de respostas do candidato j para os “n” itens 

de um teste com respostas do tipo dicotômicas.  

 O algoritmo de Maximização da Esperança (EM), citado há pouco, 

desenvolvido por Dempster, Laird & Rubin (1977 apud BAKER & KIM, 2004, p. 169), 

é um procedimento interativo de encontrar estimativas de máxima verossimilhança dos 

parâmetros para modelos probabilísticos, na presença de variáveis aleatórias não 

observáveis, como é o caso da habilidade (θ) dos respondentes de um teste.   

 

 

2.3.7.2  Estimação dos Parâmetros dos Itens, conhecendo-se a habilidade dos 
sujeitos 

 

 

 Estimar os parâmetros dos itens tendo conhecimento da habilidade dos 

respondentes não é uma situação comum que se apresente na prática. As relações 

matemáticas, no entanto, desenvolvidas nesse processo servirão para o procedimento 

mais comum, a ser visto mais adiante, que é o de, não se conhecendo nem a habilidade 

dos respondentes nem os parâmetros dos itens do teste, precisar estimá-los.  

 

 

2.3.7.2.1  Estimação por Máxima Verossimilhança: Modelo de Três Parâmetros 

 

 

Uma das diferenças em estimar a habilidade dos respondentes ou os 

parâmetros dos itens, conhecendo-se um e desconhecendo-se o outro, é que o sistema 

passa de uma situação unidimensional, no caso da estimação da habilidade, para um 

sistema multidimensional, quando da estimativa dos parâmetros dos itens, no Modelo de 

Três Parâmetros. 

 Assim, para se encontrar a Estimativa de Máxima Verossimilhança – EML 

dos parâmetros dos itens é preciso encontrar valores para a, b, e c que correspondam ao 

máximo valor de uma superfície de três dimensões. Isso é realizado, na lição de 

Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p.40) e Baker & Kim (2004, p. 46-47), 
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encontrando-se a derivada primeira da função de verossimilhança com respeito a cada 

um dos parâmetros a, b, e c, igualando-se essas derivadas a zero e resolvendo-se, 

simultaneamente, o sistema de equações não lineares para esses três parâmetros 

desconhecidos. Novamente, o procedimento de Newton-Raphson, na forma 

multivariada, é geralmente usado para resolver essas equações. 

 A estimativa dos parâmetros dos itens para o Modelo de Três Parâmetros 

pode ser baseado na Ogiva Normal, contudo, isso é raramente usado na prática. Para 

Baker & Kim (op. cit., p.46), o modelo mais utilizado é o baseado na Ogiva logística, 

onde: 

     )()1( jj ZccP Ψ−+= ;       [2.39] 
                                           [ ]( )cZQ jj −Ψ−= 1)(1 .      [2.40] 

       com    ( ) ( ) ( )bajjj e
PPZ −−

∗∗

+
===Ψ θθ

1
1  .     [2.41] 

 
 No entendimento de Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p.40), 

quando a habilidade de cada respondente é conhecida, a estimativa dos parâmetros dos 

itens de um teste é realizada, separadamente, para cada item, por questão de 

complexidade computacional. O processo é, então, realizado, de forma independente, 

para cada item e repetido, até que todos os itens tenham sido submetidos ao processo. 

De maneira geral, o processo de estimativa para cada item se comporta da seguinte 

forma: 

 – suponhamos que haja “N” indivíduos, todos com habilidades “θj” 

conhecidas, tal que j=1, 2,..., N e que foram organizados em “k” grupos com 

habilidades semelhantes com “fj" indivíduos em cada grupo, de modo que Nf
k

j
j =∑

=1
. 

Esquematicamente, teremos: 
 
                           Gráfico 11 – Distribuição de “k” grupos de                            

indivíduos com habilidades “θ” conhecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Item i 
 
         g1                                                                     f1 
 
         g2                                                                     f2 
 
         g3                                                                     f3 

 
        ......                                                                   ......          
 
         gk                                                                     fk 

 

                                                             N indivíduos 

θ1 
 
θ2 
 
θ3 
 
                       ......... 
 
θk  
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 Seja rj o número de indivíduos que responderam corretamente ao item i, 

dentre os fj indivíduos com habilidade semelhante, e (fj  – ri) o número dos que erraram. 

Então Ri  =  (r1, r2,..., rk) pode ser considerado como o vetor de respostas corretas 

observadas do item i.  

Logo, na visão de Baker & Kim (2004, p. 47), a probabilidade de ocorrência 

de um dado vetor Ri de um determinado item i, de um teste, é dado pela seguinte função 

de verossimilhança: 

                jjj rf
j

r
j

k

j jjj

j QP
rfr

f
Rob −

=
∏ −

=
1 )!(!

!
)(Pr      [2.42] 

 
E que o log-verossimilhança da Prob (R) é dado por: 
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 A estimativa dos valores dos parâmetros dos itens ( )cba ˆ,ˆ,ˆ  pode ser 

encontrada por meio do seguinte método interativo de Newton-Raphson 

multidimensional: 
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onde L1, L2 e L3 são as derivadas primeiras de L, em relação, respectivamente aos 
parâmetros a, b e c; e que ijΛ são as esperanças matemáticas das derivadas segundas, Lij 
de L, ou seja:  
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 Os mesmos problemas observados quando da estimativa da habilidade dos 

respondentes pelos métodos de máxima verossimilhança, conhecendo-se os parâmetros 

dos itens, também poderão ocorrer aqui, ou seja, de que a função de verossimilhança 

possa não ter um valor máximo finito.  

Como a atual situação de estimação não ocorre na prática, como já expresso, 

mas que é base para a estimativa conjunta dos parâmetros dos itens e da habilidade dos 

respondentes, essa questão da determinação de um máximo absoluto será tratada quando 

do estudo dessa estimação conjunta.      

 

 

2.3.7.3 Estimação Conjunta dos Parâmetros dos Itens e da habilidade dos sujeitos  
 

 

A estimativa conjunta dos parâmetros dos itens e da habilidade ou aptidão 

dos respondentes é o caso mais comum que se apresenta na prática. Nesse processo de 

estimação, parte-se da única informação que se possui, que é a resposta dos 

respondentes do teste. Essa informação normalmente é disposta numa matriz nxN, 

organizada de forma dicotômica (acerto = 1, e erro = 0), onde “N” representa o número 

total de candidatos e “n” o número de questões ou itens da prova, como se pode ver a 

seguir. 

Tabela 4 – Matriz dicotômica das 
respostas dos candidatos “j” ao item “i” 
de uma prova de múltipla escolha 

Item i Candidato j 1 2 3 ... n 
1 1 1 0 ... 1 
2 0 1 0 ... 1 
3 0 0 1 ... 0 
4 1 ... ... ... 1 
... ... ... ... ... ... 
N 0 0 1 ... 1 

   Fonte: dados hipotéticos 

 

Essa matriz [ ]ijij uU = , com i = 1, 2, 3,..., n e j = 1, 2, 3,..., N é a matriz de 

resposta a um determinado teste realizado por certo candidato j ao um item i. Como se 

pode ver, em cada candidato j tem-se um padrão de respostas, compostas de acertos (1) 

e erros (0), dependendo de sua resposta. 

Uij 
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 A probabilidade do vetor de resposta Uij, condicionado à habilidade θj do 

candidato j e dos parâmetros dos itens, sob a suposição da independência local, é dada 

por: 

( ) ( )∏∏
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1 1

1),,,/( θθθ ,     onde      [2.46] 

 
uij  → variável aleatória dicotômica que representa a resposta do j-ésimo candidato 

              (j = 1, 2, 3,..., N) ao i-ésimo item (i = 1, 2, 3,..., n); 

Uj  → Vetor aleatório (n x 1) que representa as respostas do j-ésimo candidato a todos 

              os ítems, dado por Uj = (U1j, U2j, U3j,...,Unj); 

θj      → parâmetro de habilidade do candidato j; 

a, b, c  → parâmetros do modelo de TRI; 

Pi     → probabilidade de acerto do candidato j ao item i; 

Qi     → probabilidade complementar de Pi dado por Qi = 1 – Pi. 

 
Consoante Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p. 41), essa função é 

dita Função de Verossimilhança Conjunta da habilidade (θ) e dos parâmetros (a, b, c), 

sendo mais conveniente, em termos de processamento matemático, escrevê-la em 

termos logarítmicos, ou seja:  
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onde ijji PP =)(θ    e    ijji QQ =)(θ . Dessa forma, para se estimar os parâmetros dessa 

função (θ, a, b, c), que maximize a função L, aplica-se o processo de derivação por 

partes, resolvendo-se o seguinte sistema: 
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Uma das técnicas usadas pela Matemática para a resolução desse sistema é o 

método interativo de Newton-Raphson. Esse método parte de uma solução inicial e, 

mediante processos interativos, determina os valores dos parâmetros. A resolução desse 

sistema pode ser vista em Baker e Kin (2004, p. 85). 
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3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS E AS MEDIDAS 
ASSOCIADAS 

 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

 Na lição de Leite (2003, p. 43), para o diagnóstico da qualidade de um 

instrumento de medida, como provas ou teste, há de se levar em consideração os 

seguintes critérios ou indicadores de medida: validade, fidedignidade, dificuldade, 

discriminação e homogeneidade. Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 23) expressa 

também que, basicamente, os indicadores ou princípios psicométricos que garantem a 

qualidade das medidas são quatro: validade, confiabilidade, comparabilidade e 

equidade. Na literatura, esses indicadores são também tratados por Anastasi (1968), 

Baquero (1968), Bradfield & Moredock (1975), Muñiz (2003), Urbina (2007), dentre 

outros.  

 De maneira geral esses autores, mesmo usando termos distintos, se referem 

aos mesmos princípios, como é o caso da fidedignidade, também conhecida como 

precisão ou confiabilidade, conforme Pasquali (2003, p.192). O próprio Princípio de 

Validade, consoante Urbina (2007, p.223), é também chamado pelos psicometristas, sob 

o aspecto quantitativo, de índice de discriminação.  

 Na perspectiva de Urbina (2007, op. cit., p. 223), o aspecto mais importante 

na análise quantitativa dos itens de um teste está centrado nas estatísticas que abordam 

sua validade. Ela considera ser, essa questão, a mais importante e fundamental, relativa 

aos escores dos testes e seus usos.  

 A princípio todo teste deve ser válido, isto é, possuir a capacidade de inferir 

sobre o comportamento dos respondentes naquilo que ele pretende “medir” para ser 

considerado aceitável (relação de validade). 

 Conforme Vianna (1997), Muñiz (2003), Pasquali (2003), Arias, Lloreda e 

lloreda (2006) e a própria Urbina (2007), dentre outros, a validez de um teste pode ser 

agrupada em três grandes blocos: validez de conteúdo, preditiva e de construto, embora, 

para esses autores, essa estrutura represente, tão somente, aspectos da validez de um 

teste e não tipos de validez. 

 No entender de Cronbach e Meehl (1995) “a validez de construto é uma 

análise do significado dos escores de um teste em termos de conceitos psicológicos”. 
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Essa idéia é referendada por Pasquali (2003, p. 134) quando afirma que a validez de 

construto se constitui “a forma mais fundamental de validade dos instrumentos 

psicológicos, dado que se constitui a maneira direta de verificar a hipótese de 

legitimidade da representação comportamental dos traços latentes”. Dessa forma, como 

nosso estudo se refere às questões educacionais, esse aspecto da validez não será 

abordado aqui. 

 A validez de conteúdo dos testes está relacionada à representatividade 

amostral do que está determinado nos seus respectivos conteúdos programáticos. Como 

se pode ver em Pasquali (2003, p. 188-189) “um teste tem validade se ele se constitui 

como amostra representativa de um universo finito de comportamentos, como é o caso 

dos testes de desempenho, que pretendem cobrir um conteúdo delimitado por um curso 

programático específico”. Essa amostra será tanto mais representativa quanto mais 

estiverem contemplados, no teste, os tópicos contidos no conteúdo programático, de 

forma proporcional à ênfase em que foram ministrados. Muñiz (2003, p. 152) comenta 

que uma das práticas mais comuns consiste em enumerar todas as áreas do conteúdo que 

se considerem importante e assegurar-se que o teste contenha itens de todas elas e na 

proporção adequada.     

 Esse procedimento amostral evita que os tópicos tenham uma 

representatividade indevida, supervalorizando uns em detrimento de outros, devendo ser 

considerado pelos elaboradores do teste ou equipe de elaboradores, antes da formulação 

dos itens. Além disso, deve-se levar em consideração algum processo taxonômico, tal 

como a “taxonomia de Bloom” (1956), em que observa a questão da “memorização, da 

compreensão (conceituar, definir), da capacidade de comparação (relacionar) e da 

aplicação dos princípios aprendidos (solucionar problemas; transferências de 

aprendizagem) (PASQUALI, 2003, op.cit., p. 189). 

 Para Vianna (1987, p. 172) “a validade de conteúdo é, dentre os diferentes 

tipos [aspectos] de validade, a que mais interessa aos testes educacionais”. Ele ainda 

afirma que 
“esse tipo de validez [de conteúdo] não é determinada estatísticamente e nem 

expressa por um coeficiente de correlação, mas sim resulta do julgamento de 

diferentes examinadores, que analisa a representatividade dos itens em 

relação às áreas de conteúdo e a relevância dos objetivos a medir” 

(VIANNA, 1987, op. cit., p. 189).   
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 Por ser um procedimento sistêmico, ou seja, considerado multidisciplinar, 

essa análise foge do escopo desse trabalho o qual trata de realizar uma avaliação métrica 

das provas do concurso vestibular da UECE/200.1, podendo ser realizada em trabalhos 

futuros, mais específicos.  

 A validade preditiva, conforme Muñiz (2003, p. 153), diz respeito “ao grau 

de eficácia com que se pode predizer ou prognostificar uma variável de interesse 

(critério) a partir das pontuações de um teste”. Sendo que, esse critério, no entender de 

Vianna (1987, op.cit., p. 175), não deve ser obtido a partir do teste que se está 

aplicando, mas de outra frente, tais como “classificação, aprovação ou reprovação num 

curso, sucesso ou insucesso numa atividade, erros consecutivos numa tarefa, etc. 

(ADKINS, 1947). 

 A respeito do critério, elemento básico na validez preditiva, Vianna (1987, 

op. cit., p.176) alerta ele deve estar perfeitamente definido, que seja fidedigno e válido, 

sem o que seria impossível utilizá-lo como referência para validar o teste em questão. O 

critério é a referência a partir da qual se valida um teste cuja medida é determinada pelo 

grau de correlação entre o critério e o teste em aplicação. 

 Uma das aplicações dos testes preditivos está na seleção para ocupação de 

cargos em empresas, sendo possível avaliar o desempenho dos candidatos no período 

chamado “estágio probatório” e compará-los com os primeiros resultados obtidos 

quando da realização dos testes no período de suas inscrições, ou posteriores, 

classificatórios, para esse estágio probatório. 

 No caso dos concursos vestibulares uma forma de se trabalhar a validade 

preditiva poderia ser comparando-se os resultados obtidos pelos candidatos, nas provas 

de seleção, com o desempenho dos selecionados durante a realização dos cursos. 

Certamente essa seria uma proposta de longo prazo, aplicada durante o período de 

realização dos diversos cursos ofertados pelas Instituições de Ensino Superior. 

 A validez preditiva, também chamada validez relativa ao critério, validez 

critical ou validez prognóstica pode ser, conforme o desenho utilizado, concorrente 

(quando o teste e o critério se medem ao mesmo tempo); prognóstica (quando o critério 

se mede um período de tempo depois do teste); e retrospectiva (quando se aplica o teste 

certo tempo depois do critério). No caso dos vestibulares, o desenho possível seria o da 

validez prognóstica. 

 Como se percebe, além de ser multidisciplinar a análise da validez de um 

teste, sua abordagem é função do propósito a que se destinam. No caso dessa pesquisa 



97 
 

stricto sensu, que é o da avaliação métrica das provas de concurso vestibular, sua 

abordagem seria muito mais quantitativa. Nesse caso, a validez de um teste, consoante 

Urbina (2007, p.223), pode ser, de certo modo, avaliada por meio do coeficiente de 

discriminação. Certamente o uso da discriminação é um procedimento bastante 

insipiente para um critério tão importante, no entanto, pelas características aqui 

apresentadas e propósito desta pesquisa, ela pode ser tomada como um indicativo de 

validez.        

 No entender de Pasquali (2003, p. 175), a qualidade de um teste pode ser 

muito bem verificada através dos seguintes indicadores: no âmbito da TCT, pelo índice 

de dificuldade, com o cálculo da proporção de acerto dos itens; e da discriminação, com 

a correlação item total, mediante a correlação ponto bisserial; já no âmbito da TRI, 

pelos índices de dificuldade (parâmetro “b”), discriminação (parâmetro “a”), e acerto 

casual (parâmetro “c”). Assim, o indicativo de validez, nesta pesquisa, fica aqui 

diagnosticada por meio desses coeficientes de discriminação, gerados, tanto pela TCT 

como pela TRI.    

 Ainda com relação a TRI, se pode usar, no estudo da qualidade do item, a 

técnica do Funcionamento Diferencial do Item – DIF, que analisa o comportamento de 

sua equidade para grupos mutuamente exclusivos de candidatos. 

 Outro procedimento, bastante usado na avaliação, é o da Função de 

Informação. Esse procedimento identifica para que nível de proficiência do respondente 

o item traz a maior informação. A função de informação tanto pode ser realizada para o 

teste como um todo, como para o item individualmente, consoante Muñiz (1997), 

Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991), Requena (1990), Arias, Lloreda & Lloreda 

(2006), Pasquali (2003) e Lord (1980). 

Portanto, e diante do exposto, o processo de investigação da qualidade das 

provas do Concurso Vestibular da UECE/2007.1 será realizado mediante dois aspectos: 

quantitativo e qualitativo. Quantitativo, observando a questão da fidedignidade ou 

confiabilidade das provas, assim como a dificuldade; discriminação; acerto ao acaso; 

funcionamento diferencial dos itens; e função de informação. Qualitativo, por meio de 

pareceres sobre as provas, do ponto de vista de quem as elaborou, como também de 

avaliadores externos. 

 A análise dos itens de um teste deve ser visto de forma sistêmica e 

multidisciplinar, considerando aspectos pedagógicos, sociológicos, psicológicos, dentre 

outros, levando em consideração os mais diversos propósitos a que foram construídos, e 
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devem ser realizados em dois momentos distintos: (a) quando de sua elaboração, tendo 

em vista seu público alvo; (b) e os resultados dos escores, por onde se observa sua 

qualidade como ferramenta de obtenção amostral do comportamento das habilidades ou 

capacidades dos respondentes, por meio de indicadores paramétricos estatísticos. 

 No caso das provas do vestibular da UECE/2007.1, objeto desse estudo, 

somente foi avaliado o segundo momento desse processo, considerando os critérios pré-

estabelecidos, dado que a elaboração da prova foi realizada de forma reservada tendo, 

somente os elaboradores, acesso à sua formulação.  
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3.2 CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO 

 

 

3.2.1 Critério de fidedignidade                            

 

 

 Conforme Ximenes (1998, p. 295) em seu minidicionário “Ediouro” da 

língua portuguesa, o termo fidedignidade diz respeito ao que é “digno de fé ou crédito”, 

confiável, ou seja, “em que se pode confiar” (pagina 179, do mesmo dicionário).  

 As medidas educacionais, assim como em qualquer outra ciência, devem ser 

confiáveis, isentas de erros. Infelizmente, por serem muitas as variáveis que interferem 

no processo de medição, nem sempre é possível, ou mesmo impossível, se eliminar 

completamente todos os erros do processo que podem ser sistemáticos ou aleatórios.  

 Os erros sistemáticos são aqueles associados aos instrumentos de medida e 

podem ser eliminados a partir do momento que são detectados. Por exemplo: se um 

instrumento de pesagem, como uma balança, não estiver regulado, essa diferença de 

regulagem pode ser quantificada e eliminada das medições já realizadas, alterando-se 

desse valor as unidades já medidas.  

 No caso dos erros de caráter aleatório, além de difícil detecção, são também 

de serem eliminados. O que a literatura sugere é reduzi-los por meio do aumento da 

amostra utilizada no estudo. 

 Dessa forma pode-se concluir que os escores de um teste não são totalmente 

isentos de erros e que sua confiabilidade é relativa, sendo afetada tanto por fatores 

relacionados ao testando (ex. fadiga, falta de motivação, etc.) como pelas condições de 

testagem (barulho, tempo de prova, etc.), conforme Urbina (2006, p. 124).  

 Ao longo do tempo os psicometristas têm desenvolvido diversos 

procedimentos que procuram estimar o quanto de fidedignidade ou confiabilidade 

apresenta os testes, essencialmente por meio de coeficientes estatísticos de correlação, 

de covariância e de análise fatorial, dependendo do tipo de delineamento aplicado à 

pesquisa, inclusive do plano utilizado para a coleta dos dados, que envolve a 

combinação dos números de testes utilizados, do tamanho da amostra de sujeitos e do 

número de vezes que é aplicado.  
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 Se um teste é aplicado a um grupo de pessoas em uma única ocasião, a 

fidedignidade pode ser determinada em termos da consistência interna dos escores, 

utilizando coeficientes estatísticos de correlação, de covariância e análise fatorial.  

 Se ao invés de um, forem dois, os testes aplicados [formas paralelas de 

testes ou testes paralelos] em uma única ocasião; ou mesmo um teste, em duas ocasiões 

diferentes, a um mesmo grupo de pessoas, a análise da fidedignidade será realizada por 

meio do coeficiente de correlação existente entre os resultados dos testes, quando forem 

paralelos, ou entre os resultados de um mesmo teste aplicado em ocasiões diferentes. 

 Para nosso estudo, cujo procedimento é o da aplicação de um único teste a 

um mesmo grupo de pessoas e em uma única ocasião, qual é a característica dos exames 

vestibulares, se trabalhará a fidedignidade por meio dos coeficientes relacionados à 

consistência interna dos escores dos testes. 

 A fidedignidade como consistência interna dos testes tanto pode ser baseada 

na correlação como na covariância entre os itens.  

 Dentre os métodos baseados na correlação, os mais citados na literatura são 

os da divisão do teste em duas metades (ARIAS, LLOREDA E LLOREDA, 2006, p. 

52) e o das cargas fatoriais (MUÑIZ, 2003, p. 63). Já os baseados na covariância, 

comentam esses autores, estão os coeficientes de Rulon (1939), Guttman (1945), 

Flanagan (1937) e os de Kuder-Richardson (1937), considerados casos particulares do 

coeficiente Alpha de Cronbach (1951). 
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3.2.1.1 Procedimento baseado na correlação entre os itens 

 

 

3.2.1.1.1 Método das duas metades 

 

 

Consiste no cálculo da correlação linear entre as pontuações obtidas pelos 

respondentes de um teste, o qual foi dividido em duas metades, geralmente composto de 

itens pares e ímpares, respectivamente.  

Conceitualmente, conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 52), essa 

correlação, expressa na forma de coeficiente, pode ser interpretada como de 

equivalência entre as duas metades do teste. Sendo essas metades, paralelas, esse 

coeficiente é tido de fidedignidade para cada uma delas. Caso essas metades não sejam 

paralelas, o que é mais comum pode-se considerar, para fins de fidedignidade, que 

sejam tau-equivalentes ou essencialmente tau-equivalentes. 

  De acordo com Arias, Lloreda e Lloreda (2006, op. cit., p. 45/46), as 

partes em que se subdividem um teste são ditas essencialmente tau-equivalentes se as 

variâncias de seus erros não forem iguais e se as pontuações verdadeiras das duas partes 

diferirem entre si por uma constante aditiva qualquer. Matematicamente, essas 

afirmativas podem ser ilustradas como se segue:  

 Sejam as seguintes, as equações dos escores de dois testes ou das duas 

metades de um teste 

                jjj EVX +=  

                   hhh EVX +=  
 
Onde jX  e hX  representam as pontuações empíricas dos testes; jV  e hV , as 

pontuações verdadeiras; e jE  e hE , os erros de observação. 

 Se  jhjh aVV +=   diz-se que as duas metades do teste são essencialmente 

tau-equivalentes sendo, ajh, a constante de aditivação. Se ajh for nula diz-se que as 

partes do teste são tau-equivalentes.  
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De maneira geral, Muñiz (2003, p. 47) nos instrui que se um teste é dividido 

em n partes, uma medida da fidedignidade do teste como todo, desenvolvida por 

Spearman-Brouw e conhecida como a profecia de Spearman-Brouw ou coeficiente 

corrigido de Spearman-Brouw, é dado por:  

   ( ) 1

'

11
xx

xx
XX n

n
ρ

ρ
ρ

−+
=  

onde 'xx
ρ  é o coeficiente original do teste, e n, o número de vezes em que é dividido o 

teste. No caso do teste ser dividido em duas metades, o coeficiente corrigido de 

Spearman-Brouw passa a ser igual a  
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onde 'xx

ρ  é conhecido como o coeficiente de fidedignidade de Rulon para as duas 

metades, dado por: 
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X1 e X2 se referem às pontuações obtidas na primeira e segunda metades do teste; 

2
)( 21 XX −σ , a variância das diferenças das pontuações obtidas nas duas metades do teste; e 

2
xσ , a variância das pontuações obtidas no teste como um todo. 

 Considerando que existem inúmeras formas de se dividir um teste em duas 

metades, inúmeros serão, consequentemente, os coeficientes de fidedignidade que se 

podem determinar, cada um gerando um valor diferente de fidedignidade para seus 

escores. Se tomarmos, por exemplo, um teste com 10 itens, podemos obter 252 

combinações possíveis, 5 a 5, gerando 126 estimadores de fidedignidade. Qual dessas 

combinações usar? Qual seria a melhor? Certamente essa é uma questão bastante 

problemática mas que pode ser resolvida com o uso dos métodos baseados nas 

covariâncias entre os itens, e que, consoante Muñiz (2003, p. 57), gera valores 

esperados ou equivalentes à média de todas as combinações possíveis de coeficientes de 

fidedignidade gerados pelas possíveis metades do teste. 
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3.2.1.1.2 Método das cargas fatoriais 

 

 

A carga fatorial de um item representa a correlação que existe entre o item e 

o fator (traço latente), a qual permite avaliar o grau da consistência interna de um teste. 

Conforme Dancey e Reidy (2006, p. 185), dentre os coeficientes de correlação 

existentes, o mais utilizado é o Coeficiente Momento-Produto, também chamado 

Coeficiente de Correlação de Pearson (r), dado por, 

 

yx SS
YXCovr ),(

=  ,  onde 

 

Cov (X, Y) ⇒  Covariância entre as variáveis X e Y; 

Sx ⇒desvio padrão de x;  XXx −= ;    e    Sy ⇒desvio padrão de x;  YYy −= ; onde 

X  e  Y representam, respectivamente, as médias aritméticas das variáveis X e Y.  

 O valor do coeficiente de correlação varia entre  – 1 < r < 1 assumindo, 

nesse intervalo, diferentes intensidades de correlação que podem ser classificadas como 

se segue, conforme Dancey e Reidy (2006, op.cit., p. 186):       

 
Quadro 02 – Intensidade do relacionamento de Coeficientes de Correlação positivos e 
negativos 

Coeficiente de Correlação 
Perfeito +1,0       -1,0 

 

           +0,9        -0,9 
           +0,8         -0,8 Forte 
          +0,7                  -0,7   

 

        +0,6          -0,6 
                  +0,5       -0,5 Moderado 
                 +0,4        -0,4 

 

                  +0,3     -0,3  
                           +0,2   -0,2  Fraco 
                          +0,1  -0,1   

 

Zero                                              0  

 
Fonte: Dancey e Reidy (2006, p. 186) 
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 Elevando-se o valor da correlação ao quadrado, obtém-se uma medida 

chamada Coeficiente de Determinação (STEVENSON, 1981, p. 360), denotado por 

“r2”, e expressa a proporção de variação explicada pelos itens do teste, em relação à 

variação total, ou seja, 

 

   
         r2   =                                           =  
  

 

 Considerando-se, hipoteticamente, uma carga fatorial de 0,9, o coeficiente 

de determinação seria 0,81 [=(0,9)2], indicando que 81% da variabilidade no traço 

latente estão relacionados com a variabilidade no item. Conforme Bisquerra, Sarriera e 

Martínez (2004, p. 149), o complementar desse coeficiente ( r2 ), chamado Coeficiente 

de Alienação (CA=1–r2) é utilizado para avaliar o quanto de variabilidade do traço 

latente o item não explica, ou seja, no exemplo, 19% da variabilidade não são 

explicados pela variabilidade no item, e sim, por outras razões. Tanto o coeficiente de 

determinação como o de alienação variam entre 0 e 1, ou seja, 0 < CA; r2 < 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    variação explicada 
        variação total 

    variação total – variação não-explicada 
                       variação total 
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3.2.1.2  Procedimentos baseados na covariância entre os itens 

 

 

 Conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 54), os métodos baseados nas 

covariâncias entre os itens surgiram a partir do final dos anos 30 e inicio dos anos 40. 

Dentre eles destacam-se os procedimentos de Kuder e Richardson, de Guttman e 

Flanagan, e de Rulon, todos considerados como casos particulares do Coeficiente Alpha 

de Cronbach, sendo este o mais conhecido.  

 

 

3.2.1.2.1 Método do Coeficiente Alpha de Cronbach (α) 

 

 

 Dentre os Coeficientes de Fidedignidade, o Coeficiente Alpha (α), proposto 

por Cronbach (1951), é o que gera menor valor, considerado como limite inferior dos 

coeficientes de fidedignidade de um teste, conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 

54). Para Muñiz (2003, p. 54), mais que a estabilidade das medidas, α reflete o grau em 

que covariam os itens que constituem o teste, sendo, portanto, um ótimo indicador de 

sua consistência interna, cuja estatística é dada por:  
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onde 2
iσ  representa a variância do item i (i = 1, 2, ..., n) e, 2

Xσ , a variância total dos 

escores do teste. 

 Quanto menor for o valor de 2
iσ , isto é, da variabilidade dos escores dos 

itens dentro do teste, maior será o valor do Alpha de Cronbach (α), o que implica maior 

consistência interna, tornando-o mais confiável. Seu valor é sempre positivo e contido 

no intervalo de zero a 1, ou seja, 0 ≤ α ≤ 1. Quanto mais próximo de 1 for o valor de α, 

mais consistente será o teste.  

 Como o coeficiente α expressa a covariância entre os itens, sua expressão 

matemática pode ser explicitada por meio dessas covariâncias, ou seja,  
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 Pasquali (2003, p. 196) argumenta que o uso desse coeficiente é 

recomendado, particularmente, em delineamentos de pesquisas nas quais se aplicam um 

mesmo teste a uma mesma amostra de pessoas, numa só ocasião, como é o caso dos 

exames vestibulares. 

 

 

3.2.1.2.1.1  Casos particulares do Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

 

 Conforme Muñiz (2003, p. 56) e Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 55), 

antes da apresentação de Cronbach (1951) com seu coeficiente α, a Psicometria Clássica 

já dispunha de outros coeficientes para estimar a fidedignidade em termos da 

consistência interna do teste, e que são considerados casos particulares de α. Dentre 

estes, os mais relevantes são os de Rulon (1939), Guttman (1945)/Flanagan (1937), e 

Kuder-Richardson (1937). 

 

 

3.2.1.2.1.1.1 Coeficiente de Rulon 

 

 

 O coeficiente de Rulon (1939) estima a confiabilidade do teste a partir das 

pontuações obtidas em suas metades, consideradas paralelas, tendo a seguinte 

expressão: 

          2
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Onde, 2
dσ é a variância das diferenças entre as pontuações dos sujeitos nas duas metades 

do teste; e 2
Xσ , a variância total das pontuações dos sujeitos no teste. 
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3.2.1.2.1.1.2 Coeficiente de Guttman-Flanagan 

 

 

 A fórmula de Guttman-Flanagan (1945) é equivalente a de Rulon quando 

realiza a divisão das duas metades de um teste em itens pares (p) e impares (i), tendo a 

seguinte expressão matemática 
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onde 2
pσ  e 2

iσ são, respectivamente, as variâncias das pontuações obtidas pelos itens 

pares e ímpares; e 2
Xσ , a variância total das pontuações dos sujeitos no teste. 

 Tanto a fórmula de Rulon como a de Guttman-Flanagan são casos 

particulares do Alpha de Cronbach (α) quando n = 2. Nesse caso, α é dado por 
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onde 2 e 1 refletem, respectivamente, a metade par e impar dos itens. 

 Em Muñiz (2003, p. 56 e 342) encontra-se a demonstração de que 'xx
ρα ≤ , 

ou seja, de que o coeficiente Alpha de Cronbach é menor que os coeficientes de Rulon e 

de Guttman/Flanagan, sendo iguais somente quando os itens forem paralelos, tau-

equivalentes ou essencialmente tau-equivalentes, comprovando-se a afirmativa de que α 

é uma estimativa do limite inferior do coeficiente de confiabilidade de um teste. 
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3.2.1.2.1.1.3  Coeficiente de Kuder e Richardson 

 

 

 Kuder e Richardson, em seu famoso artigo “The theory of the estimation of 

test reliability” (1937) apresentaram, dentre outras, as formulas KR20 e KR21 

denominadas assim por serem, precisamente, as de órdem 20 e 21 das apresentadas 

pelos autores, onde  
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σ , a variância total dos escores dos itens do teste, onde ix  é o 

número de itens acertados pelo respondente “i”; x , o número médio de acertos de todos 

os respondentes e N o número total de respondentes. 

 A fórmula KR20 se torna um caso particular do Alpha de Cronbach (α) 

quando os itens do teste forem dicotômicos. Nesse caso, ii qp  representam a variância 

( 2
iσ ) das proporções de acertos (pi) e erros (qi) para cada item do teste, ou seja, 

iii qp=2σ .  

 A fórmula KR21 é desenvolvida a partir da fórmula KR20 por meio do 

desenvolvimento do ∑
=

n

i
iiqp , ou seja,   
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 A fórmula KR21, além de ser um caso particular de α, é utilizada para o caso 

dos itens, além de ser dicotômicos, possuírem o mesmo valor de dificuldade. 

 Conforme Muniz (2003, p. 58), por serem os Coeficientes de Rulon, 

Guttman/Flanagan e Kuder/Richardson, casos particulares do Coeficiente Alpha de 

Cronbach (α), o que se faz, na prática, é utilizá-lo, quando na determinação da 

fidedignidade dos itens de um teste. No caso deste ensaio, a fidedignidade, baseada na 

covariância entre os itens, será avaliada por meio do Coeficiente Alpha de Cronbach e o 
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de Kuder/Richardson, mais precisamente o da fórmula KR20, por serem os itens 

dicotômicos e, presumivelmente, terem diferentes valores de dificuldades.   

 Assim como o Coeficiente Alpha de Cronbach (α), o Coeficiente de Kuder 

Richardson (KR20) varia entre zero e 1, ou seja, 0 ≤ (α; KR20) ≤ 1, significando que 

quanto mais próximo de 1 for o valor de α ou o KR20 mais consistente ou fidedigno será 

o teste. 

 

 

3.2.1.3 Fatores que afetam a fidedignidade 

 

  

 Conforme Vianna (1982, p. 157-160), são vários os fatores que afetam a 

fidedignidade de um teste e que podem estar relacionados ao próprio teste ou ao 

examinando.  Com relação ao teste, ele argumenta que; 

 (a)  quanto maior o número de itens, maior a fidedignidade; 

 (b)  quanto menor a amplitude da dificuldade dos itens, maior a fidedignidade; 

 (c)  quanto maior a interdependência dos itens, menor a fidedignidade; 

 (d)  quanto mais objetiva a correção, maior a fidedignidade; 

 (e)  quanto maior a possibilidade de acerto casual, menor a fidedignidade; 

 (f)  quanto mais homogêneo o teste, maior a fidedignidade; e 

(g)  quanto maior a introdução de elementos estranhos e/ou capciosos no teste, 

 menor sua fidedignidade.  

 Além disso, esse autor afirma que a fidedignidade no teste é reduzida com o 

uso impreciso de palavras; extensão exagerada do item; uso de palavras desconhecidas; 

estrutura defeituosa da frase; instruções inadequadas; ou apresentação defeituosa do 

teste (defeito de impressão, fracionamento do item, omissões de palavras, etc.). 

 Com relação ao examinando, a fidedignidade também é afetada, conforme 

Vianna (1982, op. cit., p. 160), pela (a) velocidade na realização do teste; (b) precisão 

das respostas; (c) motivação; (d) perturbações durante o teste; e (e) fraude na realização 

do teste. 

 Como se pode perceber são muitas as variáveis que inclui nos resultados de 

um teste. Assim, um mesmo teste, aplicado a diferentes grupos de pessoas, gera, 

indubitavelmente, diferentes coeficientes de fidedignidade. Mas, até quanto, um 

coeficiente de fidedignidade pode ser considerado válido? Conforme Vianna (1982, op. 
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cit., p. 166), vai depender do fim a que se propõe o teste. Se o propósito for selecionar 

candidatos a uma bolsa de estudo ou ao ingresso em uma universidade, ele precisa ser 

altamente fidedigno. No entanto, quando o propósito é selecionar indivíduos para 

serviços não-qualificados, o teste não precisa ser tão fidedigno. 

 Vianna (1982, op. cit., p. 167) argumenta que “uma fidedignidade mínima 

de 0,70 é considerada aceitável para fins de decisão”, entretanto devem-se levar em 

conta os fins a que se destinam os testes e “à magnitude das decisões e dos efeitos que 

essas decisões venham a ter sobre o estudante [candidato em uma seleção, no caso]”.   
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3.2.2 Critério de discriminação 

 

 

 Na Psicometria, um teste que se destina à seleção de candidatos, seja a que 

propósito for, é considerado bom quando consegue discriminar adequadamente os 

candidatos. Para Urbina (2007, p. 229), o poder discriminativo é a qualidade mais 

básica que um item deve possuir para ser incluído em um teste. Dessa forma, a 

discriminação passa a ser uma característica desejável nos testes. Ela se refere ao grau 

em que os itens produzem respostas que diferenciem com precisão os respondentes, ao 

longo das dimensões que os testes pretendem medir; no entanto, pelo número de 

variáveis envolvidas no processo, um teste nunca é considerado absolutamente preciso, 

mas possuidor de certo grau de precisão, podendo-se afirmar que, quanto mais adequado 

ao contexto estiver o teste, maior sua capacidade avaliativa.  

  O grau de precisão em análise é determinado com o emprego de estatísticas 

chamadas de Índice de Discriminação do Item ou do Teste. 

 

 

3.2.2.1  Índices de discriminação 

 

 

 Os índices de discriminação são estatísticas que informam o quanto os itens 

conseguem identificar, dentre os respondentes, os mais aptos dos menos aptos. Esses 

índices podem ser determinados, tanto no âmbito da TCT como da TRI. 

 

 

3.2.2.1.1      Procedimentos no âmbito da TCT 

 

 

 No âmbito da TCT, Pasquali (2003, p. 131) comenta que, dentre as formas 

existentes para o cálculo do índice de discriminação, a dos grupos-critério e o da 

correlação item-total são as mais utilizadas pelos psicometristas. Esses dois índices 

serão apresentados a seguir.  
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3.2.2.1.1.1  Método dos Grupos-Critério 

 

 

 O Procedimento dos Grupos-Critério trabalha com valores de referências, 

utilizando para tal estatística de resultados internos ou externos ao teste.  

A forma externa dos Grupos-Critério utiliza como referência parâmetros já 

considerados satisfatórios em outros testes, comparando-os com os produzidos pelo 

teste que se quer avaliar, obtendo-se, dessa forma, uma medida do quanto o teste 

estudado é melhor ou pior em relação a essas medidas de referência.  

Esse procedimento não é muito prático, como comenta Urbina (2003, p. 

230), em razão da impossibilidade e da inacessibilidade de dados de critério externo, 

sendo até inapropriado para testes de rendimento, como os realizados pelos professores 

para aferir o grau de aprendizagem dos alunos, com relação ao conteúdo ministrado. 

A forma interna dos Grupos-Critério utiliza os próprios resultados do teste 

para constituir esses grupos de referência. Um procedimento sugerido por Kelley (1939 

apud PASQUALI, 2003, p. 132 e ARIAS, LLOREDA & LLOREDA, 2006, p. 87), 

conhecido como “regra 27”, consiste em dividir, proporcionalmente, o conjunto dos 

respondentes em três grupos distintos, sendo o primeiro formado pelos 27% com piores 

notas e o terceiro pelos 27% com melhores notas. O segundo grupo é composto dos 

46% intermediários.  

Determina-se, então, para cada item ou questão, a proporção de acertos em 

cada um dos grupos dos 27%. Quanto maior for a diferença positiva entre as proporções 

desses dois grupos (os dos 27% com melhores notas e os dos 27% com piores notas), 

mais discriminativo será o item. Graficamente, a divisão desses grupos pode ser vista 

como segue. 
 Gráfico 12 – Representação Gráfica do Método de Kelley. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 132) 

                                                           
                                                          Proporção de acertos 
 
 
                     (Grupo Inferior)   27%                                     27%  (Grupo Superior) 
                                                                        46% 
 
 
                                                           nI                        nS                       nota obtida no teste. 
onde: 
nI é a maior nota obtida para se estar entre os 27% piores alunos , e 
nS é a menor nota dos 27% melhores alunos.
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3.2.2.1.1.2  Teste de hipóteses para a diferença de proporção 

 

 

Um procedimento mais exato, embora mais laborioso do que o de Kelley, é 

realizar um teste de hipóteses para a diferença estatística das proporções de acerto dos 

itens para os grupos superior e inferior do referido processo, mediante a estatística “z”, 

normal, para o caso de respostas dicotômicas. 

 Teste de hipóteses é “uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma 

hipótese estatística com base nos elementos amostrais” (FONSECA E MARTINS, 

1993, p. 197). Conforme esses autores são duas as hipóteses envolvidas na questão: (a) 

a hipótese inicial (Ho), chamada hipótese nula, a ser testada, e (b) a hipótese alternativa 

(H1), questionadora, naturalmente excludentes, ou seja, a aceitação de uma elimina, 

naturalmente, a ocorrência da outra. 

 No caso em questão, a hipótese inicial é de que a proporção de acertos dos 

grupos superior e inferior sejam estatísticamente iguais, enquanto a hipótese alternativa 

é de que elas sejam diferentes.  

 Nos testes de hipóteses é possível a ocorrência de dois tipos de erros: 

rejeitar uma hipótese quando ela é, de fato, verdadeira, ou aceitá-la, sendo ela, falsa. A 

primeira ocorrência gera o chamado “erro tipo I”, designado por “α”, e a segunda, gera 

o chamado “erro tipo II”, designado por “β”. Essa relação está explicitada no quadro 03 

abaixo. 

 
Quadro 03 – Possíveis tipos de erros e acertos em um teste de 
hipóteses 

Realidade Decisão Ho verdadeira Ho falsa 
Aceitar  Ho Decisão correta (1 – α) Erro tipo II (β) 
Rejeitar Ho Erro tipo I (α) Decisão correta (1 – β) 

                Fonte: Adaptado de Fonseca e Martins (1993, p. 198) 

  
 O propósito, sempre, do tomador de decisão, é reduzir ao mínimo a 

probabilidade de ocorrência dos dois tipos de erros, o que não é uma tarefa fácil, dado 

que, para uma determinada amostra, a probabilidade de se incorrer em um erro tipo II 

aumenta à medida que diminui a probabilidade do erro tipo I, embora, conforme 

Fonseca e Martins (1993, p. 198), “a redução simultânea dos erros poderá ser alcançada 

pelo aumento do tamanho da amostra”.  
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 Na prática, se trabalha mais frequentemente com a possibilidade de se 

incorrer no erro tipo I, ou seja, rejeitar Ho quando ela é verdadeira. Geralmente essa 

probabilidade é sempre baixa, variando de 1% a 10%. Considerando que esses dois 

tipos de erros têm probabilidades complementares, a ocorrência do erro tipo II teria uma 

variação, respectiva de 99% a 90% sendo, portanto, mais seguro a decisão de rejeitar Ho 

do que a decisão de aceitar Ho.  

 O procedimento da testagem de ocorrência do erro tipo I, chamado “teste de 

significância”, é o mais usado nas pesquisas educacionais, sócio-econômicas,..., tendo, 

no caso da significância para proporções, a seguinte estrutura, conforme Fonseca e 

Martins (1993, p. 200):  

• Anúncio das hipóteses; 
 Ho: pS = pI 
 H1: pS ≠ pI  

• Fixar o limite do erro α, e identificar a variável do teste; 

 Geralmente se trabalha com um valor de α igual a 5%. Quanto à variável de 

teste, será a distribuição normal padronizada, por se trabalhar com proporções.   

• Com auxílio das tabelas de distribuição probabilística, se determina 

as regiões de aceitação (RA) da hipótese Ho e de rejeição, conhecida como região crítica 

(RC). Graficamente se podem representar essas regiões crítica (RC) e de aceitação (RA) 

da seguinte forma: 
 
 Gráfico 13 – Região crítica (RC) e de aceitação (RA) de um teste de hipóteses, 

considerando a distribuição “z”, normal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de Fonseca e Martins (1993, p. 214) 
 

• Calculo da variável “ calz ”, com base nas proporções de acertos 

obtidas nas duas metades do teste, mediante a seguinte relação matemática: 
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onde sf e If  são as proporções de acerto dos grupos superior e inferior; p̂ , proporção 

de acerto para os grupos superior e inferior, como um todo; sn   e  In , as quantidades de 

respondentes para os grupos superior e inferior; ou seja,  

                             
Is
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nn
xx
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• Conclusões: 

 Se 
22
αα zzz cal ≤≤− , não se pode rejeitar a hipótese Ho 

 Se calzz >
2
α  ou calzz <

2
α , rejeita-se Ho 

 
 Como tem sido colocada ao longo desse texto, a discriminação apresentada 

pelos itens de um teste é um fator desejável para a classificação de candidatos. No 

entanto cada item possui um valor diferente de discriminação, existindo aqueles que são 

minimamente ou altamente discriminativos, além dos de valores discriminativos 

intermediários.  

 Conforme Vianna (1982, p. 192-193), “é difícil se estabelecer um limite 

mínimo aceitável para o índice de discriminação”. No entanto, a literatura tem 

estabelecido que itens com valor discriminativo abaixo de 0,20 devem ser considerados 

inadequados, devendo ser eliminados do teste.   

 Ensinam Leite (2003, p. 75), Vianna (1982, op.cit., p. 193) e Arias, Lloreda 

& Lloreda (2006, p. 88) que a seguinte escala, criada por Ebel (1965), apresenta uma 

boa referência para a classificação da qualidade discriminativa de um item: 

 
 Tabela 5 – Classificação do item do teste, por tamanho do índice de discriminação 
Índice de discriminação Classificação do item 
Abaixo de 0,19 
Entre         0,20 e 0,29 
Entre         0,30 e 0,39 
Acima de             0,40 

Ineficiente, devendo ser eliminado ou revisado totalmente;
Necessita revisão; 
Aceitável, não requerendo revisão; 
Satisfatório, devendo permanecer no teste. 

 Fonte: Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 88). 
 

 Um item pode apresentar discriminação positiva, nula ou negativa, 

dependendo da quantidade de respostas corretas em cada um dos grupos a que se refere 

o gráfico 12. Se ocorrer a mesma proporção de acerto nos grupos inferior e superior, 

diz-se que a discriminação é nula. Será positiva se a maior quantidade de respostas 

corretas estiver no grupo superior, e negativo, caso contrário. Ela será considerada 
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máxima positiva se o item for respondido corretamente por todos os candidatos do 

grupo superior e nenhum do grupo inferior. E máxima negativa, caso contrário.   

 

   

3.2.2.1.1.3  Método da Correlação Item Total 

 

  

A Correlação Item Total relaciona o escore do item com o escore total do 

teste. Como o escore total é resultado da soma dos escores individuais, na correlação de 

cada item, seu valor deve ser subtraído do escore total, eliminando-se a influência de 

sua correlação com ele mesmo; ou seja, se um teste possui 10 itens e se quer determinar 

a correlação do item 1 com o escore total, seu valor deve ser subtraído do valor total. No 

caso do item 2, deve-se eliminar sua influência do valor total, e assim por diante. Essa 

forma de calcular a correlação item total denomina-se correlação corrigida item total. 

Embora sejam vários os métodos ou técnicas estatísticas utilizadas na 

determinação do índice de discriminação do item, baseados em correlações, todos 

apresentem resultados bastante similares, como comenta Anastasi (1968, p.206).  

No entender de Pasquali (2003, p.134-138), Muñiz (2003, p. 220) e Arias, 

Lloreda, & Lloreda (2006, p.89), dentre os procedimentos mais populares, estão os da 

Correlação Ponto Bisserial (rpb); Correlação Bisserial (rb); Correlação phi (Φ); e o da 

Correlação Tetracórica (rt). 

A Correlação Ponto Bisserial é apropriada quando uma das variáveis (item) 

é dicotômica, o que ocorre nos testes de aptidão, no qual só há duas opções de resposta: 

certo ou errado.  

A Correlação Bisserial é aplicada na situação em que as variáveis 

correlacionadas são contínuas, mas uma delas (o item) foi artificialmente reduzida a 

duas categorias, ou seja, dicotomizadas.  

A Correlação phi (Φ) é apropriada para os casos em que as variáveis a 

correlacionar são genuinamente dicotômicas.   

A Correlação Tetracórica é aconselhada somente quando as variáveis em 

análise são contínuas e normalmente distribuídas, mas que foram artificialmente 

dicotomizadas.   

No caso do nosso estudo, que diz respeito a teste de seleção, onde uma das 

variáveis é dicotômica (resposta ao item: certo ou errado), a correlação apropriada é a 
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Ponto Bisserial. Como vemos em Pasquali (2003, p. 135) e Arias, Lloreda & Lloreda 

(2006, p. 89), essa correlação é dada pela seguinte relação matemática: 
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onde AX  é a média, no teste, dos sujeitos que acertaram o item; TX  é a média total do 

teste; TS  é o desvio-padrão do teste; p é a proporção de sujeitos que acertaram o item e 

q = 1 – p a proporção de sujeitos que erraram o item. 

 O valor desse coeficiente de correlação varia em ±1. Quanto mais próximo 

de 1, mais discriminativo será o item; caso contrário, menos discriminativo. 

 Possuindo o teste menos de 40 itens, como é nosso caso, Henrysson (1971) 

sugere que se utilize o Coeficiente Ponto Bisserial corrigido de Pearson ( )(cbpr ), a fim de 

que sejam reduzidos os efeitos dos escores dos itens na pontuação total do teste, tendo a 

seguinte formulação matemática: 
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n é o número de itens do teste, bpr  é a Correlação Ponto Bisserial não corrigida, xS é o 

desvio-padrão das pontuações totais e 2
xS sua correspondente variância, p a proporção 

de acerto do item e q a proporção de não acerto (q =1 – p). 

 Para testes de mais de 40 itens, o efeito da correção é mínimo, alterando 

muito pouco o tamanho das correlações. 

 Como se pode ver são vários os métodos e considerações a se fazer quando 

se pretende estudar o comportamento discriminativo de um teste; mas que método 

escolher?  

 Na compreensão de Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 96), as regras para a 

escolha de que método utilizar nem sempre estão claras e os estudos realizados parecem 

indicar que “as maiores discrepâncias entre os valores de coeficientes alternativos se 

encontram com itens com índices de dificuldade extremos, muito fáceis ou muito 

difíceis”. Continuando, sugerem o seguinte procedimento para a escolha: 
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1) Quando os itens são de dificuldade média ou moderada, se dão escassas 
variações entre os valores dos coeficientes, sendo preferíveis os 
correlacionais aos D [método de Kelly]; 

2) Se há índices com dificuldades extremas, se recomenda a correlação 
bisserial, no caso de itens e critérios dicotômicos, a correlação 
tetracórica; 

3) Se há suspeita de que a amostra utilizada pode ser muito diferente de 
outras em nível de aptidão, no que influirá nos valores dos índices de 
dificuldade, se recomenda a correlação bisserial, já que será menos 
sensível a esses valores; 

4) Quando todos os itens apresentam índices de dificuldades médias, Lord e 
Novick (1968) recomendam a correlação ponto-bisserial.       

 

 Portanto, para este trabalho de pesquisa, serão utilizados, no âmbito da TCT, 

os procedimentos da “regra 27”, do teste de hipóteses para a diferença de médias e o da 

“correlação ponto bisserial” para o estudo da discriminação dos itens. 

  

 

3.2.2.1.2     Procedimento no âmbito da TRI   

 

 

 No âmbito da TRI, a discriminação é determinada pelo ângulo tangente à 

Curva Característica do Item em seu ponto de inflexão, como se pode ver a seguir. 

 

 

3.2.2.1.2.1 Método da tangente 

 

 

 O método da tangente, no lugar de considerar o resultado dos escores dos 

candidatos no teste em si, leva em consideração o conhecimento (habilidade, aptidão) 

que o respondente possui para a resolução do item. 

 Com base nos resultados do teste, é identificada, pela TRI, a habilidade que 

os candidatos demonstraram na resolução do teste, cujos resultados serão representados 

por uma curva probabilística chamada Curva Característica do Item – CCI. Essa CCI 

correlaciona a habilidade do candidato com a probabilidade que ele demonstrou para 

resolver corretamente o item. 

 Para Lord (1980, p. 13), a discriminação, representada pelo parâmetro “a” 

nos modelos de dois e três parâmetros da TRI, é proporcional à tangente do ângulo da 



119 
 

CCI em seu ponto de inflexão, ou seja, no ponto da habilidade correspondente ao valor 

probabilístico de 50%, como se pode ver no Gráfico 14, abaixo:    

 
 Gráfico 14 – Curva Característica do Item – CCI e o                  

parâmetro de discriminação (a), através da TRI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 88) 

  
 Quanto maior o valor da tangente nesse ponto de inflexão, mais 

discriminativo será o item. Esse parâmetro será analisado com detalhes, mais adiante, 

quando da apresentação dos modelos da TRI.  
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3.2.3 Critério de dificuldade 

 

   

A Teoria Clássica dos Testes - TCT considera que um teste é difícil se os 

itens que o compõem são considerados difíceis. Para Urbina (2007, p. 224), esse 

entendimento é de natureza relativa, dado que “a dificuldade de um item de teste não 

depende apenas de sua simplicidade ou acessibilidade intrínseca, mas também do nível 

de aptidão do testando”. Ele pode ser considerado fácil se seu nível de aptidão for alto, 

caso contrário, será havido como difícil. Dessa forma, não se pode afirmar que um item 

seja fácil ou difícil sem desvinculá-lo dos sujeitos aos quais ele foi aplicado.  

Na perspectiva de Muñiz (2003, p. 219), essa vinculação de dependência 

entre o teste e o sujeito constitui uma das características restritivas da TCT. Por conta 

dessa característica, todas as estatísticas geradas pelos resultados do teste dizem 

respeito, unicamente, à população à qual foi aplicado o teste.  

Essa questão de dependência, continua Muñiz, é bastante considerada pela 

TCT na tentativa de se encontrar procedimentos que sejam satisfatórios e que possam 

afirmar que um item seja fácil ou difícil, independentemente da amostra de sujeito ao 

qual ele foi aplicado. Essa ainda é uma forte restrição que a TCT apresenta e que ainda 

não consegue tratar adequadamente. Nesse aspecto, a Teoria de Resposta ao Item – TRI 

apresenta uma solução bastante satisfatória para essa questão.  

Na lição de Pasquali (2003, p. 82), a fundamentação dessa nova teoria, a 

TRI, se baseia não no teste em si, mas no quanto de habilidade, por parte do 

respondente, é necessário, para resolvê-lo, ou seja, a idéia é de que o desempenho de 

uma pessoa na execução de uma tarefa (item do teste, no caso) seja função de sua 

habilidade (θ) a qual se traduz como o conjunto de aptidões ou traços latentes 

necessários para resolvê-la, próprios de cada pessoa. Assim uma tarefa é tanto mais fácil 

quanto menor for a habilidade do respondente, necessária para executá-la. Dessa forma, 

o critério de dificuldade passa a ser não o de acertar ou errar o item (tarefa) de um teste, 

mas sim da magnitude, aptidão, habilidade, ou competência necessária para acertá-lo.  

A medida da dificuldade pode, efetivamente, ser determinada por 

estatísticas denominadas índices de dificuldade, que serão discutidos a seguir.  
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3.2.3.1 Índices de dificuldade 

 

 

 Os índices de dificuldade serão calculados considerando os procedimentos 

baseados no âmbito da TCT e da TRI. 

 

 

3.2.3.1.1 Procedimento no âmbito da TCT 

 

 

De maneira geral, a dificuldade de um teste ou de um item, na Psicometria 

clássica (TCT), diz respeito à proporção de sujeitos que respondem corretamente a ele –

Bradfield & Moredock (1963); Baquero (1968); Anastasi (1968); Muñiz (2003); Arias, 

Lloreda & Lloreda (2006); Urbina (2007) – sendo dado por:  

 

t

a
df n

nI = ,        [3.7] 

 

onde an  é o número de candidatos que responderam corretamente ao item e, Tn , o 

número total de candidatos que respondem ao teste. 

 Considerando que esse índice representa uma proporção, seu valor varia de 

10 ≤≤ dfI . Quanto mais próximo de “1”, mais fácil será considerado o item, e quanto 

mais próximo de “0”, mais difícil ele se apresentará. Assim, um item que é respondido 

corretamente por 70% dos candidatos é considerado mais fácil do que outro que seja 

respondido corretamente por apenas 30% desses candidatos. 

 Para Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 83) esse índice, assim calculado, 

devia se denominar índice de facilidade, já que valores muito altos representam itens 

muito fáceis, enquanto valores muito baixos representam itens muito difíceis.   
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3.2.3.1.2 Procedimento no âmbito da TRI 

 

 

Na Psicometria moderna, a dificuldade do item é representada pelo valor do 

parâmetro “b” nos modelos logísticos da TRI, estando associada à quantidade de 

habilidade ou aptidão que o sujeito deve possuir para resolvê-lo.  

Como podemos ver no gráfico 15, a seguir, a dificuldade, representada na 

mesma escala da aptidão que um testando necessita para responder corretamente ao item 

de um teste, corresponde ao ponto de inflexão da Curva Característica do Item e 

representa uma probabilidade 0,5 de acerto desse item. 

 
Gráfico 15 – Curva Característica do Item – CCI e o parâmetro de 
dificuldade “b”, por meio da TRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                
                Fonte: adaptado de Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p. 14) 
 
 

Como se pode ver, o item 3 é o mais difícil dos três. O testando necessita de 

mais habilidade para resolvê-lo corretamente do que os outros dois. Dessa forma, o item 

1é o mais fácil deles, tendo o item 2 uma dificuldade intermediária. 

 O nível de dificuldade dos itens de um teste depende da sua finalidade. Para 

Ribeiro (2004, p.15-16), quando o interesse está em verificar o poder de um teste para 

discriminar diferentes níveis de habilidade de candidatos, como é o caso das provas de 

rendimento, requer-se uma distribuição equilibrada dos sujeitos em torno da dificuldade 

média da prova. Anastasi & Urbina (2000); Baquero (1983); Pasquali (2001, 2003), 

dentre outros, sugerem que a medida de dificuldade dos itens, nesse caso, deva ficar em 
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torno de 50%.  Pasquali (2003, p.128-129) propõe a seguinte distribuição proporcional 

de sujeitos como a ideal para descrever o comportamento da aprendizagem em testes de 

rendimento escolar, conforme se pode ver no gráfico 16.   

 
Gráfico 16 – Distribuição proporcional do comportamento de aprendizagem em testes 
de rendimento escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 129) 
 
 
 Esse gráfico mostra que 40% dos candidatos necessitam ter uma aptidão 

entre mais ou menos meio desvio-padrão da nota média padronizada do teste para 

responder corretamente ao item do teste. Esse percentual aumenta para 80% quando se 

amplia para ±1,28 desvios-padrão o intervalo de aptidão necessária para a resolução 

correta do item. 

 Os valores contidos nos extremos do gráfico mostram que 10% dos 

candidatos mais habilidosos estão a +1,28 desvios-padrões acima da nota média 

padronizada do teste, enquanto os 10% menos habilidosos estão abaixo de -1,28 

desvios-padrão dessa nota padronizada.   

 No caso das provas de seleção, tais como os concursos vestibulares, a 

distribuição ideal para descrever o comportamento dos dados é a distribuição 

assimétrica positiva (URBINA, 2007, p. 67-68). Essa distribuição tem o comportamento 

de uma prova difícil onde poucos respondentes conseguem obter a nota mínima de 

aprovação, que é o ponto de corte, para permanecer no concurso. Graficamente, essa 

distribuição tem a seguinte forma: 

 
 
 
 
 

 
 

          Proporção de candidatos 
 
 
 
                                              10%              20%                       40%                       20%             10% 
                                                                                                         
 
 
                                                  -1,28σ       -0,5σ          0,0           0,5σ          1,28σ 
                                                                        
                                                                     Nota Padronizada     
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       Gráfico 17 – Distribuição probabilística das dificuldades dos itens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fonte: adaptado de Urbina (2007, p. 68) 

 
 

Esse ponto de corte representa o mínimo de aptidão que o candidato deve 

demonstrar no teste para desempenhar adequadamente a tarefa a que ele se propõe. No 

caso do concurso vestibular da UECE, essa tarefa se refere ao curso escolhido para sua 

qualificação.  

Esse formato do gráfico, ou seja, de representar uma distribuição 

assimétrica positiva, tanto é recomendável para a TRI como para a TCT, em testes de 

seleção como os dos concursos vestibulares. 
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3.2.4 Critério dos distratores 

 

 

Complementando a análise dos parâmetros de dificuldade e discriminação 

dos itens, o estudo do comportamento de seus distratores, quando estes são de eleição 

múltipla, permite explicar a inadequabilidade de alguns deles.  

Conforme Muñiz (2003, p. 230), um item com baixo índice de 

discriminação pode ser explicado, às vezes, pela atração dos respondentes a uma das 

alternativas falsas, de forma igual ou massivamente, tanto dos mais competentes quanto 

dos incompetentes no teste. Em outros casos, alternativas que não são respondidas por 

ninguém também não contribuem para a discriminação do item e devem ser 

substituídas. 

Para Urbina (2007, p. 228), “um item de múltipla escolha ideal é aquele em 

que (a) a alternativa correta é óbvia para o testando que conhece a resposta e (b) os 

distratores parecem igualmente plausíveis para aqueles que não a conhecem”.  

De acordo com Pinto (2001, p. 7), a construção de distratores adequados não 

se constitui um processo trivial. Quando eles não têm o mesmo poder de atração que a 

opção correta, perdem eficácia e é facilmente rejeitado por estudantes que possuem, 

minimamente, um conhecimento sobre o tema em questão. A opção correta de um teste 

com quatro alternativas por item, por exemplo, deve aparecer cerca de 25% em cada 

posição de opção (“a”, “b”, “c”, “d”), o que diminui a probabilidade de acerto ao acaso 

por parte dos examinados. Distratores deficientes acarreta num aumento progressivo da 

probabilidade de acerto da resposta correta passando de 0,25, para itens com quatro 

opções, para 0,5 ou até mesmo para 1, por item.  

Urbina (2007, p. 228) comenta que “o número de distratores afeta 

diretamente os índices de dificuldade do item porque a probabilidade de se adivinhar a 

resposta correta é mais alta quando o número de opções é menor”. De maneira geral o 

número de alternativas em um teste tem variado de três a cinco, sendo quatro a 

quantidade mais comum, embora trabalhos empíricos desenvolvidos por Lord (1980, p. 

106-112) dão a entender que itens com duas ou três alternativas dão confiabilidade tão 

boas ou melhores que itens com quatro ou cinco alternativas.  

Conforme Urbina (2007, op. cit., p. 228-229), depois da aplicação de um 

teste, uma análise dos distratores deve ser conduzida, a começar pelo número de 

testandos que selecionou cada distrator. Para esta autora, “o exame cuidadoso da 
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frequência com que os vários distratores foram escolhidos por testandos de diferentes 

níveis de habilidade serve para detectar possíveis falhas nos itens”. Assim, seguindo 

esta orientação, esse procedimento será aplicado neste ensaio, como contribuição 

adicional à análise dos itens das provas deste concurso vestibular.   

 

 

3.2.5 Critério de equidade 

 

 

 O termo equidade, consoante Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 379), têm 

significados diferentes e sua interpretação depende do contexto sociopolítico em que 

seja empregado. Na área jurídica, Rawls defende o argumento de que a noção de justiça 

deve se basear em dois princípios: 

 
[...] primeiro – cada pessoa deve ter a mais ampla liberdade, sendo que esta 
última deve ser igual à dos outros e a mais extensa possível, na medida em 
que compatível com uma liberdade similar de outros indivíduos. Segundo – 
as desigualdades econômicas e sociais devem ser combinadas de forma a que 
ambas (a) correspondam às expectativas de que trarão vantagem para todos, e 
(b) que sejam ligadas a posições e a órgãos abertos para todos. (RAWLS, 
1981, p. 67).      
 
 

               Observa-se que o primeiro princípio desse autor defende igual liberdade 

política para todos, enquanto o segundo advoga tratar da extensão da igualdade das 

oportunidades econômicas. Interessante é notar que o segundo princípio se vincula 

diretamente à natureza do presente estudo na medida em que menciona acesso a cargos 

e funções.  

A equidade defendida em Rawls é, no campo psicométrico, tratada pelo 

cuidado que o elaborador de testes deve ter ao propor instrumentos para seleção de 

pessoas. 

Com efeito, para se tentar atingir a equidade nos testes educacionais e 

psicológicos, os padrões estabelecidos em Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 379), são 

de que as pessoas sejam tratadas de forma imparcial, independentemente de suas 

características pessoais, como etnia, gênero, cultura etc., ou aptidão qualquer para a 

consecução de suas tarefas.   

 As autoras Arias, Lloreda & Lloreda (2006, op. cit., p. 379), 

recorrentemente citadas, destacam, dentre as possíveis interpretações para o termo 



127 
 

equidade, quatro características como as mais habitualmente usadas: as duas primeiras 

se referem à ausência de viés nas medidas e no tratamento equitativo de todos os 

examinados num processo de seleção; a terceira diz respeito à igualdade de resultados 

para subgrupos; e a quarta, específica dos testes educacionais, trata da igualdade de 

oportunidades na aprendizagem. 

 Dessas interpretações, trataremos da relação de existência de viés nos testes, 

por estar mais diretamente ligada aos objetivos deste trabalho doutoral, mediante 

observação do Funcionamento Diferencial do Item (Differential Item Functioning) – 

DIF. 

 Muñiz (1997, p.161) argumenta que o termo viés está associado às razões 

psicológicas, educativas, culturais, sociais etc., que fazem com que um item não 

funcione igualmente para os grupos estudados. Para Alves (2004, p. 9), embora não 

exista um método psicométrico que possa detectar a presença de viés numa prova, a 

análise do DIF fornece indícios de sua existência, permitindo aos especialistas da área a 

busca por suas causas.  

 

 

3.2.5.1 Funcionamento Diferencial dos Itens – DIF 

 

 

 Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p. 110) consideram como 

definição aceita pelos psicometristas a de que “um item mostra DIF se indivíduos de 

mesma habilidade e diferentes grupos, não têm a mesma probabilidade de acertar o 

item” de um teste. 

As primeiras idéias sobre DIF remontam a Binet, por volta de 1910, quando, 

em seus estudos sobre “capacidade mental”, “encontró que los niños de estatus 

socioeconômicos más bajos rendían peor em algunos ítems de su tes” (ARIAS, 

LLOREDA & LLOREDA, 2006, p. 381), tendo Binet aventado a possibilidade de que 

esses itens poderiam estar medindo efeitos de aprendizagem cultural em vez de 

capacidade mental, como ele pensava (SISTO, 2006, p. 36; ANDRIOLA, 2002, p. 20; 

ANDRIOLA, 2008, p. 173).  

Embora Binet (1910) já tivesse ventilado a possibilidade desse tipo de 

desvio em seus testes, somente no final dos anos 1960 é que essa temática começou a 

ser discutida com maior atenção pelos psicometristas (ANGOFF, 1993, p. 3-4), 
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inseridos no “contexto dos debates a cerca dos direitos civis e das desigualdades de 

oportunidades entre brancos e minorias étnicas nos Estados Unidos”, e que, para Cole 

(1993), “[...] essas questões obrigaram os psicometristas a provarem que seus testes ou 

instrumentos de medida não possuíam nenhum tipo de viés”, destacando-se “K. Eells, 

A. Davis, R. J. Havighurst, V. E. Herrick e R. W. Tyler, considerados como os 

responsáveis pela moderna investigação sobre viés” (ANDRIOLA, 2006, p. 116). 

  Dessa forma, e baseado nesses autores, podemos dizer que o item ou 

questão de uma prova se comporta de forma diferenciada, para um ou mais grupos de 

respondentes, quando possui em sua redação termos que propiciem maior acessibilidade 

de entendimento para um dos grupos. Nesse caso, dizemos que o item possui DIF, ou 

seja, é tendencioso e, por isso, injusto, de acordo com a noção de justiça já vista. 

 O objetivo do estudo do DIF, no entender de Andriola (2002, p. 35), é 

detectar se um item funciona igual ou diferentemente para grupos de características 

sociodemográficas distintas, tais como etnia, gênero, classe social, idade, nação, habitat 

ou qualquer outra característica relevante dos sujeitos, cujos componentes tenham a 

mesma magnitude na variável medida pelo item.  

 Como as características sociodemográficas de um povo são bastante 

abrangentes, grande parte das causas que geram DIF ainda são bastante desconhecidas. 

Estudos realizados pelo Educational Testing Service – ETS, nos Estados Unidos, 

apontam que o DIF pode ser causado, basicamente, por três fatores: a familiaridade com 

o conteúdo do item, o interesse pessoal sobre aquele conteúdo e a reação emocional 

negativa causada por ele. (VALLE, 2002, p. 170). 

Muñiz (2003, p. 238) argumenta que as fontes do DIF são numerosas e 

ensejadas principalmente por distinta bagagem cultural, social, econômica etc., dos 

sujeitos, ou, mais especificamente, pela história de cada um. Cada pessoa possui o 

próprio antecedente histórico e certamente sua própria forma de apreender e entender o 

que ocorre em seu redor.  

Esse autor argumenta, mais adiante (Id., p.358), que não existem itens 

estritamente isentos de DIF, ficando a questão, pois, de se determinar o quanto de DIF 

um item possui e qual sua significância estatística.  

De maneira geral, o estudo do DIF começa quando, em um processo 

qualquer de testagem, digamos, educacional, é levantada a hipótese de que parte do 

grupo de respondentes, chamado de grupo focal (GF), se encontra prejudicado por 

alguns itens, na forma como foram elaborados, apresentando um comportamento 
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diferenciado de favorecimento em relação ao restante do grupo, chamado, na literatura, 

de grupo de referência (GR). Graficamente, essa relação é vista como segue. 

 

            Gráfico 18 - Relação entre Habilidade, Item e Grupo na 
presença de DIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: adaptado de Andriola (2006, p. 123) 
 

Ao observar o gráfico, se percebemos que existe interação do item com o 

Grupo de Referência, demonstrando a existência de um viés de favorecimento, em 

prejuízo do grupo focal.  

Na realidade, um item ou um teste, para sua resolução, deveria depender 

apenas da habilidade ou aptidão dos respondentes, e não conter, em sua redação, 

nenhum termo ou característica que produza vantagem a nenhum respondente ou grupo 

de respondentes.  

No caso de uma relação isenta de DIF, essa correspondência entre o item e o 

grupo de referência deixa de existir, como se pode ver no gráfico 19. 

 

            Gráfico 19 - Relação entre Habilidade, Item e Grupo na 
ausência de DIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: adaptado de Andriola (2006, p. 123) 
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Nesse caso, notamos a existência de neutralidade do item em relação aos 

grupos de referência e focal, devendo seu acerto depender exclusivamente das 

habilidades dos respondentes. 

No caso da existência de DIF, existem diversos métodos para sua detecção, 

tanto no contexto da TCT como da TRI. Todos eles com características próprias de 

aplicação ensejam estatísticas que indicam ao avaliador que o teste pode conter 

elementos produtores de algum viés de favorecimento.  

 

 

3.2.5.1.1 Métodos de detecção do DIF 

 

 

  Consoante Lord (1980), Requena (1990), Holland & Wainer (1993), 

Andriola (2002), Muniz (2003), e Arias, Lloreda & Lloreda (2006), são vários os 

métodos para detecção do DIF, embora nenhum deles seja absolutamente eficiente. 

 Andriola (2001, p. 646-650), em artigo publicado na revista “Psicologia: 

Reflexão e Crítica” faz uma descrição dos principais métodos empregados para 

detecção do DIF e que, resumidamente, podem ser estruturados como segue:  

 

a) Métodos de Comparação das Áreas [segundo Rudner, Getson e Knight 

(1980), Linn e Harnisch (1981) e Raju (1988)];  

b) Método da comparação das Probabilidades de acerto do item entre grupos 

mutuamente exclusivos, chamados “Grupo de Referência” (GR) e “Grupo 

Focal” (GF);  

c) Método da comparação dos Parâmetros de discriminação (a) e dificuldade (b) 

dos Itens;  

d) Métodos baseados no Qui-quadrado [segundo Lord (1980), Scheuneman 

(1979) e  Pearson;  

e) Método de Mantel Haenszel (1954); e 

e) Método da Regressão Logística.  

 

Ainda com relação aos métodos utilizados para a determinação do DIF, um 

dos primeiros procedimentos adotado foi o chamado Transformed Item-Dificulty (TID), 

desenvolvido por Angoff (1972, apud MUÑIZ, 2003, p. 243). Também chamado de 
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Delta-plot, consiste em se representar, graficamente, as proporções de acerto dos 

candidatos, que são os índices de dificuldade clássicos de cada item, observando-se seu 

comportamento dispersivo, entre os grupos, nos quais se pretende estudar a existência 

de DIF.  

Para Andriola (2001, p. 650-651; 2002, p. 75-76), os métodos baseados na 

Comparação de Áreas e o da Comparação da Probabilidade de Acerto do Item possuem 

a limitação de “não contar com provas de significância estatística suficientes para 

confrontar os resultados empíricos com os teóricos”. Continuando, ele afirma que a 

principal limitação do Método de Comparação dos Parâmetros dos Itens “está no fato de 

que seus parâmetros, “a” e “b”, têm de ser estimados separadamente para os grupos 

escolhidos (GR e GF)”.  

Já os métodos baseados no qui-quadrado possuem a principal restrição de 

que “as desigualdades dos tamanhos do GR e GF podem levar a se obter resultados 

distintos para o DIF, em função da equivalência ou não entre os grupos”. (ANDRIOLA, 

2001, p. 650-651).  

O método de Mantel-Haenszel, que é baseado no qui-quadrado, além de 

apresentar o problema já citado, só detecta a presença de DIF quando o funcionamento 

diferencial do item for uniforme, ou seja, “quando o item prejudica sistematicamente a 

um dos grupos ao longo de todas as categorias em que se dividiram as pontuações do 

teste”. (MUÑIZ, 2003, p. 251). Essa mesma observação é partilhada por Mellenbergh 

(1982, apud, SISTO, 2006, p. 39) e Vale (2002, p. 174), onde sugere o uso da regressão 

logística como forma de superar essa limitação.  

Ressaltam Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 393) que o Método da 

Regressão Logística tem a vantagem de não requerer a estimação dos parâmetros dos 

itens e nem da aptidão dos candidatos como nos modelos da TRI, além de produzir 

condições estatísticas que permitem identificar se o comportamento do item é uniforme 

e/ou não uniforme.  

Consideram ainda que os resultados gerados pelo Método da Regressão 

Logística são muitos similares aos de Mantel-Haenszel, exigindo, porém, muito mais 

tempo de cálculo do que raramente se usa na prática.  

Para Mazor, Clauser y Hambleton (1994) uma forma de contornar a 

limitação do método de Mantel-Haenszel quando o DIF não se apresenta uniforme é 

dividir a amostra de sujeitos em dois grupos (um acima e o outro abaixo da média 

global do teste) e aplicar o método, em separado, para cada um dos grupos.     
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3.2.5.1.1.1  DIF no âmbito da TCT 

 

 

 Dentre os métodos existentes para o cálculo do DIF, optamos trabalhar com 

três deles: o Delta-plot, por ser um método gráfico, o que permitirá uma visão mais 

imediata do comportamento dos itens; o método de Mantel-Haenszel, por ser um dos 

“procedimientos más utilizados em la actualidad”. (ARIAS, LLOREDA & LLOREDA, 

2006, p. 386); e o método da Regressão Logística, como alternativa ao método de 

Maltel-Haenszel, quando o DIF for não uniforme. (VALLE, 2002, p. 174). 

 

 

3.2.5.1.1.1.1 Método Delta-plot 

 

 

O método Delta-plot, desenvolvido por Angoff (1972) tem como idéia geral 

estudar o comportamento diferencial dos itens de um teste, para dois grupos, 

mutuamente exclusivos, mediante as proporções de acertos ou índice de dificuldade dos 

itens desse teste, representados graficamente em coordenadas polares.    

A técnica de Angoff consiste em transformar as percentagens de acerto para 

cada item, nos dois grupos, chamados de referência (GR) e focal (GF), em valores 

delta1, e posteriormente representá-los graficamente para a análise, pelo seguinte 

procedimento: 
 

a) Calcula-se a dificuldade de cada item em ambos os grupos; 

b) Transforma-se essa dificuldade em escore padronizado z; 

c) Transforma o escore z em escore delta; e 

d) Plota-se, em coordenadas cartesianas, os escores deltas para todos os 

itens dos dois grupos. 

 
Graficamente, esses procedimentos geram a seguinte estrutura: 

 
 
 
 

                                                 
1 A escala delta é uma escala intervalar que vai de 1 a 25 e é obtida pela transformação da escala dos 
valores de z (±∞) da curva normal padrão pela fórmula ∆ = 13 + 4z (PASQUALI, 2003, p. 130). 
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Gráfico 20 – Comportamento gráfico de itens com 
DIF por meio do método Delta plot. 
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                               Fonte: Dados hipotéticos, adaptado de Muñiz (2003, p. 244). 

 
 
Para os itens de um teste que se comportarem como mostrados nesse gráfico 

20, o teste se apresentará mais difícil para o grupo A, em função de seus pontos 

cartesianos estarem abaixo da diagonal principal. Nessa disposição apenas dois dos 

itens apresentam possível comportamento diferenciado, dado que estão 

substancialmente afastados da reta de tendência do restante dos itens. 

Consoante Angoff (1972), quando os grupos são provenientes de uma 

mesma população e possuem o mesmo nível de proficiência, os pontos da escala delta, 

no gráfico, se agrupam ao longo do eixo central de uma elipse estendida, do menor ao 

maior valor, cortando o eixo cartesiano na origem e a 45º das abscissas, com um 

coeficiente de correlação de, pelo menos, 0,98, indicando que a ordem da dificuldade 

dos itens é a mesma para os dois grupos (gráfico 21a), contudo, quando os itens 

diferirem unicamente nos níveis de proficiência, a elipse se deslocará vertical ou 

horizontalmente, dependendo de qual grupo é mais proficiente (gráfico 21b). 
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Gráfico 21 a, b – Delta plot para os grupos A e B, provenientes de uma população com 
mesma proficiência (gráfico 21a) e proficiência diferente (gráfico 21b)  
Gráfico 21-a  Gráfico 21-b  
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Fonte: Adaptado de Angof (1972, p. 7). 

 

Quando os grupos são provenientes de tipos diferentes de populações, os 

pontos se dispersarão em uma direção não diagonal e a correlação representada pelos 

pontos será inferior ao valor de 0,98, já anteriormente informado. 

 

Gráfico 22 – Delta plot para os grupos A e B, 
proveniente de populações e proficiências diferentes  
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Fonte: Adaptado de Angof (1972, p. 7) - (dados hipotéticos). 
 
 

Além da representação gráfica, Angoff & Ford (1973) propuseram um 

índice geral de medida entre cada item e a reta estimada pela da escala delta, eixo 

central da elipse, para os dois grupos de análise, A e B, de referência (GR) e focal (GF), 

respectivamente. A equação dessa reta é dada por:  

Escala delta  Grupo A 

Grupo B 

Grupo AEscala delta

Grupo B 

Grupo B 

Grupo A Escala delta

r = 0,987 r = 0,978 

r = 0,901 
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   baxy += ,       onde:                     [3.8] 
 

xyxy

xyxyxyxy

SSr

SSrSSSS
a

2

4)()( 22222222 +−+−
=             e           XaYb −= ,     [3.9] 

onde x e y são os valores ∆ para os grupos estudados; X  e Y  são as médias dos dois 

grupos; xS  e  yS  são os desvios-padrão dos dois grupos; e xyr  é o valor do coeficiente 

de correlação de Pearson entre os conjuntos de valores. 

 Nesse contexto, o índice geral da distância de cada item ao eixo central da 

elipse é dado por: 

     
12 +

+−
=

a

byax
d ii

i .           [3.10] 

  
 O método Delta-plot, conforme argumentam Arias, Lloreda & Lloreda 

(2006, p. 385-386), tem sido, de maneira geral, bastante criticado na atualidade. A 

crítica fundamental é de que os parâmetros dificuldade e discriminação de cada item 

tendem a se confundir, embora o próprio Angoff (1993, p. 10) já chame a atenção para o 

fato de que se os itens do teste não tiverem o mesmo poder de discriminação, ou seja, 

não serem uniformes, o método poderá ensejar resultados enganosos, especialmente 

quando os grupos estudados possuírem itens com níveis de habilidade bastante 

diferentes, como ilustrado no gráfico 23. 

 
Gráfico 23 – Curva característica de dois itens de diferentes poderes 
discriminativos, para dois grupos de diferentes níveis de 
proficiências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Fonte: adaptado de Angoff (1993, p. 10). 
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Comparando-se as diferenças das proporções de acerto para os dois grupos 

de respondentes (A e B), para os dois itens (1 e 2), observa-se que a diferença é menor 

para o item de menor discriminação. Para Angoff (1993, p. 10), é provável que algum 

item identificado como não viesado seja, de fato, viesado, se proveniente de baixo poder 

discriminativo. O contrário pode ser similarmente verdade: itens identificados pelo 

método Delta-plot como viesados podem, de fato, não ser viesados, mas unicamente ter 

uma “aparência viesada” por ser mais discriminativo. 

Muñiz (2003, p. 245) também chama atenção quanto ao cuidado que se deve 

ter em não confundir dois conceitos bastante conhecidos: DIF e impacto. Dois grupos 

podem ter diferentes níveis de aptidões ou proficiências e o item não apresentar 

comportamento diferenciado entre eles. Ele comenta que pode haver claras diferenças 

no número de acertos de cada um dos grupos em um item (impacto), e não existir DIF, 

como se pode observar no gráfico 24.     

 
Gráfico 24 – Impacto e funcionamento diferencial de um item para 
dois grupos de diferentes níveis de proficiências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Fonte: adaptado de Muñiz (2003, p. 254). 

 

Na concepção de Muñiz (2003, p. 254), embora haja impacto na proporção 

de acertos entre os grupos (0,6 para o Grupo-A e 0,8 para o Grupo-B), não ocorre DIF, 

como mostra o gráfico 21, onde considera que as proporções de acertos coincidem e se 

sobrepõem, por categoria, e para todas as categorias. De maneira geral, podemos 

afirmar que esse item é mais difícil para o Grupo-A (ocorrência de impacto), mas não se 
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pode dizer que funcione diferentemente entre o Grupo-A e o Grupo-B (ocorrência de 

DIF).  

De fato, dois grupos podem ter diferentes níveis de aptidão ou proficiência e 

o item não apresentar comportamento diferenciado entre eles, que é o que os 

construtores de teste devem evitar a todo custo. 

Conforme Muñiz (op. cit., p. 245), para a aplicação do método Delta-plot, é 

necessário que a maioria dos itens seja não viesados. Se todos os itens forem viesados, 

afirma Pasquali (2003, p. 148), a técnica Delta-plot mostrará como viesados, tão- 

somente aqueles cujos vieses destoam do viés geral dos outros. 

A representação gráfica dos dados continua sendo muito importante para os 

usuários do sistema por permitir rápida idéia de seu comportamento, e que, junto com 

outros métodos da TCT como o de Mantel-Haenszel e o da própria Regressão Logística, 

além dos desenvolvidos no âmbito da TRI, ajudam na tomada de decisão com melhor 

fundamentação estatística.    
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3.2.5.1.1.1.2 Método de Mantel-Haenszel 

 

 

No âmbito da Teoria Clássica dos Testes - TCT, dentre os métodos, o de 

Mantel Haenszel (MH), consoante Muñiz (2003, p. 245), é o mais utilizado na 

atualidade, inclusive pelo National Assessement for Educational Progress (NAEP), e 

aqui no Brasil, pelo INEP, na análise do SAEB.  

Esse método foi proposto por Mantel e Haenszel (1959) e, foi aplicado ao 

estudo do DIF por Holland e Thayer (1988), possuindo a seguinte lógica geral:  

 
[...] um item não apresentará um funcionamento diferencial se o quociente 
entre as pessoas que acertam o item e as que o erram é o mesmo para os dois 
grupos (GF e GR), comparados em cada uma das categorias ou níveis em que 
se dividem as pontuações do teste. (MUÑIZ, 2003, p. 246).  
 

Esta afirmação é considerada como a hipótese nula do processo, tendo a 

seguinte formulação: 

         
j

j

j

j

D
C

B
A

H =:0   para cada uma das categorias j, onde:              [3.10] 

A, B, C e D são as frequências absolutas correspondentes a cada uma das categorias j em 

que se dividem as pontuações do teste, como indicado na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Disposição da quantidade de acertos e erros dos itens de 
um teste, por grupo de referência 

 
 
 
 
 

 
 
 Com base nessa tabela de contingência, Mantel-Haenszel (1959) 

propuseram, para itens dicotômicos, a seguinte estatística de contraste para a hipótese de 

nulidade há pouco descrita: 

      
( )( )
( )∑

∑ ∑ −−
=

j j

j j jj

MH AVar

AEA
2

2
5,0

χ , onde:                        [3.11] 

 Acertos (1) Erros (0) Total 
Grupo de referência (R) Aj Bj nRj 
Grupo Focal (F) Cj Dj nFj 
Total n1j n0j Nj 
Fonte: Muniz (2003, p. 246)    
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→2
MHχ distribui-se segundo uma distribuição qui-quadrado ( 2

tχ ) com 1 grau de 

liberdade; 

→∑ j jA representa a soma dos valores de A para cada uma das categorias j; 

( )∑ →
j jAE é a soma das esperanças matemáticas de A, que para cada uma das 

categorias j vem dada por: ( ) jjRjj NnnAE /1= ; 

( )→∑ j jAVar é a soma das variâncias de A para cada uma das categorias j, que é dada 

por: ( ) ( )1/ 2
1 −= jjojjFjRjj NNnnnnAVar . 

 

O teste de hipótese aplicado para saber se o item se comporta de forma 

diferenciada para os grupos GF e GR é feito pela comparação do resultado empírico 

obtido por essa estatística 2
MHχ  com o 2

tχ  teórico, tabelado, para 1 grau de liberdade: 

 

Se 2
MHχ  = 2

tχ , se aceita a hipótese de igualdade e os itens não apresentam DIF. 

Se 2
MHχ  ≠ 2

tχ , se rejeita a hipótese de igualdade e os itens apresentam DIF. 

 

 Na lição de Muñiz (2003, p. 249), fixado um valor para o nível de 

confiança, a estatística de MH ( 2
MHχ ) só indica se o item funciona diferentemente ou 

não para os grupos estudados, porém não informa sobre qual grupo é prejudicado nem o 

tamanho desse prejuízo. Assim, buscando quantificar esse DIF, Mantel e Haenszel 

desenvolveram um estimador numérico que indica a direção e o tamanho do DIF entre 

os grupos GR e GF, conhecido como “Alfa de M-H”, representado por MHα̂ , sendo 

dado por: 

      

∑

∑
=

j
j

jj

j
j

jj

MH

N
CB

N
DA

α̂                                                   [3.12] 

 

Os valores de MHα̂ variam entre 0 (zero) e infinito. Valores maiores do que 

1 indica que o item favorece o grupo de referência (GR), e menores, ao focal (GF) 

(MUÑIZ, 2003, op. cit., p. 250). 
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Andriola (2001, p. 649) nos informa que o “Educational Testing Service 

(ETS) propôs uma escala hierárquica para os distintos valores do coeficiente MHα̂  de 

acordo com sua magnitude (Zwick, Thayer & Lewis, 1999)”. Considerando um nível de 

significância de 5%, essa escala seria: 

 

Categoria C: →  se 1,0  <  MHα̂    <  1,5   ⇒     DIF severo, 

    favorável ao grupo de referência (GR); 

Categoria B: →  se 0,0  <  MHα̂    <  1,0   ⇒     DIF moderado, 

                                        favorável ao grupo focal (GF); 

Categoria A: →  se o item não se enquadrar em nenhuma das 

categorias anteriores      ⇒  DIF desprezível.  

   

 Embora se possa usar à estatística de Mantel-Haenszel ( MHα̂ ) 

diretamente como medida de DIF, Holland & Thayer (1985 apud MUÑIZ, 2003, p.250) 

propuseram uma mudança de escala para expressar o valor de 2
MHχ , simétrica em 

relação à origem, de modo a facilitar o entendimento da observação do DIF e a quem 

favorecia – se ao GR ou GF. Essa relação é dada por: 

 

        ( )MHMH α̂ln35,2−=∆ .                       [3.13] 

 

Os valores de MH∆  variam entre –∞(infinito) e +∞(infinito), numa escala 

simétrica em trono de zero. À medida que os valores se afastam de zero, aumenta o 

valor do DIF, de modo que os valores negativos beneficiam ao grupo de referência, e os 

positivos, ao grupo focal (MUÑIZ, 2003, p.251). Assim, segundo o próprio ETS, essa 

escala simétrica classificaria o item da seguinte forma (ANDRIOLA, 2004, p. 330): 

 

 se o DIF estiver entre -0,05 e 0,05 ⇒  DIF irrelevante; 

 se o DIF estiver entre -0,06 e –0,10 ou 0,05 e 0,10  ⇒  DIF moderado; e 

 se o DIF for menor que -0,10 ou maior que 0,10  ⇒  DIF severo. 
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3.2.5.1.1.1.3 Método da Regressão logística 

 

 

  Ensinam Hair, et. al., (2007, p. 208) que a Regressão Logística, também 

conhecida como Análise Logit, é uma forma especial de regressão na qual a variável 

dependente é não métrica, dicotômica, binária, cuja interpretação, de maneira geral, é 

semelhante à da Regressão Linear Múltipla.  

 Embora semelhantes na forma de interpretação, os processos de estimação 

dos parâmetros são bastante diferentes. Enquanto a regressão múltipla emprega o 

Método dos Mínimos Quadrados para minimizar a soma dos quadrados das diferenças 

entre os valores reais e os previstos para a variável dependente, a Regressão Logística 

utiliza o método interativo de máxima verossimilhança, em função de sua natureza não 

linear de transformação logística, para encontrar as estimativas “mais prováveis” para os 

coeficientes.     

  Conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 391), esse método de 

Regressão Logística foi proposto por Swaminathan & Rogers (1990) e é equivalente à 

aproximação denominada Log-linear por Mellenbergh (1982), sendo dada por: 

 

           
i

i
iuP

Ψ+
Ψ

==
exp1

exp
)1( ,      onde:     [3.14] 

 

          )(321 iiiii XGXG τττδ +++=Ψ ,                [3.15] 

 

de modo que δ é a constante do modelo; 1τ , 2τ  e 3τ  são os coeficientes das variáveis 

preditoras; iG , variável dicotômica indicando a que grupo pertence (GR ou GF); iX  

representa a pontuação do candidato no teste (aptidão); e ii XG , a interação do grupo 

(GR ou GF) com a pontuação (aptidão). 

 O primeiro coeficiente ( 1τ ) representa a possibilidade de que as respostas 

dos candidatos sejam diferentes para os dois grupos. O segundo coeficiente ( 2τ ) 

permite examinar as diferenças ligadas à habilidade dos candidatos, sendo normal que 

resulte estaticamente significativo, dado que é de se esperar que os candidatos com 

maior aptidão respondam melhor ao item. Arias, Lloreda e Lloreda (op. cit., p. 393) 

orientam que se pode usar a pontuação total do teste como estimador da aptidão do 
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candidato, embora outros estimadores também possam ser utilizados. O terceiro 

coeficiente ( 3τ ) reflete a interação do grupo com a pontuação. Sendo estatisticamente 

significativo, indica que as diferenças entre os grupos (GR e GF) variam segundo o 

nível de aptidão. 

 A Regressão Logística é um método hierárquico, realizado em três passos. 

No primeiro, observa-se a existência do DIF entre a variável dependente ( iΨ ) e a 

aptidão do candidato ( iX ). No segundo, acrescenta-se a esse modelo a variável grupo 

( iG ) a que pertence o candidato e, no terceiro, a interação da aptidão com o grupo a que 

pertence ( ii XG ). 

 Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 393) representam esses passos nos três 

seguintes modelos: 

 

a) Modelo I. Não existe DIF:  ii X2τδ +=Ψ  

b) Modelo II. DIF uniforme:   iii XG 21 ττδ ++=Ψ  

c) Modelo III. DIF não uniforme: )(321 iiiii XGXG τττδ +++=Ψ  

 

 Para Andriola (2001, p. 648), uma forma prática de se observar o tipo de 

DIF no item é a seguinte: “um item terá DIF uniforme ou consistente se 2τ ≠ 0 e 3τ = 0; 

e terá DIF não uniforme ou inconsistente se 3τ ≠ 0 (seja 2τ = 0 ou não)”. 

 Semelhante a esse processo, encontramos em Alves (2004) um 

procedimento para a verificação do tipo de DIF, por meio do nível de significância da 

estatística de Wald, “que compara o parâmetro estimado com seu erro padrão para 

examinar a existência de DIF nos itens”.  

 Considerando um nível de significância de 5% para a estimativa da 

estatística de Wald, para cada item, a classificação do tipo de DIF atenderá à seguinte 

forma: 

         se   Sig(Wald)(Gi)  <  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  <  5%  ⇒   o DIF será tanto uniforme 

                                                                                                         quanto não uniforme; 

         se   Sig(Wald)(Gi)  >  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  <  5%  ⇒    o DIF será não uniforme; 

         se   Sig(Wald)(Gi)  <  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  >  5%  ⇒    o DIF será uniforme; 

 

 



143 
 

3.2.5.1.1.2 DIF no âmbito da TRI 

 

 

  A Análise do Funcionamento do Item – DIF, no âmbito da TRI, se baseia 

na comparação das Curvas Características do Item – CCI geradas por dois grupos: focal 

(GF) e de referência (GR). No entender de Arias, Lloreda & Lloreda (2006), um item 

apresenta DIF quando as 

 
“diferenças entre as CCI dos dois grupos, GF e GR, no mesmo nível de 

aptidão (θ), não têm a mesma probabilidade de êxito no item, ou seja, quando 

a probabilidade condicional P(θ) de uma resposta correta difere para os dois 

grupos, isto é, quando PiF (θ) ≠ PiR (θ)”. (p. 394). 

 

Existindo DIF, ele ainda pode ser de modo uniforme ou não. Assim, 

dizemos que um item apresenta DIF uniforme quando, para qualquer valor de aptidão, o 

valor de PiF (θ) é sempre maior ou sempre menor que PiR (θ). Caso contrário, dizemos 

que o item apresenta DIF não uniforme. Graficamente, esses tipos de DIF exibem o 

seguinte comportamento de CCI: 

 

                                     Gráfico 25 – DIF uniforme ou consistente 

                                              
                                                            
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                              
                                                                 
                                                                  
                                                                    
                                                              
                                                                  
                                                                         
                                                                     
                                                           
                                                                 
                                                                                          

                                        Fonte: Adaptado de Arias, Lloredo & Lloredo  
                                            (2006, p. 395)  
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 Com relação ao DIF uniforme, expresso no gráfico 25, podemos observar as 

seguintes características: 

 As curvas CCI não se cruzam em nenhum ponto; 

 O grupo de referência (GR) está mais à esquerda que o focal (GF), indicando 

que o item é mais fácil para aquele, como se pode ver pela posição do 

parâmetro “b” na escala de aptidão para ambos os grupos: bF > bR; e 

 Como se pode ver, as curvas características do item para ambos os grupos, 

referência e focal, possuem a mesma inclinação, indicando que possuem a 

mesma capacidade discriminativa, ou seja, mesmo valor de parâmetro “a”. 

 Com relação ao DIF não uniforme, a forma das curvas características dos 

itens para os grupos de referência e focal tem o seguinte comportamento. 

 

                                 Gráfico 26 - DIF não uniforme ou inconsistente 
                                                                                    

                                                            
                                                                    
                                                                       
                                                                   
                                                                      
                                                            
                                                                      
                                                                    
                                                                     
                                                                     
                                                                   
                                                               
                                                                                      

              
 

                                 Fonte: Adaptado de Arias, Lloredo & Lloredo  
                                           (2006, p. 395)  

 
 

Observando essas curvas CCI’s, vemos que elas se cruzam em algum ponto 

da escala de aptidão θi, indicando que, para os níveis de aptidão abaixo desse valor, os 

respondentes do grupo focal têm maior probabilidade de acertar o item do que os do 

grupo de referência. Abaixo desse valor de θi, vemos também que o item é mais difícil 

para o grupo de referência e mais discriminativo. Caso contrário, para os valores de 

aptidão maiores que θi.  
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3.2.5.1.1.2.1  Método da Comparação dos Betas  

 

 

Conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 399), um dos procedimentos 

aplicados hoje para a identificação de DIF, no âmbito da TRI, e que pode ser obtido 

diretamente do uso do software BILOG-MG (ZIMOWSKI, et al., 1996), é o da 

comparação dos Betas. 

Os Betas a que se refere o método são, respectivamente, os parâmetros de 

dificuldade do teste para os grupos focal (GF) e de referência (GR) populacionais, ou 

seja, 

GRβ  →  Parâmetro de dificuldade populacional para o grupo de referência; 

GFβ  →  Parâmetro de dificuldade populacional para o grupo focal. 

 

Como se trabalha com amostras representantes dessas populações, estima-

se, para essas amostras, os parâmetros dos Betas para os dois grupos (GR e GF) que são, 

na realidade, os parâmetros de dificuldade (b) dos itens do teste, ou seja, 

 

 GRb̂ →   estimativa amostral do parâmetro de dificuldade populacional, GRβ , 

para o grupo de referência; e 

 GFb̂ →  estimativa amostral do parâmetro de dificuldade populacional, GFβ , 

para o grupo focal. 

 

A relação matemática que expressa o método da comparação dos Betas, 

denotado por β∆ , é dada pela razão entre a diferença dos parâmetros estimados e o 

erro- padrão de estimativa, ou seja, 

 
p

GRGF

e
bb ˆˆ −

=∆β ,  onde       [3.16] 

            )var()var(
)(

GRGFe
GRGFp +=

− .     [3.17]             

 
Consoante Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 399) e Andriola (2002, p. 

329), pode-se considerar β∆  como variável aleatória do tipo normal, padronizada, com 
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média zero e variância 1. Assim, podemos eleger as seguintes hipóteses como 

determinantes da existência de DIF: 

  
H0: GFb̂  = GRb̂ , se aceita a hipótese de igualdade e os itens não apresentam DIF; 

Ha: GFb̂  ≠ GRb̂ , se rejeita a hipótese de igualdade e os itens apresentam DIF. 

 
 Adotando-se um nível de significância de 5% para rejeição da hipótese H0, 

da não-existência significativa de DIF e comportamento normal para β∆ , Andriola 

(2002, p.330) propôs a seguinte classificação para o tipo de DIF, segundo sua 

magnitude.  

 

• Se -1,96  ≤ β∆  ≤ 1,96 ⇒     DIF irrelevante ou inexistente; 

• Se  1,96  < β∆  ≤ 2,58,  ou  -2,58  ≤ β∆  < -1,96 ⇒   DIF moderado; 

• Se β∆  >  2,58     ou     β∆  <  -2,58 ⇒     DIF severo. 

 

       severo          moderado                  inexistente                  moderado         severo   

                   -2,58               -1,96                   0                  1,96                 2,58 

 

Considerando que nenhum dos métodos é absolutamente eficiente na 

detecção do DIF, autores como Lord (1980), Requena (1990), Holland e Wainer (1993), 

Andriola (2002), Muniz (2003) e Arias, Lloreda e Lloreda (2006) sugerem a aplicação 

de mais de um deles e verificar seus comportamentos convergentes. A análise 

propriamente dita do viés deve ficar mais a cargo dos especialistas da área em estudo, 

em conjunto com outros técnicos em elaboração de testes, já que sua formulação deve 

ser considerada como tarefa multidisciplinar.    
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3.3 FUNÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 

 Um dos propósitos do uso dos testes em educação é estimar o quanto de 

conhecimento ou de informação possui seus respondentes em relação à temática em 

foco. Um professor, por meio dos testes de rendimento, procura saber o quanto de 

informação seus alunos conseguiram apreender acerca dos conteúdos ministrados. Nos 

processos seletivos, como nos concursos vestibulares, os testes, chamados de seleção, 

procuram produzir informações que permitem aos avaliadores identificar, dentre os 

concorrentes, aqueles mais qualificados. Enfim, são vários os propósitos dos testes, mas 

todos procuram produzir informações consistentes acerca dos respondentes, de modo a 

subsidiar os avaliadores em suas tomadas de decisão. 

 Um teste é, portanto, um instrumento avaliativo amostral que procura inferir 

sobre o conhecimento daqueles que a eles se submetem. Sendo inferencial, dificilmente 

os parâmetros surgidos na amostra (θ̂ ) serão iguais aos da população (θ), gerando, o 

que na literatura é conhecido como erro-padrão de estimativa. 

 Conforme Muñiz (1997, p.123), os modelos da TRI permitem estimar o 

valor do parâmetro populacional (θ) mediante um procedimento matemático chamado 

de Máxima Verossimilhança e que, de acordo com Lord (1980, p. 71), se distribui como 

variável assintoticamente normal com “média θ0” e variância dada por:  

 

( )
( )[ ] ( ) ( ){ }∑

=

= n

i
iii QPP

Var

1

2'

1/ˆ
θθθ

θθ ,          onde     [3.18] 

 

n é o número de itens do teste; Pi(θ), valores probabilísticos na CCI, de acerto dos itens; 

Qi(θ) = 1 - Pi(θ), como a probabilidade do item ser respondido erroneamente; e P’i(θ), 

como a derivada primeira de Pi(θ). 

 O erro-padrão de estimativa é, portanto, no entendimento desses autores, a 

raiz quadrada dessa expressão [3.13], e que servirá para determinar o grau de 

variabilidade com que foi estimado o parâmetro populacional (θ) sendo, neste estudo, a 

aptidão dos candidatos. O inverso dessa medida [ )ˆ( θθVar ] é a chamada função de 

informação. 
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3.3.1 Função de Informação do Teste e do Erro-Padrão de Estimativa - EPE 

 

 

 Consoante Lord (1980, p.71), “A função de Informação de um estimador de 

máxima verossimilhança da aptidão é o inverso da variância amostral desse 

estimador”, denotado por I{θ}, sendo dada por,  

 

      { } { } ( )
( )[ ]

( ) ( )∑
=

==≡
n

i ii

i

QP
P

Var
II

1

2'

ˆ
1ˆ,

θθ
θ

θθ
θθθ  .    [3.19] 

 
Para Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p. 94), essa função de 

informação pode ser expressa pelo Erro-Padrão de Estimativa – EPE (que é a raiz 

quadrada da variância), dada por, 

 

)ˆ(
1)(
θθ

θ
Var

I =      ⇒     
)(

1

)ˆ(

1
)ˆ(

1)(
θθθθθ

θ
EPEVarVar

I ===  .  [3.20] 

  
Como se pode ver, quanto maior a informação que os estimadores 

conseguirem explicar sobre o parâmetro θ, menor o erro-padrão de medida, tornando a 

função de informação um indicador da precisão do teste.  

Graficamente, essa função de informação I(θ) e seu erro-padrão de 

estimativa (EPE) se comportam da seguinte forma: 

 
Gráfico 27 – Função de Informação e o Erro-Padrão de Estimativa do teste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: adaptado de Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 188).  
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No gráfico, a linha contínua representa a informação gerada pelo teste e a 

linha pontilhada significa o erro-padrão de estimativa. Pode-se observar que esse teste, 

em particular, tem o maior poder de informação para respondentes com aptidão igual à 

unidade, ou seja, para θ = 1, que é o ponto modal dessa curva. Se esse teste estivesse 

selecionando candidatos para uma determinada atividade, certamente os candidatos com 

aptidão em torno de 1 teriam as melhores condições de executá-la. No caso de um 

concurso vestibular, os candidatos com esse nível de aptidão é que deveriam ser 

selecionados para ingresso no Ensino Superior.  

 

 

3.3.2 Função de Informação do Item 

 

 

A Função de Informação do Item tem o mesmo significado, que a função de 

informação do teste, só que no âmbito do item. Como a TRI trabalha o teste por meio do 

item, a análise de sua qualidade avalia a qualidade do teste como um todo. Assim, os 

testes poderão ser formulados para o nível de aptidão que for necessário, mediante 

escolha adequada dos itens, descartando-se aqueles que não sejam relevantes. 

Para Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 178), um item com pouca 

informação em determinado nível de aptidão, contribui muito pouco para a estimação da 

aptidão do respondente, o que não acontece com os itens de maior poder informativo. 

 Conforme Lord (1980, p. 72), Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p. 

91) e Muñiz (1997, p. 124), a Função de Informação do Item [Ii(θ)], definida por 

Bimbaum (1968), é um indicador da qualidade desse item, tendo a seguinte formulação: 

 

( ) ( )[ ]
( ) ( )θθ

θθ
ii

i
i QP

PI
2'

= ,         onde     [3.21] 

 

Pi(θ) são os valores probabilísticos na CCI, de acerto dos itens; Qi(θ) = 1 - Pi(θ) é a 

probabilidade de o item ser respondido erroneamente; e P’i(θ), como a derivada 

primeira de Pi(θ). 

 No entender de Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 177), por ser o item 

dicotômico, o produto Pi(θ)Qi(θ) representa a variância do item em θ, portanto, “quanto 



150 
 

menor a dispersão no item, mais homogêneo é o comportamento dos sujeitos, e dito 

item no nível (θ) será mais informativo”.  

 Birnbaum (1968, cap.17), a partir do modelo logístico de três parâmetros da 

TRI, reescreveu a Função de Informação do Item em termos dos parâmetros “a” 

(discriminação), “b” (dificuldade), e “c” (acerto ao acaso), obtendo a seguinte 

expressão:  
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198,2
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θ  ,     [3.22] 

 

onde “D”, nessa expressão, é uma constante e igual a 1,7, para que os resultados 

probabilísticos gerados pelas distribuições normais e logísticas de acerto de um 

determinado item se diferenciem em menos de um centésimo, como já demonstrado no 

tópico 2.8, deste ensaio. 

Para Lord (1980, p. 152), a maior quantidade de informação gerada pela 

função de informação é obtida quando “θ” assume o seguinte valor: 
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que, na função de informação, se processa como: 
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Para os modelos logísticos de um e dois parâmetros, a maior quantidade de 

informação é obtida quando θ = b, gerando uma informação máxima igual a D2/4, ou 

seja, quando a=1 e c=0.  

Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p.181) nos instruem que a informação dos 

itens tem a propriedade da aditividade, ou seja, se podem somar as informações do item 

em cada nível de aptidão para estabelecer a aptidão do teste nessa dita aptidão. A 

informação do teste em um nível θ de aptidão se define, portanto, como sendo: 
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Graficamente, essa relação de aditividade pode ser vista como segue: 

 
Gráfico 28 – Relação entre a função de informação do item e 
do teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Muñiz (1997, p.128) - Funciones de información de  
sete ítems y función de información del test formado por esos 7 ítems.   

             
 

Conforme Muñiz (1997, p. 128), atualmente, a função de informação do 

item é o método de análise dos itens mais utilizado pelos construtores de teste, 

permitindo-lhes, mediante a combinação dos itens, obterem testes ajustados às suas 

necessidades. Se o propósito é selecionar os mais competentes, deve-se considerar, 

portanto, no teste, somente aqueles itens que aportem o maior poder de informação, que 

são os que possuem maior valor de θ, ou seja, de aptidão.   
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

  Como já expresso no objetivo geral deste relatório de pesquisa sticto sensu, 

o propósito da busca foi investigar a qualidade métrica das provas de Português e 

Matemática aplicadas no Concurso Vestibular da UECE/2007.1, à luz da Teoria 

Clássica dos Testes – TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI. 

 Embora sejam muitas as universidades e faculdades existentes em Fortaleza, 

que poderiam servir, muito bem, como campo de investigação, a UECE foi escolhida 

em razão de este autor ser professor dessa Instituição de Ensino Superior, tendo, dessa 

maneira, facilidade de acesso ao banco de dados da Comissão Executiva do Vestibular – 

CEV, além de poder contribuir, com uma pesquisa desse porte, para o entendimento da 

qualidade da aprendizagem dos que se destinam a realizar cursos de nível superior. 

 Com suporte nos resultados das provas do concurso vestibular, foram 

produzidas estatísticas do tipo descritivas, no caso da TCT, e descritivo-probabilísticas, 

no caso da TRI, que serviram como base para a análise da qualidade das provas, 

notadamente quanto aos critérios de confiabilidade ou fidedignidade do teste, 

discriminação, dificuldade, acerto ao acaso, equidade, e informação, tanto no plano da 

prova como um todo, como dos itens que a compunham. 

  Todos esses critérios foram expressos por meio de índices estatísticos que 

buscaram responder a questões inquietantes como as de saber se as provas, na forma 

como foram elaboradas, estavam conseguindo discriminar adequadamente os 

candidatos, ou se continham algum tipo de viés que pudesse favorecer a certa classe ou 

categoria dos candidatos. Além disso, procurou-se saber que nível de dificuldade e de 

acerto ao acaso continha a prova, a partir do item, e do quanto de aptidão ou 

competência, por parte do respondente, seria necessária para que o item pudesse ensejar 

o máximo de informação possível. 

 Complementando a pesquisa, foi realizada uma enquete junto aos 

elaboradores das provas do vestibular, assim como a um avaliador externo ao processo, 

por meio de perguntas abertas a eles submetidas, buscando saber quais suas opiniões a 



153 
 

respeito da qualidade dos itens das provas, quanto a sua elaboração e resultados 

gerados, no âmbito da TCT e TRI. 

 Em função das questões e procedimentos ora referidos, esta pesquisa se 

classifica como de natureza aplicada, pois objetivou ensejar conhecimentos práticos via 

investigação dos resultados das provas do vestibular da UECE em uma abordagem 

quanti/qualitativa, não só por buscar saber “o quanto”, por meio dos resultados 

estatísticos da TCT e da TRI, mas, igualmente, “o porquê” dos resultados gerados pelos 

itens das provas, sob o ponto de vista de seus elaboradores e avaliador externo. 

 

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

 A Universidade Estadual do Ceará – UECE realiza dois concursos 

vestibulares por ano, um em janeiro e outro em julho. Poderíamos ter trabalhado com 

qualquer dos concursos e em qualquer dos anos que a UECE já os realizou; no entanto, 

foi escolhido o de janeiro de 2007 por ter sido o mais próximo do período da primeira 

qualificação deste ensaio. 

 Esse concurso vestibular contou com a participação de 24.659 candidatos 

concorrentes a uma das vagas num dos 59 cursos ofertados pela UECE, sendo 39 na 

Capital e 20 no restante do Estado, como se pode ver na tabela 7. 

 
                   Tabela 7 – Quantidade de vagas, cursos e número de inscritos no 

Vestibular da UECE/2007.1 – Capital e restante do Estado do 
Ceará 

Nº de vagas Nº de Cursos Inscritos Concorrência 
Capital  = 1.153 
Interior  =   630   
Total    = 1.783   

39 
20 
59 

21.384 
  3.275 
24.659 

18,54 
  5,91 
----- 

                    Fonte: UECE/CEV.  
 

 Outra característica desses exames vestibulares é que são realizados em 

duas fazes ou etapas. A primeira, de conhecimentos gerais, e a segunda, de 

conhecimentos específicos, cujas áreas do conhecimento estão dispostas na tabela-8. 
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Tabela 8 – Disciplinas e áreas do conhecimento das provas de primeira e segunda etapa 
do Vestibular da UECE/2007.1 

Primeira Etapa Segunda Etapa 
Nº CursosDisciplinas Nº de 

Questões 
Área do 
Conhec. Cap. Int. Disciplinas* 

Ling. Portuguesa 14 
Líng. Extrangeira 06 Saúde 07 00 Redação, Biologia, Física, 

Química. 
Geografia 06 
História 06 Ciência 09 00 Redação, Matemática, Física, 

Química. 
Matemática 10 
Física 06 

 Adminis-
tração 05 00 Redação, Matemática, 

Geografia, História. 
Química 06 
Biologia 06 

Humani- 
dades 18 20 Redação, Língua Portuguesa, 

Geografia, História 
Total 60 - - - - 
Fonte: UECE/CEV. 
(*) – A exceção da prova de Redação, que é a produção de um texto entre 20 e 25 
linhas, cada uma das provas específicas é composta de 20 questões. 
 
 É importante salientar que todas as informações referentes aos concursos 

vestibulares da UECE ficam arquivadas num setor específico da Comissão Executiva do 

Vestibular – CEV, as quais foram colocadas à nossa disposição para a pesquisa de 

campo.   

 

 

4.3 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

  A técnica de amostragem utilizada nesse trabalho foi a não probabilística, 

do tipo intencional, no que diz respeito à etapa do vestibular, a área do conhecimento e à 

região.  

  No que diz respeito à etapa do concurso, decidimos trabalhar com a 

primeira, por considerarmos o grande volume de concluintes do ensino médio, recém-

formados, que se submeteram pela primeira vez aos processos seletivos ao nível 

educacional superior.  

  Quanto à área do conhecimento, escolhemos trabalhar com Português e 

Matemática. A primeira por bem representar a capacidade de leitura e interpretação de 

textos, e a segunda pela questão do raciocínio lógico-matemático-dedutivo dos 

candidatos.  
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  Posteriormente, quando do estudo da dimensionalidade das provas, 

pressuposto básico das teorias ora em uso (TCT e TRI), a prova de Português foi 

desconsiderada, por ser de natureza multidimensional, instituido-se a prova de 

Matemática como representação amostral para este experimento, por sua característica 

unidimensional.  

  Quanto à região em que foi aplicado o vestibular, Capital e restante do 

Estado, resolvemos trabalhar somente com o realizado na Capital, por se entender que 

as duas áreas, além de serem mutuamente exclusivas, devem apresentar 

comportamentos educacionais heterogêneos entre si. Por ser uma suposição e estar fora 

do propósito desse trabalho, averiguá-la fica como sugestão para possíveis trabalhos 

futuros. 

  É importante salientar, também que, a demanda gerada na Capital (86,72%) 

para esse vestibular foi bem mais significativa que a do resto do Estado (13,28%). 

 

 

4.4 PROCEDIMENTO 

 

 

 Neste tópico serão descritos os procedimentos adotados para a preparação 

do banco de dados e as ferramentas computacionais utilizadas.   

  

 

4.4.1 Preparação do banco de dados 

 

 

 A primeira providencia tomada foi analisar a forma como os dados desse 

vestibular estavam organizados pela UECE/CEV. Constatamos que estavam 

armazenados em EXCEL, por número de inscrição do candidato e pelas variáveis que o 

caracterizavam, tais como sexo, cidade onde realizou o concurso, curso escolhido, 

escore das provas, turno, gabarito das respostas etc. 

 Como a proposta foi trabalhar com os candidatos que fizeram o vestibular 

na Capital, a primeira providência foi a da separação dos demais postulantes. Em 

seguida, organizou-se o banco de dados somente com informações referentes à prova de 

Matemática, excluindo-se, também, aqueles candidatos que desistiram de realizar esse 
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concurso vestibular. Dessa forma, a demanda na Capital passou de 21.384 candidatos, 

para 20.016. 

 Outra providência tomada foi a de analisar as características da prova de 

Matemática. Esta era formada por dez itens ou questões, todas de múltipla escolha com 

quatro opções cada um, com apenas uma opção correta.  

 Observou-se também que, para efeitos de controle da CEV, na tentativa de 

reduzir o máximo possível a fraude da “colagem ou pesca” entre os candidatos, as 

opções de cada questão foram reorganizadas de modo a se constituir quatro conjuntos 

de provas, com as mesmas questões, tendo as opções diferentes combinações. 

Tomando-se como exemplo a primeira questão das provas, observou-se que a opção 

correta da prova-1 estava na alternativa A, da prova-2 na D, prova-3 na C, e a prova-4 

na B, procedendo-se da mesma forma para todas as outras questões. 

 Para a devida aplicação das teorias consideradas (TCT e TRI), os resultados 

dos itens foram transformados de alfabéticos para numéricos, do tipo dicotômicos, 

adotando-se 1 (um) para a resposta correta, e 0 (zero) para a incorreta. Dessa forma 

unificamos os quatros gabaritos num só, onde o interesse não estava em saber qual a 

opção correta e sim se o candidato havia acertado ou não o item da prova. Aqui também 

vislumbramos a possibilidade de trabalhos futuros, à medida que queiramos investigar a 

elaboração das opções falsas, chamadas distratores, as quais devem ter a mesma 

importância e critério de formulação que a opção correta.  

  

 

4.4.2 Ferramentas computacionais utilizadas 

 

 

 Basicamente, lançamos mão do uso de três softwares nesse trabalho: SPSS – 

V15.0 for Windows, que se constituiu como a ferramenta apropriada para a organização 

do banco de dados; BILOG-MG 3.0, utilizado para o cálculo das estimativas dos 

parâmetros dos itens, tais como a dificuldade (b), discriminação (a) e acerto ao acaso (c) 

do item, assim como o nível de aptidão dos candidatos; e do software TESTFACT 4, 

utilizado no estudo da dimensionalidade dessa prova, mediante a Full-Information 

Factor Analysis – FIFA.  
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4.4.2.1 SPSS for windows 15.0      

 

 

 O SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para Windows, o BILOG-

MG e o TESTFACT-MG assim como outros softwares, têm a função de ajudar os 

pesquisadores na fase de análise de dados, embora, nesta pesquisa, o SPSS tenha sido 

utilizado, basicamente, para a organização do banco de dados.  

 O arquivo de dados no SPSS foi estruturado de forma a se ter, para cada 

candidato inscrito, seus resultados de acerto e erro em cada uma das questões da prova, 

como se pode ver abaixo:  

 
 Nesse arquivo as informações se referem aos resultados da prova de 

matemática para os 20016 candidatos ao vestibular da UECE/2007.1, em formato 

dicotômico, onde o dígito 1 indica que o item foi respondido corretamente, e 0, de 

forma incorreta. Posteriormente esse arquivo foi salvo com extensão.dat, que é a 

extensão exigida tanto pelo BILOG como pelo TESTFACT.  

 É importante que se atente para as três primeiras linhas dessa matriz de 

dados. Elas são necessárias para o software BILOG-MG onde representam informações 

chaves para as respostas dos respondentes. A primeira linha é formada pelas alternativas 

corretas de cada item da prova (=1, no caso), ou seja, o gabarito da prova. A segunda 

linha representa as respostas não corretas dos itens (qualquer dígito ≠1, no caso), e a 

terceira linha, as respostas omissas no banco de dados, com qualquer valor diferente aos 

da primeira e segunda linha desse banco de dados. 
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4.4.2.2 BILOG-MG 3.0      

 

 

 BILOG-MG 3.0 (Zimowski, Muraki, Mislevy e Boch, 1996) é um software 

usado, principalmente, no campo da Teoria de Resposta ao Item – TRI, onde trabalha 

com itens dicotômicos, incluindo os de múltipla escolha com escores verdadeiros ou os 

de respostas curtas, considerando, também, em seus cálculos, a existência de itens 

falsos, omitidos ou não respondidos. 

 Este software suporta aplicações, em larga escala, de um número ilimitado 

de itens ou de respondentes, onde trabalha com os modelos logísticos de 1, 2 ou 3 

parâmetros. Dentre suas aplicações permite a análise do funcionamento diferencial do 

item (DIF), com respeito à dificuldade dos itens, em grupos mutuamente exclusivos; 

detecta e corrige os comportamentos tendencioso dos parâmetros de dificuldade, 

discriminação e acerto ao acaso dos itens (DRIFT), ao longo do tempo; permite a 

calibração e pontuação de testes; a estimativa da capacidade latente dos testandos; a 

geração de curvas de informação e de confiabilidade dos testes; dentre outras 

aplicações. 

 O manuseio deste software é bastante amigável, permitindo que seus 

usuários construam, de forma gradativa, a programação necessária para a compilação de 

seus dados por meio de janelas do tipo “for Windows”.   

 A primeira medida a ser adotada, antes mesmo do início da programação, é 

a criação de um arquivo.dat contendo os resultados das respostas dos respondentes, por 

item da prova, o qual será utilizado pelo BILOG-MG para a geração das estatísticas de 

análise. Em seguida, elabora-se a programação, onde uma das rotinas, no caso 

específico deste ensaio, teve a seguinte estrutura: 
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 Os relatórios de saída do BILOG-MG são construídos em três fases, tendo 

as seguintes extenções: xxx.PH1, xxxPH2 e xxx.PH3, como se pode ver em sua barra de 

ferramentas, em seu Output.  

 

 
  

 Na primeira fase (xxx.PH1) são geradas, basicamente, estatística da TCT 

tais como o índice de dificuldade dos itens (proporção de acertos) e a discriminação, por 

meio dos coeficientes de correlação ponto bisserial e bisserial de Pearson. Essas 

estatísticas são utilizadas como valores iniciais na fase 2 de calibração. 

 Os resultados da fase 2 (xxx.PH2) são obtidos por Máxima Verossimilhança 

Marginal a Posteriori. Nessa fase são gerados os resultados dos parâmetros de 
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dificuldade (b), discriminação (a) e acerto ao acaso (c), além de estatísticas qui-

quadrado de ajuste de cada item ao modelo logístico adotado (3P). 

 Na fase 3 (xxx.PH3) são gerados os valores de informação dos itens e a 

estimativa das pontuações das aptidões dos respondentes, junto com seus 

correspondentes erros típicos. 

 

 

4.4.2.3 TESTFACT for Windows  4.0      

 

       

 TESTFACT 4.0, escrito por Robert Wood (2003) e colaboradores (Bock, 

Gibbons, Schilling, Muraki, Wilson), além de implementar os principais procedimentos 

da análise clássica dos itens, é um software destinado, principalmente, para a análise 

fatorial das correlações tetracóricas inter-itens, com desenvolvimentos inclusive em 

métodos baseados na teoria de resposta ao item (TRI), realizando análise fatorial do tipo  

full information, ou seja, de informação plena, substituído as tradicionais análises 

fatorias exploratórias e confirmatórias, não partindo das matrizes de correlações 

tradicionais, e sim dos padrões de respostas dos itens, como nos modelos da TRI. 

 Uma das características técnicas do método “Análise Fatorial Full 

Information” é a da implementação de um novo e melhorado algoritmo de estimação de 

Máxima Verossimilhança Marginal estimando as saturações fatorais e escores de 

dificuldade a partir dos parâmetros dos itens, como também o uso dos seguintes 

métodos de integração numérica multidimensional: quadratura adaptativa, quadratura 

não-adaptativa e integração Monte Carlo. 

 Este software possui a mesma facilidade de manuseio que o do BILOG-MG 

utilizando, para a geração dos relatórios de saída, o mesmo arquivo.dat das respostas 

dos respondentes ao teste. Sua programação também é semelhante tendo, a título de 

exemplo, uma das seguintes rotinas utilizadas neste ensaio. 
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 Os relatórios de saída do TESTFACT-MG são construídos em apenas uma 

fase, tendo a extensão xxx.OUT, como se pode ver, a seguir, no Output de sua barra de 

ferramentas.  
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 Esse relatório de saída contém bastantes informações, tanto descritivas 

quanto inferências, tais como as correlações bisseriais e ponto bisseriais de Pearson; o 

valor da correlação tetracórica média com seu desvio padrão; as raízes latentes positivas 

da matriz de correlação; os valores das comunalidades e das cargas fatorias para cada 

item da prova; os fatores rotacionados; o percentual de variância explicada pelos 

fatores; dentre outras. Essas estatísticas possuem os seguintes formatos de saída: 

 

 

 

 

 

 
 

 A estrutura completa desse relatório encontra-se no anexo 5 deste trabalho 

de pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 A análise da qualidade métrica das provas de Português e Matemática do 

concurso vestibular da UECE/2007.1 serão realizadas sob dois aspectos: primeiro, de 

forma macro, verificando se atendem aos princípios básicos de dimensionalidade e 

independência local dos itens, exigidos para o uso das teorias TCT e TRI; e, segundo, 

de modo micro, no plano de item, se estes correspondem ao propósito para os quais 

foram formulados, ou seja, se foram elaborados adequadamente (alternativas corretas e 

distratores), e se apresentam as características básicas de equidade, discriminação e 

dificuldade exigidas para um teste de qualidade, além do quanto de informação eles 

conseguem determinar nos candidatos. 

 Além disso, serão verificadas as condições de fidedignidade das provas, ou 

seja, de sua confiabilidade, mediante procedimentos baseados em coeficientes 

estatísticos da correlação entre os itens, da covariância, e da análise fatorial, 

relacionados à consistência interna dos escores dos testes. 

 Conforme Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 323), antes da aplicação de 

uma técnica como a de Análise Fatorial, é prudente que se realize um exame preliminar 

na matriz de correlações para ver se vale a pena ou não aplicar essa técnica estatística de 

decomposição de fatores. Se as correlações forem muito baixas, não faz sentido pensar 

na existência de fatores comuns. Geralmente essa análise é realizada por meio das 

Estatísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e da Prova de Significância Estatística de 

Esfericidade, de Bartlet.  
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5.2 TESTES DE BARTLET E DE KAISER-MEYER-OLKIN (KMO) 

 

 

 O teste KMO, destinado a verificar o grau de intercorrelações das variáveis 

e a adequação ao uso da análise fatorial, varia entre 0 e 1. Seu nível de qualidade, para 

Hair et. al. (2005, p. 98), apresenta a seguinte classificação: 

 

   Se KMO ≥ 0,80, as condições são excelentes; 

   Se  0,70 ≤  KMO < 0,80, as condições são medianas; 

   Se  0,60 ≤  KMO < 0,70, as condições são medíocres; 

   Se  0,50 ≤  KMO < 0,60, as condições são ruins; e 

   Se  KMO < 0,50, as condições se apresentam inaceitáveis. 

 

       Já o Teste de Esfericidade de Bartlet “fornece a probabilidade estatística de 

que a matriz de correlação tenha correlações significantes, ou seja, não nulas, entre 

pelos menos alguma das variáveis”. (HAIR, et. al. op. cit. p. 98).  

  Esse teste de Bartlet proporciona um valor de probabilidade que se distribui 

aproximadamente como uma 2χ  com [p(p-1)/2] graus de liberdade. Se o valor de p 

estimado for significativo (p<0,001), a matriz de correlações se apresenta 

aparentemente adequada para o procedimento de extração de fatores.  

 Mediante o software SPSS–V15, foram geradas as estatísticas de KMO e 

Bartlet para os resultados das provas de Português e Matemática dos 20016 candidatos 

ao Concurso Vestibular da UECE, 2007.1, Fase 1. Tais estatísticas são mostradas nas 

tabelas 9 e 10.  

 

 Tabela 9 – Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlet para os 
resultados da prova de Português do Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1 
Kaiser-Meyer-Olkin – Medida de adequação da amostra         0,655 
Teste de Esfericidade aproximado qui-quadrado de Bartlet  
                                          Aproximação qui-quadrado 
                                          Graus de liberdade 
                                          Significância                                 

 
 5068,768 
     91 
       0,000 

 Fonte: dados da pesquisa 

 



165 
 

 Como se pode ver na tabela 9, para a prova de Português, a Estatística de 

KMO foi de 0,655, indicando que a matriz de correlações é inadequada para o uso da 

análise fatorial, embora o teste de Bartlet tenha se mostrado significativo a 0,0001, 

demonstrando a existência de correlações não nulas na matriz de correlações.   

 Para a prova de Matemática, os Testes de KMO e Bartlet, vistos na tabela 10, 

apresentam as seguintes estatísticas: 

 

Tabela 10 – Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlet para os 
resultados da prova de Matemática do Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1. 
Kaiser-Meyer-Olkin – Medida de adequação da amostra          0,807 
Teste de Esfericidade aproximado qui-quadrado de Bartlet  
                                          Aproximação qui-quadrado 
                                          Graus de liberdade 
                                          Significância                                  

 
 20772,489 
       45 
         0,000 

 Fonte: dados da pesquisa 
 

 
 Já no caso da prova de Matemática, o valor da Estatística de KMO (>0,80) é 

excelente, indicando que as condições de intercorrelações entre as variáveis e o uso da 

análise fatorial, nas palavras de Hair, et al. (2005, op. cit., p. 98), são admiráveis. 

 O Teste de Bartlet também se mostrou significativo a 0,0001, indicando a 

existência de correlações não nulas entre as variáveis, podendo ser aplicado o 

procedimento fatorial de análise. 
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5.3 ESTUDO DA DIMENSIONALIDADE DAS PROVAS E DA 
INDEPENDÊNCIA LOCAL ENTRE OS ITENS 

 

 

 Dois princípios básicos devem ser observados quando se trabalha com a TRI 

– a unidimensionalidade e a independência local de seus itens – sendo, portanto, essas 

duas, as primeiras ações a serem tomadas quando se pretende trabalhar com essa teoria. 

 Na concepção de autores como Lord (1980, p. 19), Muñiz (1997, p.26), 

Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p.9-12), Pasquali (2003, p.85-86) e Arias, 

Lloreda & Lloreda (2006, p. 133), demonstrada a unidimensionalidade do teste, 

automaticamente a independência local estará satisfeita. Se os testes não apresentarem 

essas características, ou seja, forem multidimensionais, outras teorias devem ser 

consideradas.  

  Além de ser importante para a TRI, a observância desses dois princípios é 

também fundamental para a TCT. Na TRI, por considerar a suposição da existência de 

um fator dominante no traço latente de um sujeito, e na TCT por julgar que o escore 

total de um teste, resultado da soma dos escores individuais de seus itens, só faz sentido 

se os escores desses itens estiverem medindo uma mesma coisa.  

 Assim, observaremos como se apresentam as condições de 

unidimensionalidade das provas de Português e Matemática, por intermédio dos 

seguintes critérios, já definidos na seção 2.3.5 deste ensaio. 

• Método das Cargas Fatoriais e das Comunalidades da Matriz de Fatores; 

• Método de Kaiser-Guttman; e 

• Método Scree-plot:  

  Esses critérios serão trabalhados com base nos resultados produzidos pelo 

software TESTFACT.  
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5.3.1 Prova de Português 

 

 

5.3.1.1 Método das Cargas Fatoriais e das Comunalidades da Matriz de Fatores 

 

 

 Avaliando a Matriz de Comunalidades2 e Cargas Fatoriais3 contidas no 

Quadro 4, vemos que, em 50% dos itens (02, 03, 10, 11, 12, 13, 14), os valores das 

comunalidades são menores do que 0,15, não atendendo ao critério mínimo sugerido 

por Stevens (2002 apud ARIAS, LLOREDA &LLOREDA, p. 343) para uma prova ser 

considerada unidimensional.  

 Com relação às cargas fatoriais, Pasquali (2003, p. 166) acentua que um 

item com carga fatorial menor do que 0,30 não devem ser considerados para pertencer 

ao fator. Observando-se o Quadro 4, vemos que, dos itens que atendem o pré-requisito 

da comunalidade maior que 0,15, somente quatro itens (01, 07, 08 e 09) possuem carga 

fatorial maior do que 0,30 no primeiro fator. Os outros itens se distribuem da seguinte 

forma: item 04 no quinto fator; item 05 no terceiro fator; e item 06 no quarto fator, o 

que denota claramente a questão da multidimensionalidade dessa prova. 

 O restante dos itens (02, 03, 10, 11, 12, 13, 14), por não atenderem as 

exigências mínimas da comunalidade ( > 0,15) e das cargas fatoriais ( > 0,30), deverão 

por esses critérios ser excluídos do testes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Comunalidade (variância comum) é a soma do quadrado das cargas fatorias que compõe a variável 
   observada. 
3 Carga fatorial é a correlação entre a variável e o fator.  A carga ao quadrado é a quantia de varância total  
   da variável explicada pelo fator (HAIR et. al., 2005,  p. 109).  
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Quadro 4 – Comunalidades e Cargas Fatoriais não rotacionadas dos 
14 itens da Prova de Português para os 20016 candidatos ao 
Vestibular da UECE/2007.1. 

FATOR ITEM Comunalidade 1 2 3 4 5 
01  0.993  0.963 ‐0.208 0.133 0.017  ‐0.070 
02  0.057  0.133 0.152 0.046 0.000  0.117 
03  0.036  0.111 0.132 ‐0.007 ‐0.057  ‐0.053 
04  0.313  0.002 0.126 0.236 ‐0.057  ‐0.488 
05  0.420  0.290 0.342 0.430 ‐0.006  0.184 
06  0.534  0.105 0.296 ‐0.015 0.659  ‐0.039 
07  0.886  0.678 ‐0.642 ‐0.048 0.093  0.061 
08  0.782  0.596 0.380 ‐0.520 ‐0.071  ‐0.082 
09  0.459  0.662 0.053 0.116 ‐0.043  ‐0.048 
10  0.026  0.065 0.119 0.080 ‐0.011  0.035 
11  0.121  0.198 0.247 0.070 ‐0.126  0.012 
12  0.124  0.212 0.263 0.014 ‐0.066  0.075 
13  0.087  0.192 0.185 0.036 ‐0.059  0.107 
14  0.146  0.210 0.289 ‐0.096 ‐0.088  0.037 

       Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 Observando-se as cargas fatoriais contidas no quadro-4, verifica-se que, em 

valores absolutos, as cargas fatoriais do item-07, nos fatores 1 e 2, estão muito 

próximas, o mesmo acontecendo com o item-08, nos fatores 1 e 3. Conforme Hair et. al. 

(2005, p. 103-104), quando as cargas fatoriais não estão bem definidas nos fatores, é 

aconselhável que se realize uma rotação nos eixos das cargas fatoriais, na tentativa de 

melhor definição da estrutura fatorial.  

 O quadro-5 apresenta os valores das comunalidades e cargas fatoriais, após 

rotação ortogonal com o Método Varimax. Após a rotação, a carga fatorial do item-07 

se definiu, fixando-se no primeiro fator. Já as cargas do item-08 transferiram-se dos 

fatores 1 e 3 para o fator 2. Com isso o fator 1, que possuía quatro cargas significativas, 

passou a ter somente 3, nos itens 01, 07 e 09. Quanto ao restante dos itens (02, 03, 10, 

11, 12, 13, e 14), o diagnóstico é o mesmo que o do procedimento não rotacionado, ou 

seja, deverão ser excluídos do teste. 
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Quadro 5 – Comunalidades e Cargas Fatoriais, após rotação ortogonal 
com o método Varimax, dos 14 itens da Prova de Português para os 
20016 candidatos ao Vestibular da UECE/2007.1. 

FATOR ITEM Comunalidade 1 2 3 4 5 
01       0.993     0.936     0.222     0.243      0.026     0.088 
02       0.057     0.030     0.089     0.208      0.039    ‐0.055 
03       0.036     0.021     0.147     0.091     ‐0.004     0.075 
04       0.313    ‐0.016     0.011     0.015      0.010     0.559 
05       0.420     0.096    ‐0.004     0.631      0.069     0.085 
06       0.534    ‐0.007     0.057     0.102      0.721     0.011 
07       0.886     0.904    ‐0.057    ‐0.161     ‐0.044    ‐0.193 
08       0.782     0.248     0.835     0.066      0.121    ‐0.067 
09       0.459     0.539     0.256     0.300      0.020     0.111 
10       0.026    ‐0.003     0.036     0.154      0.020     0.026 
11       0.121     0.032     0.202     0.267     ‐0.041     0.079 
12       0.124     0.031     0.227     0.267      0.019    ‐0.004 
13       0.087     0.057     0.155     0.243     ‐0.002    ‐0.038 
14       0.146     0.005     0.325     0.200      0.015  ‐0.010 

       Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 Outra evidência da multidimensionalidade da prova de Português é quanto 

ao percentual de variância explicada pelos fatores. Para Zwick (1985 apud RECEPUTI, 

2004, p. 14), para que uma prova seja considerada unidimensional, é necessário que a 

variância explicada pelo primeiro fator seja de, pelo menos, 30% de toda a variância 

explicada; ou mesmo considerando Reckase (1979 apud VITÓRIA, ALMEIDA e 

PRIME, 2006, p. 5), ao considerar que a variância explicada deva ser de, pelo menos, 

20%. 

 De acordo com o quadro-6, a variância explicada pelo primeiro fator é de 

apenas 17,68%, não atingindo nem o mínimo exigido por Reckase.   

 
Quadro 6 – Variância explicada pelos cinco primeiros fatores para a prova de 
Português do Vestibular da UECE/2007.1, após rotação ortogonal com o 
método varimax, considerando os 20016 candidatos. 

 
              PERCENTAGEM DA VARIÂNCIA                                          
 
                  1          2          3          4         5 
       1      17,67562    8,04358    4,06001   3,488216   2,33788           
    
        Fonte: dados da pesquisa 
 
 Considerando, portanto, os vários procedimentos adotados, conclui-se que a 

prova de Português aplicada no vestibular da UECE, no período 2007.1, primeira fase, é 
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multidimensional, não sendo possível ser tratada pela Teoria de Resposta ao Item – TRI, 

por ter essa teoria, como pressuposto básico, a condição da unidimensionalidade. 

 

 

5.3.1.2 Método de Kaiser-Guttman 

 

 

 De acordo com Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 333), uma regra 

consistente desenvolvida por Kaisser (1970), para a determinação da retenção de um 

fator na análise da dimensionalidade de uma prova é que o tamanho dos autovalores, 

gerados da matriz de correlações entre as variáveis da prova (itens ou questões), seja 

maior que 1. Dessa forma, com aplicação do TESTFAC aos resultados das provas de 

Português para os 20016 candidatos, foram ocasionadas as seguintes raízes latentes 

positivas (autovalores), da matriz de correlação (Quadro 7).  

 
Quadro 7 – Raízes latentes positivas (autovalores) da matriz de correlação dos itens da 
Prova de Português do Vestibular da UECE/2007.1. 
 
    DISPLAY   1.   THE POSITIVE LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX          
 
                 1                     2                     3                      4                      5                      6                       
       1        3.055767  1.324729  1.183751  1.062010  0.999138  0.977400 
 
                     7          8     9             10        11      12 
       1       0.956363  0.893182  0.865039  0.843349  0.831304  0.656976  
 
      13    14 
   1  0.233502  0.117489                 
 
             
     DISPLAY   2.     NUMBER OF ITEMS AND SUM OF LATENT ROOTS 
                                 AND THEIR RATIO 
      14      14.0000000       1.0000000 
                             
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Pelo critério de retenção dos autovalores maiores do que 1 observamos esse 

comportamento nos quatro primeiros autovalores na prova de Português, embora os três 

seguintes estejam bem próximos da unidade, no que demonstra um comportamento 

multidimensional. Essa mesma tendência também se confirma quando, após a aplicação 

do critério da razão entre o primeiro e o segundo autovalores, observamos um valor bem 

menor do que 5, ou seja, ( 21 λλ ) = 2,31 < 5.  
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 Pela comparação sequencial dos autovalores, observa-se que a diferença de 

tamanho entre o primeiro e segundo autovalor não é tão significativa, notando-se o 

mesmo comportamento para o restante dos autovalores, a partir do segundo, no que se 

pode confirmar um comportamento multidimensional.  

 

 

5.3.1.3 Método Scree-plot 

 

 

 Graficamente, o comportamento sequencial dos autovalores pode ser mais 

bem observado por meio do seguinte diagrama de declividade, também chamado de 

gráfico de sedimentação ou Scree-plot. 

 

Gráfico 29 – Scree-plot dos 14 Autovalores da Matriz 
de Correlação da Prova de Português do Vestibular da 
UECE/2007.1 
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       Fonte: dados da pesquisa 
 

 Como se pode observar além dos cinco primeiros autovalores serem maiores 

do que 1, os 6º e 7º autovalores estão muito próximos da unidade, justificando que, se 

eles fossem considerados como significativos, o espectro multidimensional da prova de 

Português seria muito maior. 

 No que concerne à Correlação Tetracórica Média entre os itens, vemos que 

seu valor é muito baixo, apenas 0,1197, como se pode ver no quadro 8, muito inferior 

ao valor considerado por Zwick (1985 apud RECEPUTI, 2004, p. 14) que é de, pelo 

menos, 0,27, para que o teste seja considerado unidimensional. 
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 Quadro 8 – Correlação tetracórica média dos 14 itens da prova de 
Português do Vestibular da UECE/2007.1. 

 
 CORRELAÇÕES TETRACÓRICA 
      --------------------------------------------------------- 
  
      CORRELAÇÃO TETRACÓRICA MÉDIA = 0.1197 
      DESVIO PADRÃO = 0.1353   
      NÚMERO DE PARES DE ITENS, VÁLIDOS = 90     
 
          Fonte: dados da pesquisa 

 

 Assim, tanto pelo procedimento Scree-plot como pela Correlação 

Tetracórica Média, a prova de Português pode ser considerada multidimensional.  
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5.3.2 Prova de Matemática 

 

 

5.3.2.1 Método das Cargas Fatoriais e das Comunalidades da Matriz de Fatores 

 

 

 Avaliando a Matriz de Comunalidades e Cargas Fatoriais contidas no 

Quadro 9, vemos que todos os valores das comunalidades são bem maiores do que 0,15, 

sendo o valor mínimo considerado para que uma prova seja considerada 

unidimensional. A mesma conclusão é obtida quando se analisam as cargas fatoriais dos 

fatores, ou seja, a prova apresenta comportamento unidimensional dado que todas as 

cargas contidas no primeiro fator são maiores do que 0,30, critério necessário sugerido 

por Pasquali (2003, p. 166).  

 

Quadro 9 – Comunalidades e Cargas Fatoriais não 
rotacionadas dos 10 itens da Prova de Matemática para os 
20016 candidatos ao Vestibular da UECE/2007.1 

FATOR ITEM Comunalidade 1 2 3 
01    0.750    0.831     0.221  -0.101 
02    0.754    0.868    -0.036   0.003 
03    0.713    0.821     0.074  -0.183 
04    0.839    0.911     0.074   0.063 
05    0.830    0.901    -0.109  -0.072 
06    0.669    0.812     0.062  -0.075 
07    0.733    0.761    -0.368  -0.137 
08    0.601    0.668    -0.264   0.292 
09    0.836    0.912     0.048  -0.048 
10    0.927    0.898     0.202   0.282 

        Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 Mesmo as cargas fatoriais do primeiro fator tendo satisfeito a condição de 

serem maiores do que 0,30 percebe-se leve tendência de carga do item-07 para o fator-

02 e do item-08 para o fator-03. Assim, seguindo a orientação de Hair et. al., (2005, p. 

103-104) de realizar uma rotação nos eixos das cargas fatoriais para uma melhor 

definição de sua estrutura, procedemos a uma rotação ortogonal com o Método 

Varimax, gerando-se os seguintes resultados, expostos no quadro 10.   
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Quadro 10 – Comunalidades e Cargas Fatoriais após rotação ortogonal, 
com o método Varimax, dos 10 itens da Prova de Matemática para os 
20016 candidatos ao Vestibular da UECE/2007.1. 

FATOR ITEM Comunalidade 1 2 3 
01    0.750    0.773   0.300   0.250 
02    0.754    0.611   0.461   0.410 
03    0.713    0.691   0.440   0.205 
04    0.839    0.699   0.375   0.459 
05    0.830    0.607   0.566   0.376 
06    0.669    0.651   0.396   0.297 
07    0.733    0.353   0.716   0.309 
08    0.601    0.251   0.400   0.615 
09    0.836    0.709   0.445   0.369 
10    0.927    0.720   0.176   0.615 

        Fonte: dados da pesquisa 
 

 Com a rotação, as cargas fatoriais se reestruturaram, permitindo melhor 

percepção de seus comportamentos, particularmente quanto aos itens 07 e 08. À 

exceção desses itens, todos os outros permaneceram com cargas fatoriais acima de 0,30, 

tendo o item-07 se definindo para o fator-02 e o item-08 para o fator-03. 

 A princípio, e considerando o critério de se manter no fator apenas itens com 

cargas maiores do que 0,30, esses itens (07 e 08) deveriam ser excluídos do teste, a fim 

de não comprometer a questão da unidimensionalidade exigida pelas teorias TCT e TRI, 

no entanto, buscando mais justificativas para essa ação, os critérios subsequentes 

considerarão o teste com e sem esses itens. 

 Considerando a retirada dos itens 07 e 08 do teste, observa-se um aumento 

nos valores das comunalidades e das cargas fatoriais não rotacionadas, o que é bom, 

como se pode ver no quandro 11. 

 

Quadro 11 – Comunalidades e Cargas Fatoriais não 
rotacionadas dos 08 itens da Prova de Matemática para os 
20016 candidatos ao Vestibular da UECE/2007.1. 

FATOR ITEM Comuna- 
lidade 1 2 3 

01 0.755 0.864 -0.085 -0.020 
02 0.897 0.874  0.081  0.357 
03 0.721 0.837 -0.070 -0.124 
04 0.857 0.919  0.114 -0.008 
05 0.782 0.881  0.056  0.043 
06 0.887 0.849 -0.406  0.032 
09     0.869 0.918    0.016   -0.164 
10     0.994 0.960    0.248   -0.102 

        Fonte: dados da pesquisa 
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 Em função do aumento ocorrido nos valores das cargas fatoriais e das 

comunalidades, a unidimensionalidade da prova de Matemática é fortalecida. Assim, 

pelo método das cargas fatoriais, os itens 07 e 08 devem ser desconsiderados do teste. 

 Como análise subsequente dos dados, podemos considerar a quantidade de 

variância explicada pelo primeiro fator. A retirada dos itens 07 e 08 geram um aumento 

na variância explicada, como se pode ver na tabela 11, a seguir. 

 
Tabela 11 – Variância explicada, por 
fator e número de      itens, na prova de 
Matemática do vestibular da 
UECE/2007.1  

Variância explicada 
Nº DE ITENS Fator 10 09 08 

1º 70,82 75,69 78,98
2º 3,25 4,52 3,26
3º 2,44 3,54 2,28

        Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 Como se pode ver, considerando a matriz não rotacionada, a variância 

explicada pelo primeiro fator é de 70,82%, para os 10 itens da prova. Esse valor supera, 

em muito, o mínimo sugerido por Zwick (1985 apud RECEPUTI, 2004, p. 14) que é de, 

pelo menos, 30% para o teste ser considerado unidimensional; no entanto, retirando-se o 

item-07 da prova, a variância explicada pelo primeiro fator aumenta para 75,69%, 

passando para 78,98% com a retirada, também, do item-08. 

 Esses valores de variâncias significam o quanto de variabilidade do traço 

latente está sendo explicada pela variabilidade dos escores do teste. Portanto, a retirada 

dos itens 07 e 08 melhoram a estimativa do traço latente, pelo teste, em 8,16%. 
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5.3.2.2 Método de Kaiser-Guttman 

 

 

 O critério de Kaiser-Guttman é o da retenção de tantos fatores quantos 

autovalores maiores do que 1. Assim, e considerando as análises subsequentes às das 

cargas fatoriais para definição do número de itens no teste, o quadro 12 apresenta os 

valores dos autovalores para o teste com 10, 09 e 08 itens. 

 

Quadro 12 – Raízes latentes positivas (autovalores) da matriz de correlação dos itens 
da Prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1 

Teste com 10 itens: 
RAIZES LATENTES (AUTOVALORES) POSITIVAS DA MATRIZ DE CORRELAÇÕES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7,4157 0,7541 0,6221 0,4255 0,3152 0,2509 0,1622 0,1244 0,0000 0,0000 

NÚMERO DE ITENS, SOMA DAS RAIZES LATENTES E SUAS RAZÕES 
10 10.0700865 0.9930401 

 

Teste com 09 itens: 
RAIZES LATENTES (AUTOVALORES) POSITIVAS DA MATRIZ DE CORRELAÇÕES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6,9816 0,6562 0,4390 0,3883 0,2804 0,1662 0,1462 0,0096 0,0000 0,0000 

NÚMERO DE ITENS, SOMA DAS RAIZES LATENTES E SUAS RAZÕES 
09 9,0674725 0,9925588 

 

Teste com 08 itens: 
RAIZES LATENTES (AUTOVALORES) POSITIVAS DA MATRIZ DE CORRELAÇÕES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6,3519 0,4966 0,4264 0,3017 0,2795 0,1595 0,0384 0,0000 0,0000 0,0000 

NÚMERO DE ITENS, SOMA DAS RAIZES LATENTES E SUAS RAZÕES 
08 8,0539462 0,9933019 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com efeito, para o teste com 10, 09 e 08 itens, somente o primeiro autovalor, 

respectivamente, é maior do que 1, indicando uma tendência unidimensional para 

qualquer um dos três casos, embora sem muita definição de que quantidade de itens 

seria mais adequada. O critério da razão entre o primeiro e segundo autovalores ser 

maior do que 5, no entanto, como indicativo de unidimensionalidade, sugerido por 

Lloreda e Lloreda (2006, p. 351), poderá resolver essa questão, cujos resultados estão 

contidos no quadro 13.   
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Quadro 13 – Razão entre o primeiro e segundo autovalores da prova de 
Matemática do Vestibular da UECE/2007.1, considerando o teste com 10, 09 
e 08 itens 

Teste com 10 itens Teste com 09 itens Teste com 08 itens 

8338,9
7541,0
4157,7

2

1 ==
λ
λ

 64,10
6562,0
9816,6

2

1 ==
λ
λ

 79,12
4966,0
3519,6

2

1 ==
λ
λ

 

        Fonte: dados da pesquisa. 

 
  Como se nota, a melhor tendência, em termos relativos, é para o teste com 

08 itens, dado que o valor gerado foi maior, passando de 9,83, com 10 itens, para 12,79, 

com 08 itens, corroborando os resultados do critério das cargas fatoriais, ou seja, de se 

trabalhar somente com 08 itens.   

 
 

5.3.2.3 Método Scree-plot 

 

 
 O método Scree-plot, diferentemente do critério de Kaiser-Guttman ou da 

razão de autovalores, trabalha com todos os autovalores da matriz de correlação, num 

procedimento gráfico dos valores desses autovalores, fornecendo, ao analista do 

sistema, uma idéia mais imediata do comportamento de suas grandezas. 

 Assim, os gráficos 30, 31 e 32 apresentam o comportamento dos autovalores 

para, respectivamente, o teste com 10, 09 e 08 itens.  

 

Gráfico 30 – Scree-plot dos 10 Autovalores da Matriz 
de Correlação da Prova de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1  
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Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 31 – Scree-plot dos 09 Autovalores da Matriz 
de Correlação da Prova de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1  
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     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Gráfico 32 – Scree-plot dos 08 Autovalores da Matriz 
de Correlação da Prova de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1  
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     Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Percebe-se, facilmente, que a diferença de valor entre o primeiro e segundo 

autovalores é bastante significativa, enquanto a diferença de valor entre o segundo e o 

terceiro, entre o terceiro e o quarto, e assim por diante, são bem próximas e menores do 

que 1, para todos os gráficos, o que comprova a tendência unidimensional. 
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 Outro indicativo da unidimensionalidade da prova de Matemática é quanto 

ao valor da correlação tetracórica média dos itens da prova que deve ser, no entender de 

Zwick (1985 apud RECEPUTI, 2004, p. 14), no mínimo, 0,27.  

 Observando os resultados contidos no quadro 14, vemos que, 

independentemente do número de itens (10, 09 ou 08), os valores das correlações 

tetracóricas médias foram bastante superiores a esse valor mínino sugerido (0,27). Esse 

valor médio, porém, aumentou à medida que se diminuiu o número de itens na prova.  

 Importante é observar, também, que à medida que o valor da média 

aumenta, com a redução do número de itens, o valor do desvio-padrão diminui, 

indicando uma melhor homogeneidade no comportamento dos dados, passando de 

0,1202 para 0,0864.    

 

              Quadro 14 – Correlação tetracórica média, por número de itens, 
da prova de Matemática para os 20016 candidatos ao Vestibular 
da UECE/2007.1. 

CORRELAÇÃO TETRACÓRICA MÉDIA 
ESTATÍSTICA 10 itens 09 itens 08 itens 
Correlação Tetracórica média 
Desvio Padrão 
Número de Pares de itens 

0,7076 
0,1202 
45 

0,7439 
0,1076 
36 

0,7626 
0,0864 
28 

                    Fonte: dados da pesquisa 

 

 Concluindo, percebe-se que, com base nos critérios adotados, a prova de 

Matemática apresenta um comportamento unidimensional, não ocorrendo o mesmo com 

a de Português, que é de tendência multidimensional. Além disso, esse comportamento 

unidimensional da prova se apresenta com muito mais intensidades, quando se 

excluíram dessa prova os itens 07 e 08. 

  Assim, neste trabalho doutoral, que aborda o uso de modelos 

unidimensionais da TRI, focaremos nosso estudo na prova de Matemática, deixando a 

prova de Português para estudos posteriores, quando de um enfoque multidimensional. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

5.4   ESTUDO DA FIDEDIGNIDADE 

 

 

 Como expresso em seções anteriores, a análise da fidedignidade ou 

confiabilidade dos testes, no âmbito da consistência interna, tanto na TCT como na TRI, 

só faz sentido para testes unidimensionais. Como a prova de Português não apresentou 

essa característica, essa análise será realizada somente para a prova de Matemática. 

   Como na ciência empírica nada existe de perfeito ou isento de erro, 

pretendemos analisar a consistência interna da prova de Matemática por intermédio do 

método das duas metades, do comportamento das Cargas Fatoriais, dos Coeficientes 

Alpha de Cronbach e Kuder-Richardson, observando-se o nível de convergência que 

apresentarem. Quanto mais técnicas convergirem, maior o indicativo da consistência 

interna do teste. 

 

 

5.4.1  Método das duas metades 

 

 

 Para a utilização desse método, a prova de matemática foi dividida em duas 

partes. A primeira metade foi composta pelos itens de números ímpares (01, 03, 05 e 

09), e a segunda metade, pelos itens de números pares (02, 04, 06 e 10). Esse 

procedimento foi necessário a fim de se obter pontuações diferentes para cada 

candidato, as quais foram utilizadas para o cálculo do coeficiente de correlação.   

 A tabela 12 mostra uma representação das pontuações dos 20016 candidatos 

que fizeram a prova de matemática desse vestibular 2007.1 da UECE, juntamente com 

as medidas de posição e dispersão para as duas metades em que foi dividida a prova. 
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Tabela 121 – Coeficiente de fidedignidade de Rulon para a prova de Matemática 
do Vestibular da UECE/2007.1 – Método das duas metades 

item 
Candidato 

1 2 3 4 5 6 9 10 
Metade A 
(ímpar) 

Metade B 
(par) Total 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 4 1 5 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8 
8 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 7 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 4 3 7 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

20016 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
Média 

Variância 
Desvio padrão 

2
)( BA xx −σ =0,31 

ρAB=0,90

1,88 
1,75 
1,32

1,36 
1,43 
1,20 

3,24 
3,18 
2,52

    Fonte: Dados de pesquisa 
(1) – Adaptado de Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 53) 

 

 O Valor do coeficiente de fidedignidade de Rulon (ρAB), conforme exposto 

na página 101 deste ensaio, é igual a:  

          2

2
)(1

x

XX
AB

BA

σ
σ

ρ −−=  = 1 – 
18,3
31,0  = 1 – 0,0975  ⇒   ABρ  = 0,90 

 A partir do coeficiente de Rulon, o coeficiente corrigido de Spearman–

Brown é igual a:  

)1(
2

2
AB

AB
k ρ

ρ
ρ

+
==  = 

90,01
)90,0(2

+
 = 

90,1
80,1  ⇒  2−kρ = 0,9474 

  
 Conforme Vianna (1982, p. 166), “um teste para selecionar candidatos para 

ingresso numa universidade precisa ser altamente fidedigno”. Mais adiante esse autor 

afirma que “uma fidedignidade mínima de 0,70 é considerada aceitável para fins de 

decisão”. Dessa forma, pode-se concluir que a prova de Matemática, por meio do 

método das duas metades, é altamente fidedigna. 
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5.4.2 Método das cargas fatoriais  

 

 

 Conforme Muñiz (2003, p. 63) o método das cargas fatoriais se constitui um 

excelente indicador da consistência interna dos itens de um teste. As cargas fatoriais 

representam, efetivamente, o quanto de correlação existe entre o item e o fator. Esses 

valores de correlação (ou cargas fatoriais) elevadas ao quadrado se transformam, 

segundo Bisquerra, Sarriera e Martínez (2006, p. 149), numa estatística chamada de 

Coeficiente de Determinação.  

 Esse coeficiente de determinação expressa a proporção de variação 

explicada pelos itens da prova, em relação à variação total, enquanto seu complementar, 

conhecido como coeficiente de alienação, determina o quanto de variabilidade os itens 

não conseguem explicar.  

 Quanto maior a correlação (carga fatorial), maior a relação de 

correspondência, ou seja, de dependência, entre o item e o fator (traço latente). Se o 

item e o fator fossem duas variáveis independentes, sua correlação linear seria nula e 

seu coeficiente de correlação, igual a zero. Quanto maior a dependência entre essas 

variáveis, maior a correlação e os coeficientes de correlação e determinação, reduzindo, 

proporcionalmente, o coeficiente de alienação. 

 Considerando que o item é a representação do fator (traço latente) por meio 

da carga fatorial (correlação), quanto mais dependente estiver essa variável, maior a 

representatividade do traço latente por meio do item. 

 Para o caso da prova de Matemática, a tabela 13 apresenta os valores das 

cargas fatoriais não rotacionadas e os coeficientes de determinação e alienação, gerados 

por meio do software TESTFACT.  
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         Tabela 13 – Carga Fatorial e Coeficientes de Determinação e 
Alienação dos 08 itens da prova de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1. 

Carga Coeficiente (%) Item Fatorial Determinação Alienação 
01 0.864 74,65 25,35 
02 0.874 76,39 23,61 
03 0.837 70,06 29,94 
04 0.919 84,46 15,54 
05 0.881 77,62 22,38 
06 0.849 72,08 27,92 
09 0.918 84,27 15,73 
10 0.960 92,16 07,84 

            Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observando o comportamento das cargas fatoriais dos itens dessa prova de 

matemática, que variam de 0,837 (item 3) a 0,960 (item 10), e considerando a 

classificação de Dancey e Reidy (2006, p. 186), já apresentada na página 102 deste 

ensaio, pode-se concluir que essa prova apresenta um alto padrão de consistência 

interna, com os coeficientes de determinação respectivos de 70,06% e 92,16%.  

 Os coeficientes de determinação, como já exposto, expressam o 

compartilhamento de variância entre o item e o fator. Graficamente, esse 

compartilhamento de variâncias pode ser representado por um Diagrama de Venn, 

ilustrado pelo resultado do coeficiente de determinação do item 10, a seguir. 

 

Quadro 15 – Diagrama de Venn do Coeficiente de 
Determinação1 do item-10 da prova de Matemática do 
Vestibular da UECE/2007.1  

 

 

                                                       

   

 
 Fonte: dados da pesquisa. 

(1) – Adaptado de Dancey e Reidy (2006, p. 195). 

 

 A parte comum dos círculos indica que 92,16% da variância são 

compartilhados entre as duas variáveis, ou seja, 92,16% da variabilidade no traço latente 

estão sendo explicados pela variabilidade dos resultados no item 10. Já os 7,84% são 

92,16% 3,92% 3,92% 
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considerados variância exclusiva das variáveis, ou seja, 3,92% referentes ao traço 

latente, exclusivamente, e 3,92%, ao item 10. 

 

 

5.4.3  Coeficientes Alpha de Cronbach e Kuder-Richardson 

 

 

 Para Muñiz (2003, p. 54), o Coeficiente Alpha de Cronbach e o de Kuder-

Richardson4 (KR20) constituem outra forma de se verificar a confiabilidade dos itens de 

um teste. Eles refletem o grau de covariância entre os itens de um teste e o traço latente, 

se constituindo, portanto, como adequados indicadores de sua consistência interna, 

variando 0 a 1. 

 Por meio do software TESTFACT, procedemos ao cálculo desses 

coeficientes, para o teste com oito itens, obtendo-se o valor de 0,685 para ambos, como 

se pode ver nos quadros 16 e 17.  

 

Quadro 16 – Coeficiente Alpha de Cronbach para a prova de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1 
 
  COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH   =   0,685 
  TESTE DO COMPONENTE DE VARIÂNCIA  =  0,0498  com 20015  graus de liberdade 
  COMPONENTE RESIDUAL DE VARIÂNCIA =  0,1832  com 140105  graus de liberdade 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 
 

Quadro 17 – Coeficiente de Kuder-Richardson (KR20) para a prova 
de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1 

 
                 ESTIMATIVA DA CONSISTÊNCIA INTERNA  
 
                                     TESTE DE KUDER-RICHARDSON (KR20) = 0,685 
 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

                                                 
4 O Coeficiente de Kuder-Rchardson, caso particular do Alpha de Cronbach, é aplicado a testes com  itens 
de múltipla escolha, do tipo dicotômico, com distintos níveis de dificuldade (MUÑIZ, 1997, p. 58; 
PASQUALI, 2003, p. 208; ARIAS, LLOREDA e LLOREDA, 2006, p. 55).  
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 Consoante Bisquerra, Sarriera & Martínez (2004, p. 220), a justificativa de 

mesmo resultado para ambos os coeficientes decorre do tamanho da amostra utilizada. 

Segundo esses autores, “com grandes amostras os resultados da fórmula 20 de Kuder-

Richardson e a Alpha de Cronbach tendem a coincidir”.  

 Neste estudo, resolvemos trabalhar com a população dos elementos, ou seja, 

dos respondentes, em vez de subpopulações amostrais, por dispormos de todos os 20016 

resultados dos candidatos e de ferramentas computacionais adequadas para seu 

tratamento, além de entendermos que o tratamento amostral, como interesse inferencial, 

sempre pressupõe um erro de estimativa.  

 Considerando o valor obtido de 0,685 e a escala contida em Dancey e Reidy 

(2006, p. 186), expressa no quadro 02 deste trabalho, podemos concluir pela existência 

de uma correlação moderada, tendendo a forte, entre os resultados do teste e o traço 

latente dos respondentes, no que se configura um teste com boa consistência interna.  

 Entendendo que chegamos à mesma conclusão quando da análise das cargas 

fatoriais para este fim, concluímos que a validez do construto, por meio desses 

processos convergentes de consistência interna, esteja satisfeita.    
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5.5 ANÁLISE PSICOMÉTRICA DA PROVA 

 

 

 A análise psicométrica dessa prova será realizada por critérios que mediram 

a dificuldade, a discriminação e o acerto ao acaso dos itens, no âmbito da TCT e da TRI.  

 

 

5.5.1 Critério de dificuldade 

 

 

 A análise desse critério será realizada pelo índice de dificuldade dos itens e 

do teste, sendo que, pela TCT, representa a proporção de pessoas que respondem 

corretamente a ele, enquanto que, pela TRI, concerne à capacidade, habilidade ou 

aptidão que o candidato possui para resolvê-lo.  

 No caso da TCT, o índice de dificuldade é denotado por Idf, enquanto na 

TRI o é pelo parâmetro “b” do modelo logístico de três parâmetros. 

 

 

5.5.1.1 Índice de dificuldade pela TCT 

     

 

 Considerando como an  o número de candidatos que responderam 

corretamente ao item e, Tn , o número total de candidatos que respondem ao teste, o 

índice de dificuldade na TCT é dado por: 

 

                                                    
t

a
df n

nI = .          [5.1] 

   

 Na realidade, esse índice deveria ser chamado de índice de facilidade, como 

comentam Arias, Lloreda & Lloreda (2006, p. 83), dado que, quanto maior o número de 

acertos do item ( an ), maior o valor da proporção ( dfI ), indicando ser o item muito 

fácil. Caso contrário, ou seja, quanto menor o número de acertos, maior a dificuldade do 

item. 
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 Como esse índice representa uma proporção, seu valor varia de 10 ≤≤ dfI . 

Quanto mais próximo de “1”, mais fácil será o item, e quanto mais próximo de “0”, 

mais difícil ele se torna. Assim, a tabela 13, apresenta a proporção dos acertos, por item, 

de todos os candidatos que se submeteram à prova de Matemática sob exame.   

  

  Tabela 14 – Índice de Dificuldade (Idf), por meio da TCT, dos itens da prova de 
Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item9 Item10 
NºAcertos 9878 6288 11521 7822 8671 5461 7629 7663 

Idf 0,494 0,314 0,576 0,391 0,433 0,273 0,381 0,383 
 Fonte: dados de pesquisa. 

 

 De modo a se ter uma visão mais imediata do comportamento evolutivo dos 

índices de dificuldade dos itens dessa prova, seus valores foram plotados no gráfico 33, 

apresentado a seguir: 

 

        Gráfico 33 – Índice de Dificuldade (Idf), por meio da TCT, dos itens da prova de  
 Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1 

  
        Fonte: dados da pesquisa. 

 

 É simples verificar que os índices de dificuldade variaram de 27% a 58%, 

gerando um valor médio de 40,6% para a prova como um todo.  

 Considerando que a escala de dificuldade pode variar de extremamente fácil 

(100% de acerto) a extremamente difícil (0% de acerto), podemos concluir, por esse 

critério, que essa prova possui um comportamento mais voltado para uma tendência 

classificatória, em seu grau de dificuldade, de média a difícil.  

  Valor médio  
de  dificuldade 
     da prova: 
        0,406 
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5.5.1.2 Índice de dificuldade pela TRI 

 

 

 Na TRI a dificuldade do item está associada, não à proporção de acertos, 

mas à quantidade de aptidão ou de conhecimento que o candidato deve possuir sobre o 

tema para resolvê-lo. Dessa forma, o item pode se apresentar difícil se o conhecimento 

do candidato sobre o assunto em questão não é suficiente para resolvê-lo. Caso 

contrário, o item se apresentará fácil.  

 Considerando o ponto de inflexão da CCI como de referência na análise, 

vemos que a probabilidade p = 0,5 de resposta correta se alcança quando o valor da 

habilidade do candidato se iguala ao valor da dificuldade do item θ = bi, como se pode 

ver no gráfico 34.  

 
 Gráfico 34 – Curva Característica do Item – CCI e o                 

parâmetro de dificuldade (b), mediante a TRI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 87) 

 

 Dessa forma, e considerando o mesmo valor de probabilidade de acerto (p = 

0,5), diz-se que um item com índice de dificuldade bj é mais difícil do que bi, se bj for 

maior que bi, ou seja, se for preciso mais conhecimento para resolvê-lo.  

 Na escala de habilidades (θ), a maiores valores de dificuldade bi do item, 

maiores serão os valores θ = θi necessários para alcançar essa probabilidade p=0,5 de 

acertar o item.   

 A tabela 15 exibe os valores das dificuldades dos itens da prova de 

Matemática, em estudo, gerados pelo software BILOGMG 3.0: 

   

                                                                             CCI    
      1,0 
 
                                              
                                                                 
                                                                                
         0,5                                                                                                    
                                                                  
                                                                   
         
                                                         bi          bj 
                                              
         0,0         
                       Nível de Aptidão (θ) ou Habilidade do Candidato    

   
   

  P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 A
ce

rto
 d

o 
Ite

m
 



189 
 

  Tabela 15 – Índice de Dificuldade (b), por meio da TRI, dos itens da prova 
de Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1. 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item9 Item10 
b 

E. P. E.* 
0,066 
0,019 

1,304 
0,019 

-0,212
0,016

1,203
0,024

0,955
0,021

1,348
0,021

1,159 
0,022 

0,925 
0,019 

          Fonte: dados da pesquisa, gerados pelo software BILOGMG 3.0            
           (*) E. P. E. – Erro Padrão de Estimativa. 

 

 Graficamente, esses índices de dificuldade apresentam o seguinte 

comportamento: 

 

                 Gráfico 35 – Índice de Dificuldade (b), mediante a TRI, dos 
itens da prova de Matemática para os 20016 candidatos ao 
Concurso Vestibular da UECE/2007.1 

0,066

1,304

‐ 0,212

1,203

0,955

1,348

1,159

0,925

‐0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Item01

Item02

Item04

Item05

Item06

Item09

Item10

Nível de dificuldade do item (b)

 
     

 Pela análise gráfica desses índices, percebe-se mais nitidamente que as 

dificuldades dos itens da prova de Matemática estão agrupadas em dois conjuntos de 

valores. O primeiro deles, formados pelos itens 1 e 3, considerados os mais fáceis, 

possuem nível de dificuldade entre  –0,221 e 0,066, enquanto o segundo grupo, mais 

difíceis, com níveis de dificuldade entre 0,925 e 1,348.  

 Distribuindo esses valores de dificuldade dos itens ao longo da seguinte 

escala de classificação, do tipo Likert, pode-se ter uma idéia melhor do nível de 

dificuldade da prova como um todo, ou seja:  

 
 
 

Item03

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 36 – Posição relativa dos índices de dificuldade de cada item da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1, para os 20016 candidatos, em 
relação à dificuldade média da prova, por meio da escala de dificuldade em z; b (±3).  
  
 
 
                                                                                                               b2 
                                                           b3          b1               b4; b9   b6 
                                                                   b5;b10 
 
 
         -3 -2 -1   0                 1             2             +3   (z;b) 
             
 
                  Muito              Fácil  Dificuldade                 Difícil         Muito 
                  Fácil    Média                                      Difícil 
 
 
                                                                            Valor médio da dificuldade 
                                                                                 da Prova (b = 0,897) 
  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Considerando todos os valores de dificuldade dos itens, em termos 

absolutos, verifica-se que essa prova possui um índice médio de dificuldade de 0,897, 

caracterizando a prova entre média e difícil. 

 

 

5.5.1.3 Característica assimétrica da prova 

 

 

 A análise assimétrica dessa prova de Matemática será realizada 

considerando o critério de dificuldade averiguado pela TCT. Conforme disposto em 

Urbina (2007, p. 68), a distribuição adequada para os testes de seleção é a assimétrica 

positiva, cuja característica é de alta frequência nas notas baixas e de baixa frequência 

para as notas maiores. 

 O comportamento das notas obtidas pelos 20016 candidatos que realizaram 

a prova de Matemática apresenta boas características de ser uma distribuição 

assimétrica positiva, como se percebe no gráfico 37.        
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Gráfico 37 – Distribuição das frequências das notas dos 20016 
candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1, na prova de 
Matemática  

 
                 Fonte: dados da pesquisa 

 
 Isso também pode ser percebido pelo valor médio da nota obtida, que foi 

3,24, para as notas variando de zero a oito, assim como pelo comportamento da 

frequência relativa percentual [Fr(%)], cujos valores crescem rapidamente até a nota 2, 

decaindo suavemente da nota 3 em diante, como se pode ver na tabela 16. 

 
Tabela 16 – Distribuição de frequências das notas obtidas 
pelos candidatos que realizaram a prova de Matemática do 
Vestibular da UECE/2007.1  
Nota fi fac Fr(%) Fr(%)ac. “acima de” 

0 1162 1162 5,81 100,00 
1 3272 4434 16,35 94,19 
2 4611 9045 23,03 77,84 
3 3467 12512 17,32 54,81 
4 2328 14840 11,63 37,49 
5 1662 16502 8,30 25,86 
6 1271 17773 6,35 17,56 
7 1154 18927 5,77 11,21 
8 1089 20016 5,44 5,44 

Total 20016 - 100,00 - 
 Fonte: dados da pesquisa 

 

  Adotando-se a nota média (3,24) como referência, percebemos que 37,49% 

dos candidatos possuem nota superior a esse valor. Esse valor percentual, por ser menor 
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do que 50%, também caracterizam um comportamento assimétrico positivo para a 

distribuição dessas notas.    

 Um procedimento recomendado em todos os textos de Estatística Descritiva 

que aborda a questão da Assimetria é o da comparação entre as Medidas de Tendência 

Central. Autores como Toledo & Ovalle (1981, p. 251), Fonseca e Martins (1993, p. 

147), Bisquerra, Sarriera & Martínez (2004, p. 51), dentre outros, sugerem a seguinte 

comparação. 

 se    x  =  oM  =  dM   ⇒   distribuição simétrica   

 se    x  >  oM  >  dM   ⇒   distribuição assimétrica positiva   

 se    x  <  oM  <  dM   ⇒   distribuição assimétrica negativa   

onde, x (média aritmética), oM  (moda) e dM  (mediana). 

 Considerando que o valor da média (3,24) ensejada nessa distribuição foi 

maior do que a mediana (3,16) e maior do que a moda (2) podemos concluir que ela 

apresenta um comportamento assimétrico positivo. 

 Uma medida usada muito frequentemente para avaliar o grau de assimetria 

ou de deformação de uma distribuição, segundo esses mesmos autores, é o Coeficiente 

de Assimetria (SK)5 sugerido por Karl Pearson, o qual, mediante o software SPSS, foi 

observado um valor igual a 0,644. 

 Conforme Toledo & Ovalle (1981, op. cit, p. 254), o valor do Coeficiente de 

Assimetria pode alcançar um valor teórico de ±3, não sendo comum, todavia, o 

aparecimento de curvas de freqüências com deformação superior a ±1.  

 Bisquerra, Sarriera & Martínez (2004, op. cit, p. 51) comenta que 

“normalmente, a simetria perfeita nunca se encontra na prática, mas considera-se que 

entre mais ou menos 0,5 situa-se dentro das margens da distribuição simétrica”. Assim, 

é lícito concluir que essa é uma distribuição fracamente assimétrica positiva, dado que 

seu valor de assimetria (0,644) não está tão distante desse valor limite de 0,5. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 As letras S e K correspondem às primeiras letras da palavra inglesa “skewness”, traduzida por 
deformação ou assimetria. 
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5.5.2 Critério de discriminação 

 
 

 O estudo da discriminação dos itens desta prova de Matemática se dará, 

como exposto no tópico 3.2.2 deste ensaio, por meio do procedimento da “regra 27” de 

Kelley (1939), do teste de hipóteses para a diferença de médias e da correlação 

pontobisserial, no âmbito da TCT, e pela tangente da CCI no ponto de inflexão, no 

âmbito da TRI. 

 
 

5.5.2.1  “Regra 27” de Kelley 

 
 

 Como já exposto neste trabalho de pesquisa, o Coeficiente de Discriminação 

(D) determinado pelo método de Kelley, consiste em se determinar a diferença das 

proporções entre as 27% melhores e piores notas da prova. Conforme se pode ver no 

gráfico 37, a distribuição probabilística das notas da prova de Matemática é 

aproximadamente normal com média 3,24 e desvio padrão 2,16. Assim, a nota mínima e 

máxima que determina os 27% das melhores e piores notas são calculadas por meio da 

distribuição normal padronizada, a partir da distribuição normal das notas, ilustrado no 

gráfico 38. 

  
Gráfico 38 – Distribuição Normal e Normal Padronizada das notas de 
Matemática dos 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1 
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 Fonte: dados de pesquisa 
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Matematicamente teremos, 
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Logo, por Kelley, 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                 
                
                                                                  2,0                       4,0                                      (X) notas 

 

 A tabela 17 mostra a proporção de acertos e erros para cada um dos oito 

itens da prova de matemática, para cada um dos três intervalos de notas do processo de 

Kelley: X ≤ 2,0; 2,0 < X < 4,0; e X ≥ 4,0. 

 

 

27% das notas a partir de  4          27% das notas até  que 2,0 
      46% das 
         notas  
entre 2,0 e 4,0 
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Tabela 17 – Coeficiente de Discriminação (D) dos itens da Prova de Matemática para os 
20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 

QUESTÕES (Itens da Prova) 1 Intervalo 
de notas Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10

nº acertos 6585 4190 6986 4848 5534 3781 4839 5275
nº erros 919 3314 518 2656 1970 3723 2665 2229

27 % 
Sup. 
(≥ 4) total 7504 7504 7504 7504 7504 7504 7504 7504

% de acertos 87,75 55,84 93,10 64,61 73,75 50,39 64,49 70,30
nº acertos 1620 1027 2098 1294 1394 672 1120 1176
nº erros 1847 2440 1369 2173 2073 2795 2347 2291

46 % 
Sup. 
(=3) total 3467 3467 3467 3467 3467 3467 3467 3467

% de acertos 46,73 29,62 60,51 37,32 40,21 19,38 32,30 33,92
nº acertos 1673 1071 2437 1680 1743 1008 1670 1212
nº erros 7372 7974 6608 7365 7302 8037 7375 7833

27 % 
Sup. 
(≤ 2) total 9045 9045 9045 9045 9045 9045 9045 9045

% de acertos 18,50 11,84 26,94 18,57 19,27 11,14 18,46 13,40
 

total de acertos 9878 6288 11521 7822 8671 5461 7629 7663
total de erros 10138 13728 8495 12194 11345 14555 12387 12353
% de acertos 49,35 31,41 57,56 39,08 43,32 27,28 38,11 38,28

TOTAL 20016 20016 20016 20016 20016 20016 20016 20016
 
Discriminação (D) 69,26 44,00 66,15 46,03 54,48 39,24 46,02 56,90
Fonte: dados de pesquisa.  

(1) – Os itens 7 e 8 foram eliminados, quando do estudo da dimensionalidade. 
 
 
 Conforme a escala de Abel (1965) apresentada na tabela 5 (página 114 deste 

trabalho), todos os itens (questões) da prova foram considerados satisfatórios, devendo 

permanecer no teste, embora com valores discriminativos variados. Os itens 3 e 5 foram 

os mais discriminativos com, aproximadamente, 69,26% e 66,15% de diferenças 

percentuais entre os grupos superior e inferior de notas. Os itens 4 e 9 se mostram com 

discriminação praticamente igual, com valores respectivos de, 46,03% e 46,02%. Os 

outros três itens (2, 5 e 10) apresentam, respectivamente, os seguintes coeficientes de 

discriminação: 44%, 54,48% e 56,90%. 
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5.5.2.2 Teste de hipóteses para a diferença de proporções de acertos 

 

 

 Considerando o mesmo procedimento de divisão dos grupos superior e 

inferior adotados no método de Keley, ou seja, da formação de dois conjuntos de notas 

para os candidatos de ordem pares e impares, respectivamente, a tabela 18, seguinte, 

apresenta os resultados das proporções de acertos para cada um dos itens da prova do 

vestibular em análise, e que servirão de base para o cálculo das estatísticas do teste de 

hipóteses em questão, teorizadas na seção 3.2.2, página 112, deste ensaio. 

 
Tabela 18 – Teste de significância para a igualdade das proporções de acertos entre os 
grupos superior (27% das melhores notas) e inferior (27% das piores notas) para os 
20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1, na prova de Matemática. 

Nº de Acertos Proprção de Acertos Item Superior (xs) Inferior (xI) Superior (fs) Inferior (fI)
p̂  Zcal Zα=5%

01 6585 1673 87,75 18,50 0,50 8869,83 1,96 
02 4190 1071 55,84 11,84 0,32 6051,27 1,96 
03 6986 2437 93,10 26,94 0,57 8556,86 1,96 
04 4848 1680 64,61 18,57 0,39 6032,90 1,96 
05 5534 1743 73,75 19,27 0,44 7029,28 1,96 
06 3781 1008 50,39 11,14 0,29 5543,07 1,96 
09 4839 1670 64,49 18,46 0,39 6034,67 1,96 
10 5275 1212 70,30 13,40 0,39 7464,23 1,96 

Total 7504 9045 - - - - - 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

Gráfico 39 – Região crítica (RC) e de aceitação (RA) para a igualdade das 
proporções de acertos entre os grupos superior (27% das melhores notas) e 
inferior (27% das piores notas) para os 20016 candidatos ao Concurso 
Vestibular da UECE/2007.1, na prova de Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Fonseca e Martins (1993, p. 214) 
 

 Como se pode perceber, todos os valores de Zcal estão inseridos na área da 

região crítica (RC), a direita do valor de Z0,025, demonstrando que todos os itens dessa 

prova apresentam comportamentos discriminativos bastante significativos. 
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                                                                           RC                                      RC 
                             
                                                                            -Z0,025=           0        Z0,025=                          Z 
                                                                             =-1,96                      =1,96                        

  RA 
 95% 
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5.5.2.3 Correlação ponto-bisserial 

 

 

 A correlação pontobisserial, para Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 89), é a 

correlação produto-momento de Pearson, expressa numa forma apropriada para 

variáveis dicotômicas. Por esse motivo, alguns programas de análise psicométrica a 

denominam correlação de Pearson. O valor desse Coeficiente de Correlação varia de ±1. 

Quanto mais próximo de 1, mais discriminativo será o item; caso contrário, menos 

discriminativo. 

 O Quadro 18 apresenta os resultados dessa correlação, geradas pelo 

software TESTFACT full-information, para os itens da prova de Matemática em 

questão.  

 

   Quadro 18 – Correlação ponto bisserial corrigido dos itens da prova de Matemática 
para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1 

  
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO  

VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M. 
     -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                     ESTATÍSTICAS DOS ITENS 
 
                        ITEM          NÚMERO    MÉDIA   S.D.   P.BIS 
 

1 ITEM1         20016   3.24   2.16  0.643 
2 ITEM2         20016   3.24   2.16  0.519 
3 ITEM3         20016   3.24   2.16  0.606 
4 ITEM4         20016   3.24   2.16  0.516 
5 ITEM5         20016   3.24   2.16  0.557 
6 ITEM6         20016   3.24   2.16  0.501 
7 ITEM9         20016   3.24   2.16  0.523 
8 ITEM10        20016   3.24   2.16  0.595 

 
     Fonte: dados da pesquisa 

 Considerando a média dos valores de discriminação dos itens dessa prova 

(0,557) e seu possível intervalo de variação (±1), podemos dizer que essa prova possui 

um comportamento médio discriminativo, ou seja, moderado. O gráfico 40 mostra como 

se distribuem esses valores. 
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     Gráfico 40 – Correlação ponto bisserial corrigido dos itens da                     
prova de Matemática, para os 20016 candidatos ao Concurso 
Vestibular da UECE/2007.1 
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                     Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Como se pode ver, esse conjunto de itens se divide em dois grupos, a partir 

do valor médio, o qual coincide com o do item 5. Três dos itens (1, 3 e 10) possuem 

valores de discriminação acima do valor médio (0,558), enquanto quatro deles (2, 4, 6 e 

9), com valores abaixo desse valor, demonstrando um bom equilíbrio médio 

quantitativo dos itens. 

 Mesmo tendo essas variações em torno do valor médio, nenhum dos valores 

de discriminação ensejados pelo Coeficiente de Correlação de Pearson é inferior aos 

0,40 mínimos sugeridos por Ebel (1965), no que são considerados satisfatórios, devendo 

permanecer na prova (ver tabela 5, deste ensaio). 

 Assim, consideramos que a prova, na forma como foi elaborada está 

desempenhando sua função de discriminar, adequadamente, os candidatos menos aptos 

dos mais aptos, no âmbito da TCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 
Médio: 
0,557 
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5.5.2.4 Método da tangente  

 

 

 O método da tangente, em vez de considerar o resultado dos escores dos 

candidatos no teste em si, leva em consideração o conhecimento (habilidade, aptidão) 

que o respondente possui para a resolução do item, que é a característica da TRI. 

 Com os resultados do teste, é identificada, pela TRI, a habilidade que os 

candidatos demonstraram na resolução do teste, cujos resultados são representados 

mediante uma curva probabilística chamada Curva Característica do Item – CCI. Essa 

CCI correlaciona a habilidade do candidato com a probabilidade que ele teria para 

resolver corretamente o item. 

 Conforme Lord (1980, p. 13), a discriminação representada pelo parâmetro 

“a” nos modelos de dois e três parâmetros da TRI é proporcional à tangente do ângulo 

da CCI em seu ponto de inflexão, ou seja, no ponto da habilidade correspondente ao 

valor probabilístico de 50%, como se pode ver no Gráfico 41.    

 

 Gráfico 41 – Curva Característica do Item – CCI e o                  
parâmetro de discriminação (a), mediante a TRI.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 88) 

 

 Assim, os valores das discriminações dos itens dessa prova, gerados pelo 

software BILOGMG 3.0, estão dispostos na tabela 19. 
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          Tabela 19 – Índice de Discriminação (a), por meio da TRI, dos itens da            
prova de Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1 
 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item9 Item10 
Disc. (a) 
E. P. E* 

1,616 
0,065 

1,734 
0,125 

1,532 
0,051 

2,603 
0,338 

1,844 
0,092 

1,418 
0,081 

2,409 
0,220 

1,935 
0,084 

          Fonte: Dados gerados pelo software BILOGMG 3.0            
           (*) E. P. E. – Erro Padrão de Estimativa. 

 

 Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991, p. 15) comentam que o 

parâmetro discriminação do item, teoricamente, pode assumir qualquer valor no 

conjunto dos números reais (- ∞, + ∞); contudo, discriminações com valores negativos 

devem ser descartadas, por indicar alguma coisa de errado com o item, e não é ordinário 

se obter valores acima de dois. O mais comum é encontrar valores entre zero e 2, 

embora, para Ribeiro (2004, p. 18), essa escala possa se estender até 4, indicando ser o 

item extremamente discriminativo. De maneira geral, quanto maior for o valor de “a”, 

mais discriminativo será o item. 

 Considerando os índices de discriminação contidos na tabela 19, seu valor 

médio é de 1,89, indicando ter a prova um bom comportamento discriminativo. O 

gráfico 42 apresenta como esses valores se distribuem.  

 
              Gráfico 42 – Índice de Discriminação (a), mediante a TRI, dos itens da              

prova de Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1 
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 Considerando o fato de que, ao se trabalhar com o método da tangente, o 

mais comum é se encontrar valores de discriminação entre 0 e 2, podendo-se ver, no 

Valor  
Médio: 
1,89 

Fonte: dados da pesquisa 
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gráfico 42, que a prova se comporta como o esperado, ou seja, com a maioria dos itens 

apresentando valores de discriminação dentro desse intervalo. 

 O valor médio de discriminação poderia ser um pouco menor, no entanto foi 

afetada pelos valores dos itens 4 e 9, que estão um pouco acima de 2, limite superior 

esperado. Muito provavelmente, o valor mediano de discriminação poderia melhor 

explicar o comportamento geral dessa prova, com valor igual a 1,79.   

 

 

5.5.3 Critério de acerto ao acaso 

 

 

 O acerto ao caso representa a possibilidade que o candidato possui para 

responder corretamente ao item de uma prova, sem o necessário conhecimento para tal. 

Na TCT, essa possibilidade é função do número de opções que o item apresenta. Quanto 

maior esse número, menor a possibilidade de acerto ao acaso. Na TRI, representa o 

ponto onde a CCI corta o eixo das probabilidades. 

  

 

5.5.3.1 Por meio da TCT 

 

 

 A prova de Matemática desse vestibular da UECE é composta de dez itens, 

com quatro opções cada um, sendo uma delas a correta. Teoricamente, a probabilidade 

de um acerto ao acaso, nesse caso, é de 0,25 ou 25%. 

  Considerando a situação na prática, sabe-se que, em função de todo 

conhecimento adquirido no período de formação dos candidatos, nenhum assunto 

abordado em algum item deve ser absolutamente desconhecido, ou seja, sempre ocorre 

algum tipo de correlação, mesmo num nível diferente do consciente. Assim, por meio 

da TCT, que trabalha muito mais no nível da proporcionalidade, é praticamente 

impossível determinar ou mesmo estimar a porção de acerto ao acaso contido em algum 

item, ficando esse procedimento, muito mais, ao nível de TRI.   
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5.5.3.2 Por meio da TRI 

 

 

 Conforme Arias, Lloreda e Lloreda (2006, p. 149), no modelo logístico de 

três parâmetros, o parâmetro “c” representa a probabilidade de um candidato responder 

corretamente ao item de uma prova, ao acaso ou por conjectura. Essas autoras acentuam 

que, “por definição, seu valor não varia em função do nível de aptidão ou habilidade do 

candidato”, ou seja, de que a probabilidade de acerto ao acaso, do item, é a mesma, 

tanto para os candidatos de alta como de baixa aptidão, como podemos ver no gráfico 

43.  

 
 Gráfico 43 – Curva Característica do Item – CCI e o 

parâmetro de acerto ao acaso (c), através da TRI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fonte: adaptado de Pasquali (2003, p. 89) 

 

 Por meio do software BILOGMG 3.0, foram gerados os valores estimados 

do acerto ao acaso para os itens da prova de Matemática em estudo, os quais estão 

expostos na tabela 20.    

 

  Tabela 20 – Índice de acerto ao acaso (c), por meio da TRI, dos itens da 
prova de Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da 
UECE/2007.1. 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item9 Item10 
c 

E. P. E.* 
0,033 
0,010 

0,203 
0,005 

0,026
0,008

0,286
0,006

0,284
0,006

0,150
0,005

0,267 
0,006 

0,216 
0,006 

          Fonte: Dados gerados pelo software BILOGMG 3.0            
           (*) E. P. E. – Erro Padrão de Estimativa. 
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 Graficamente, e considerando que o valor de c varia de 0 a 100%, o gráfico 

44, mostra, de modo mais imediato, como se comportam esses valores. 

             

    Gráfico 44 – Índice de acerto ao acaso (c), mediante a TRI, dos itens da 
prova de Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular 
da UECE/2007.1 
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                     Fonte: dados de pesquisa. 
 

 Considerando como parâmetro o valor teórico de 25%, observa-se que 

somente três itens (4, 5 e 9) superam ligeiramente essa proporção. A média do 

parâmetro c nesse conjunto de itens é de 18%, significando que essa é a probabilidade 

média do candidato responder a um item da prova e acertá-lo ao acaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tc = 25% 
 

c = 18% 

          c → valor médio de acerto ao acaso;  Tc →  valor teórico de acerto ao acaso 
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5.6 ANÁLISE PSICOMÉTRICA DOS ITENS 

 

 

 A análise psicométrica a ser realizada no plano do item, além de considerar 

os mesmos parâmetros de dificuldade, discriminação e acerto ao acaso, quando da 

análise psicométrica da prova, apresenta também a análise dos distratores dos itens e o 

parecer dos professores elaboradores dessa prova, quanto à sua constituição, como 

também a de outro professor, não pertencente à banca de elaboração dessa prova.  

 A título de simplificação, a referência dada ao parecer dos professores 

elaboradores da prova será de “parecerista interno”, enquanto ao professor não 

pertencente à banca será de “parecerista externo”.    

 Embora a análise do comportamento psicométrico da prova como um todo 

tenha sido muito boa, indicando ser médio seu índice de dificuldade e discriminação, a 

análise individual dos itens se faz necessária, de modo a se ter uma idéia, mais micro, de 

como essa prova se comporta. 

 A tabela 21 traz um resumo dos resultados dos índices de dificuldade e 

discriminação pela TCT e TRI, já gerados e expostos nas tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, 

além do índice de acerto ao acaso, gerado pela TRI, por meio do software BILOGMG 

3.0. 

 

Tabela 21 – Índice de Dificuldade, Discriminação e Acerto ao Acaso da prova de 
Matemática para os 20016 candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 

Dificuldade Discriminação 
TCT TRI TCT TRI 

Acerto ao 
Acaso (TRI)Item 

I(df) Ord. b Ord. rbp(c) Ord. a Ord. C Ord.
01 0,494 7º 0,066 7º 0,643 1º 1,616 6º 0,033 7º 
02 0,314 2º 1,304 2º 0,519   6º 1,734 5º 0,203 5º 
03 0,576 8º -0,212    8º 0,606 2º 1,532 7º 0,026 8º 
04 0,391 5º 1,203 3º 0,516 7º 2,603 1º 0,286 1º 
05 0,433 6º 0,955 5º 0,557 4º 1,844 4º 0,284 2º 
06 0,273 1º 1,348 1º 0,501 8º 1,418 8º 0,150 6º 
09 0,381 3º 1,159 4º 0,523 5º 2,409 2º 0,267 3º 
10 0,383 4º 0,925 6º 0,595 3º 1,935 3º 0,216 4º 

Med. 0,406 - 0,844 - 0,558 - 1,886 - 0,183 - 
D. P. 0,090 - 0,551 - 0,048 - 0,392 - 0,098 - 

   Fonte: Dados de pesquisa 

 

 Analisando o comportamento de dificuldade desses itens, percebe-se que, 

em ambas as teorias (TCT e TRI), o mais difícil foi o item 6 (I(df)=0,237; b=1,348), 
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seguido do item 2 (I(df)=0,314; b=1,304),  enquanto o item 3 foi identificado como o 

mais fácil (I(df) = 0,576; b = – 0,212), seguido do item 1 (I(df) = 0,494; b = 0,066).  

 Em termos de discriminação, o item 1 (rbp(c)=0,643) foi o que mais 

discriminou pela TCT, seguido do item 3 (rbp(c)=0,606), enquanto, pela TRI, a maior 

discriminação ocorreu no item 4 (a=2,603), seguido do item 9 (a=2,409). 

 Como se pode ver na tabela 21, as teorias (TCT e TRI) apresentaram maior 

convergência em termos do grau de dificuldade dos itens do que de sua discriminação; 

ou seja, em 50% (4) deles, o grau de dificuldade foi o mesmo para os itens 01, 02, 03 e 

06, enquanto para a discriminação a convergência ocorreu nos itens 05, 06 e 10, o que 

corresponde a uma proporção de 37,5% do total dos itens.  

 Essa divergência observada na convergência dos índices de discriminação e 

dificuldade de alguns itens, em ambas as teorias, é em razão dos princípios em que se 

fundamentam cada um dos modelos matemáticos dessas teorias.  

 Enquanto a TCT determina a dificuldade e a discriminação dos itens 

baseada nas respostas dos candidatos, ou seja, no teste em si, a TRI direciona seu foco 

para o candidato, buscando determinar os valores desses parâmetros por meio do quanto 

de aptidão, habilidade ou proficiência possui o candidato para resolver corretamente o 

item do teste. A TCT trabalha, portanto, com resultados estatisticamente descritivos, 

enquanto a TRI milita com resultados probabilísticos.  

 No caso da TCT, a dificuldade do item é representada pela proporção de 

respostas corretas para cada item, enquanto a discriminação é por coeficientes de 

correlação de Pearson que, relacionando a dificuldade média do item com a dificuldade 

média do teste, produz o valor da discriminação do item. 

 Na TRI, a dificuldade do item se baseia no quanto de aptidão o candidato 

possui para resolvê-lo corretamente, enquanto a discriminação está baseada na tangente 

do ângulo que a CCI faz em seu ponto de inflexão e que corresponde a 0,5 da 

probabilidade de acerto do item. 

 Dessa forma, os valores de dificuldade e discriminação do item nem sempre 

ocupam a mesma posição na escala de grandeza para ambas as teorias.     
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5.6.1  Análise do item mais difícil 

 

 

 Os resultados gerados, tanto pela TCT como pela TRI, apontam o item 6 

como o mais difícil da prova, tendo a seguinte curva característica:  

 
 Gráfico 45 – Curva Característica do Item-6 (o mais difícil) da                     

prova de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1 
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Curva Característica do Item 6 - Vestibular UECE/2007.1
a =  1.418 b =  1.348 c =  0.150 

 
 Fonte: dados de pesquisa. 

 
 
 Essa questão de prova, item 6, trata de explorar o conhecimento básico do 

candidato em Geometria Plana. Relativamente à prova, ele se mostrou como o mais 

difícil (b6=1,348), embora, de forma absoluta, possa ser considerado de dificuldade 

media, com um percentual de acerto de 27,3%, pela análise clássica, correspondendo a 

5461 dos 20016 candidatos a esse concurso vestibular.  

 Esse item apresenta um bom comportamento discriminativo (a6=1,418), 

dentro de um intervalo considerado de normalidade (0 ≤ a ≤ 2). Sua CCI se apresenta 

com uma declividade um pouco íngreme, indicando que, para pequenas ocorrências de 

variações na habilidade dos candidatos, maiores serão as variações na probabilidade de 

acerto desse item, embora nem tão acentuadas.   

 Outro fator interessante desse item é quanto à estimativa de acerto ao acaso. 

Para um valor teórico de 25%, a estimativa de acerto ao acaso, gerado pela TRI, foi de 

15% (c6=0,15), no que consideramos coerente com o nível de dificuldade do item. 
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 De maneira geral, esses resultados produzidos por meio dessas teorias (TCT 

e TRI) apresentam uma relação bastante coerente com as análises realizadas pelos 

pareceristas, expostas no Quadro 19.  

 

Quadro 19 – Análise do item-6 (o mais difícil) da prova de Matemática do Vestibular da 
UECE/2007.1, sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um 
parecerista externo.  
 
   Questão 06: 
 

44. O ponto (2,1) é o centro de um quadrado no qual um dos vértices é o 
ponto (5,5). A soma das coordenadas dos outros 3 vértices deste 
quadrado é 
A) 12 
B)   8 
C)   4 
D)   2 
  
Parecerista Externo: 
  
Assunto: Geometria Plana e Geometria Analítica Plana. 
 
Enunciado: o quadrado com centro (2,1) e um dos vértices (5,5) existe e é único. 
Portanto, ao invés da expressão indefinida “de um” talvez fosse melhor usar a 
expressão definida “do”. No mais o enunciado é claro e objetivo. 

 
Estratégia de solução/ grau de dificuldade 
 
 Bons alunos lembrariam-se da Geometria Plana que o centro de um 
quadrado é eqüidistante dos quatros vértices. Em particular é o ponto médio do 
segmento de reta que liga vértices opostos. Aí entraria um pouco de Geometria 
Analítica Plana, com as fórmulas das coordenadas do ponto médio de um 
segmento. Elas nos dariam que o vértice oposto a (5,5) seria (-1,-3). E por se tratar 
de um quadrado os outros dois vértices teriam que ser (-1,5) e (5,-3). Então a 
soma das coordenadas destes três vértices seria: -1 + (-3) + (-1) + (5) + 5 + (-3) = 
2. Questão de média dificuldade. 

Comentário: é uma boa questão que testa conhecimentos básicos de Geometria. 
Todavia o comando final da questão que é a soma das coordenadas de três vértices 
não tem qualquer significado conceitual. 
 
Parecerista Interno:  
 A análise pela TCT a considera uma questão difícil já tendendo para 
muito difícil. Consideramos uma questão média tendendo para fácil. A solução 
não exige elevada aptidão. Apenas um pouco de bom senso. Talvez o ponto (2,1) 
no enunciado tenha elevado o índice de acerto ao acaso. 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.6.2  Análise do item mais fácil 

 

 

 Em termos de dificuldade, o item 3 se mostrou como o mais fácil da prova, 

(b3 = –0,212), e explora o conhecimento em funções exponenciais e sistemas de 

equações do 1º grau. A análise clássica aponta para um percentual de acertos de 57,6%, 

representando 11.521 de um total de 20.012 candidatos. 

 Em termos de discriminação, ele se apresenta com um bom comportamento 

(a3 = 1,532), dentro do esperado pela literatura (0 ≤ a ≤ 2), como de boa qualidade. 

   

 Gráfico 46 – Curva Característica do Item-3 (o mais fácil) da 
prova de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Considerando ser o item mais fácil da prova (item 3), sua proporção de 

acerto ao acaso se mostrou bastante pequena, com um valor estimado, pela TRI, de 

apenas 2,6% (c3 = 0,026), ou seja, de cada 100 respondentes, menos de 3 o acertaram ao 

acaso.    

 Segundo os pareceristas, a estrutura de elaboração desse item não traz 

maiores novidades, sendo bastante comum na literatura, daí terem considerado também 

um item fácil, como se pode ver em suas análises, no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Análise do item-3 (o mais fácil) da prova de Matemática do Vestibular da 
UECE/2007.1, sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um 
parecerista externo.  
 
    Questão 03: 
 
    41. Se x e y são dois números reais tais que 6x+y = 36 e 6x+5y = 216,     

Então 
y
x  é igual a 

A)   7 
B)   8 
C)   9 
D) 10  

 
Parecerista Externo: 

 
   Assunto: Funções exponenciais e sistemas de equações do 1º grau. 
 

   Enunciado: o enunciado está correto quanto ao emprego dos conceitos 
matemáticos envolvidos. Talvez o único reparo seja que como os números reais 
procurados são bem definidos, seria recomendável usar a seguinte forma: “Sejam 
x e y os dois números reais...”. 

 
   Alternativas: as alternativas estão perfeitas. Não há problema no fato da correta 

ser a primeira alternativa, pois a solução por substituição já exige do candidato 
algum conhecimento. 

    Estratégia de solução/ grau de dificuldade 
 A solução mais comum será encontrar o sistema: 
 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+

=+

35

2

yx

yx
      

 
É uma questão fácil, inclusive por ser muito similar a várias questões 

presentes em diversos livros-texto. 
 

Comentário: questão limpa, correta. Todavia muito comum, sem qualquer 
inovação. 

 
Parecerista Interno: 
 Consideramos uma questão com índice de dificuldade média já tendendo 
para difícil. A análise segundo a TCC a considerou média, tendendo a fácil. Isto se 
explica pelo fato de os assuntos envolvidos serem intensamente trabalhado no 
ensino médio. A TRI a considerou com índice de dificuldade negativo. Não é uma 
questão fácil. Sua solução requer alguma aptidão. 
 

Fonte: dados da pesquisa 

Resolvê-lo, encontrar x e y e depois a razão 
y
x   

Como 
4
1

=y  e  
4
7

=x  então  7=
y
x  
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  5.6.3  Análise do item mais discriminativo 

 

 

 O item-4 explora o conhecimento dos candidatos em operações com 

números reais e equações polinomiais do 1º grau e se mostrou como o mais 

discriminativo da prova, com a4 = 2,603, pela TRI, excedendo um pouco o limite 

considerado pela literatura como o mais comum de acontecer, que é 0 ≤ a ≤ 2.   

   Em termos de dificuldade, ele é o terceiro mais difícil da prova, com 

b4=1,203, pela TRI, embora, pela TCT, ocupe a quinta posição com um índice de acerto 

de 39,5%, representando 7.822 dos 20.016 candidatos. Curva Característica desse Item 

pode ser vista a seguir:   
                   Gráfico 47 – Curva Característica do Item-4 (o mais 

discriminativo) da prova de Matemática do Concurso Vestibular 
da UECE/2007.1. 

                   

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

c

b

P r o f i c i ê n c i a / H a b i l i d a d e 

P
 r 
o 
b 
a 
b 
i l 
i d

 a
 d
 e
  d

 e
  A

 c
 e
 r 
t o

 

Curva Característica do Item 4 -  Vestibular UECE/2007.1
a =  2.603 b =  1.203 c =  0.286 

 
                   Fonte: dados da pesquisa. 

 
 Uma característica interessante desse item é quanto a seu índice de acerto ao 

acaso. Embora não seja o mais difícil, foi ele que gerou, por parte dos candidatos, o 

maior valor, com 28,6% (c4 = 0,286) de chances de acerto sem o devido conhecimento 

do assunto abordado.  

 A análise realizada pelo parecerista interno considera ser esse item de 

dificuldade média, já tendendo para difícil, o que é validado pela TRI, quando o 

considera o terceiro mais difícil da prova. Sob o ponto de vista do parecerista externo, 

ele o considera muito bem estruturado, lhe atribuindo a expressão “belíssimo sob todos 

os aspectos”. Suas análises e comentários estão dispostos no Quadro 21.    
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Quadro 21 – Análise do item-4 (o mais discriminativo) da prova de Matemática do 
Vestibular da UECE/2007.1, sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista 
interno) e de um parecerista externo. 

 
Questão 04: 

 42. O valor de X na equação   

x+
+

+=

2
12

112   é 

 A) 22 −  
 B) 22 +  
 C) 12 −  
 D) 12 −−  
 

Parecerista Externo: 
 
 Assuntos:  operações com números reais e equações polinomiais do 1º grau. 
 
 Enunciado: considero o enunciado inadequado. Sugeriria uma alteração para: “A 

raiz real da equação... é” ou “o número real x que estabelece 
corretamente a igualdade... é”. 

 
 Alternativas: as alternativas estão perfeitas. 

 Estratégia de solução/ grau de dificuldade 
 
 Bons alunos sabem que    ( )( ) 11212 =+− .    De onde deduzimos: 
 

12
112
−

=+  e 
12

112
+

=− .    

 

A equação dada pode ser escrita assim: 

x+
+

=−

2
12

112  ou seja: 

x+
+

=
+

2
12

1
12

1      

 Logo:         12
2

12 +=
+

+
x

, ou seja:   
12

112
2

1
+

=−=
+ x

 

 Logo:         122 +=+ x ,   ou seja:      12 −=x .   
 
 Comentário: belíssima questão sobre todos os aspectos. 
 

Parecerista Interno: 
 Consideramos uma questão com índice de dificuldade média já tendendo 
para difícil. A análise segundo a TCC a considerou média, tendendo a fácil. Isto se 
explica pelo fato de os assuntos envolvidos serem intensamente trabalhado no 
ensino médio. A TRI a considerou com índice de dificuldade negativo. Não é uma 
questão fácil. Sua solução requer alguma aptidão.  

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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5.6.4  Análise dos demais itens da prova 

 

Análise do item-1 

 

 O item 1 trabalha as operações básicas com números racionais e equações 

polinomiais de primeiro grau, sendo o 6º mais discriminativo (a1 = 1,616) dos oito itens 

da prova. Com relação à dificuldade, representa o 7º mais difícil, tanto pela TCT (I(df)1 = 

0,494) como pela TRI (b1 = 0,066) onde, dos 20.016 candidatos, 9.878 acertaram o 

item, indicando um nível de acerto de 49,4%. O gráfico 48 mostra a disposição dos 

valores desses parâmetros na Curva Característica desse item.  

                    
                   Gráfico 48 – Curva Característica do Item-1 da prova de 

Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1 
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   Fonte: dados da pesquisa. 
                    

 Observa-se, por esse gráfico, que o índice de acerto ao acaso ou “chute” foi 

muito baixo com c1 = 0,033, ou seja, 3,3%, bastante menor do que os 25% teóricos 

esperados. Isso demonstrou que a temática abordada pelo item foi de domínio dos 

candidatos. 

 Foi uma questão considerada fácil pelo parecerista interno, tendendo a 

muito fácil, no que se confirma quando se observa, por exemplo, a proporção de acerto, 

que ficou em torno de 49,4%. Foi considerada, pelo parecerista externo, como correta 

quanto aos conceitos matemáticos envolvidos, no entanto poderia ser mais elegante 

quanto às opções, quando todas poderiam ser formadas somente de números inteiros e a 

opção correta não ser a primeira. Esses pareceres são vistos no quadro 22.   
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Quadro 22 – Análise do item-1 da prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1, 
sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um parecerista 
externo. 
 

Questão 01: 

39.  A solução da equação   
x
5

27
8

2
3

3
1

−=−
−

 é 

A) 10 
B) 5 
C)  1/2 
D)  1/3 

 

Parecerista Externo: 
 

Assuntos:  Operações básicas com números racionais; equações polinomiais de 
primeiro grau. 

 
Enunciado: o enunciado está correto quanto ao emprego dos conceitos 

matemáticos envolvidos. Todavia poderia ser mais elegante, tipo: “Assinale 
a única alternativa na qual consta a raiz da equação...”, “Indique dentre os 
números reais abaixo listados aquele que é a solução da equação...”. 

 
Alternativas: as alternativas se dividem em dois padrões, a saber: dois números 

inteiros 5 e 10, e dois números racionais e não-inteiros ½ e 1/3. Esta 
dicotomia atrai os candidatos para um dos dois grupos de respostas. 

 
Estratégia de solução/ grau de dificuldade. 
 
( i ):  Bons alunos realizarão as operações elementares no lado esquerdo da 

igualdade, aplicarão o que sabem sobre equações do 1º grau e encontrarão a 
resposta correta, 10. 

( ii ): Alunos regulares sairão substituindo x por cada uma das alternativas em 
busca da igualdade. Aqui se vê que a disposição das alternativas não é boa, 
visto que na primeira substituição de x por 10, já se obtém a igualdade 
desejada. 

 
Comentário: o enunciado da questão poderia ser mais elegante, as alternativas 

poderiam ser todas constituídas de números inteiros e a correta não deveria 
ser a primeira na ordem das alternativas. 

 
Parecerista Interno: 

Consideramos esta questão fácil já tendendo para muito fácil.  A análise 
segundo a TCT, a considerou com índice de dificuldade média. Talvez isto seja 
em função da pouca vivência dos candidatos com a solução de equações com 
coeficientes fracionários. A análise, segundo a TRI, a considerou bastante 
discriminativa e com índice de dificuldade pequeno, com o que concordamos. 

 
  Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise do item-2 

  

 O item 2 trabalha com a Teoria dos Conjuntos, números inteiros e 

divisibilidade. Ocupa uma posição de discriminação entre 5º (a2=1,734) pela TRI, e 6º 

(rbp(c)2=0,519), pela TCT, sendo o 2º mais difícil da prova, com um índice de acerto em 

torno de 31,4%, indicando que, dos 20.016 candidatos, 6.288 responderam corretamente 

ao item. 

 O gráfico 49 ilustra o comportamento desses parâmetros na Curva 

Característica do Item – CCI. 

 
 Gráfico 49 – Curva Característica do Item-2 da prova de 

Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 
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   Fonte: dados da pesquisa. 
 
 O índice de acerto ao acaso, para esse item, foi de 20,3% (c2 = 0,203), bem 

próximo dos 25% teóricos, indicando um comportamento de normalidade esperado no 

item. 

 Para o parecerista externo, o item está bem formulado, considerado até, em 

sua fala, como de “belíssima questão”, além de inovadora por apresentar as opções de 

respostas na forma de intervalo. Só faz uma ressalva quanto à resposta ser múltiplo de 

10. Em seu entendimento, bastaria informar ser múltiplo de cinco, já que, sendo também 

múltiplo de dois, seria, consequentemente, múltiplo de 10, o que lhe parece redundante. 

  O parecerista interno considera o item, também, como de dificuldade média, 

e comenta que, “na maioria das vezes, o candidato não sabe nem o que é um múltiplo de 

10”, daí ter se mostrado como difícil pelas teorias (TCT e TRI). 

 Os respectivos pareceres estão expressos no quadro 23. 
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Quadro 23 – Análise do item-2 da prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1, 
sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um parecerista 
externo. 

 
 Questão 02:    

  
 40. Considere os seguintes os seguintes subconjuntos dos números 

naturais: 
X = {2, 4, 6, 8, 10,...}  
Y = {3, 6, 9, 12, 15,...} 
Z = {7, 14, 21, 28,...} 
V = {11, 22, 33, 44,...} 
O menor elemento de X∩Y∩Z∩V que é múltiplo de 10 situa-se entre 
A) 2001 e 2099 
B) 2101 e 2199 
C) 2201 e 2299 
D) 2301 e 2399 

 
Parecerista Externo: 

 
Assuntos:   Números inteiros, divisibilidade e teoria dos conjuntos. 

 
Enunciado: o enunciado está correto quanto ao emprego dos conceitos 

matemáticos envolvidos. Talvez o único reparo seja que como o elemento 
procurado é múltiplo de 2, por pertencer a X, bastaria indicar que ele fosse 
múltiplo de 5 e não de 10 para evitar redundâncias. 

 
Alternativas: as alternativas estão perfeitas, inclusive com relação a sua 

distribuição. Os intervalos com 99 números em cada alternativa desestimulam 
a tentativa de resolver a questão por substituição. 

Estratégia de solução/ grau de dificuldade 
Bons alunos verão que o menor múltiplo de 2, 3, 7, 11 é o produto deles, ou 
seja, 2x3x7x11=462. Como o número precisa ser múltiplo de 10 e já é de 2 
então basta ser múltiplo de 5, ou seja: 462 x 5= 2310. Pertencendo ao 
intervalo de números naturais compreendido entre 2301 e 2399. Questão de 
média dificuldade. 

Comentário: belíssima questão sobre todos os aspectos. Aborda aspectos 
simples, porém relevantes, de vários assuntos. E inova no tipo de resposta ao 
apresentar intervalos que contém a resposta e não, a resposta direta como é 
muito usual. 

 
Parecerista Interno: 

 
A análise pela TCT, a considera difícil. Nós a consideramos com índice de 
dificuldade média. O que ocorre é que na maioria das vezes o candidato não 
sabe nem o que é um múltiplo de 10. Daí o índice de acerto ao acaso 
evidenciado pela TRI. 

  
 Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise do item-5 

 

 O item 5 da prova de Matemática trata das operações com números reais, 

porcentagens e equação polinomial do primeiro grau, ocupando, dentre os oito itens, o 

4º na escala de discriminação, tanto pela TCT (rbp(c)5=0,557) como pela TRI (a5=1,844). 

 Em termos da dificuldade, os resultados estatísticos mostraram não ser um 

item difícil, ocupando o 5º lugar, pela TRI (b5=0,955), e o 6º, pela TCT (I(df)5=0,433). 

Proporcionalmente, os resultados mostraram que, dos 20.016 candidatos, 8.671 

responderam corretamente ao item. 

 Graficamente, pode-se ver, a seguir, a Curva Característica do Item 5.  

 

 Gráfico 50 – Curva Característica do Item-5 da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 
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   Fonte: dados da pesquisa 

                    

 Para este item, o índice de acerto ao acaso foi de 28,6% (c5 = 0,286), sendo 

o maior dentre todos os oito itens dessa prova. Isso demonstra que o assunto abordado 

pelo item não foi o de maior domínio dos candidatos, ou que ele apresentou algum 

problema em sua elaboração. 

 De acordo com o parecerista externo, esse foi um item muito fácil de ser 

resolvido, mostrando-se como bom, embora bastante comum. Já o parecerista interno o 

considerou de média dificuldade a difícil, o que corrobora os 28,6% de acerto ao acaso, 

classificando-o como o item mais difícil da prova. Os citados pareceres estão postos no 

quadro 24.   
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Quadro 24 – Análise do item-5 da prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1, 
sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um parecerista 
externo. 
 

 Questão 05: 
 
 43. Duas lojas A e B vendem um mesmo produto. Na loja B o produto é 

vendido por uma quantia que ultrapassa em R$ 200,00 o preço praticado 
na loja A. Se a loja B concedesse um desconto de 20%, o preço nas duas 
lojas seria o mesmo. Então o preço do produto na loja A situa-se entre 

 A) R$ 720,00 e R$ 780,00 
 B) R$ 780,00 e R$ 840,00 
 C) R$ 840,00 e R$ 900,00 
 D) R$ 900,00 e R$ 960,00  
 

Parecerista Externo: 
 

Assuntos: Operações com números reais, porcentagens e equação polinomial do 
1º grau. 

 
Enunciado: claro e objetivo. Talvez pudesse ficar ainda mais claro se 
trocássemos a palavra “quantia” na segunda linha, por “preço”. 

 

Estratégia de solução/ grau de dificuldade 
 

Bons alunos veriam que R$ 200,00 correspondem a 20% do preço praticado 
por B. logo o preço em B é igual a R$ 1.000,00 o que acarreta que o preço em A 
seja de R$ 800,00. Questão muito fácil. 

 
Comentário: questão boa, embora bastante comum. Tem como mérito apresentar 

uma aplicação da matemática no cotidiano. Todavia ao escolher intervalos 
de valores para as alternativas o autor da questão afastou-se do dia-a-dia das 
pessoas. Com efeito, ninguém se interessa por um intervalo no qual o preço 
do produto está contido e sim pelo real preço. Talvez a estratégia de 
intervalos nas alternativas tenha sido usada para evitar que os candidatos 
resolvessem a questão a partir das respostas. 

 
 

Parecerista Interno: 
 
Consideramos realmente uma questão média tendendo para difícil. Não se 

justifica o elevado índice de acerto ao acaso indicado pela TRI.  
 
 Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise do item-9 

 

 

 A Geometria Analítica é a área abordada pelo item 9, explorando, 

especificamente, o conhecimento dos candidatos em relação a retas e circunferências. 

 Este se mostrou como o segundo mais discriminativo da prova, por meio da 

TRI (a9=2,409), e o quinto, pela TCT (rbp(c)9=0,523). Quanto à dificuldade de resolução, 

se classificou em 4º lugar na TRI (b9=1,159) e em 3º na TCT (I(df)9=0,381), podendo ser 

classificado como relativamente difícil. Proporcionalmente, como aponta a TCT, dos 

20.016 candidatos, 7.629 (38,1%) o acertaram.   

 A Curva Característica para esse item pode ser vista no gráfico 51. 

 Gráfico 51 – Curva Característica do Item-9 da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 
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   Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 Esse item apresenta-se com um índice de acerto ao acaso (c9=0,267) um 

pouco acima do teórico esperado (cT=0,25), indicando normalidade quanto a esse 

parâmetro. 

 O comentário realizado pelo parecerista externo é de que esse tem um bom 

enunciado, com opções perfeitas, apresentando um nível médio de dificuldade, no que 

corresponde ao determinado pelas teorias (TCT e TRI) consideradas. A opinião do 

parecerista interno é de que esse não é um item difícil, embora os candidatos não 

tenham demonstrado a aptidão esperada para sua resolução, como pode ser visto a 

seguir.  
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Quadro 25 – Análise do item-9 da prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1, 
sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um parecerista 
externo. 
 
 Questão 09: 

 47. O ponto P, que é o centro da circunferência x2 + y2 – 6x – 8y = 0, 
pertence à reta cuja equação é x – 2y + c = 0.  O valor de c é 
A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 9 
 
Parecerista Externo: 

 

Assunto: Geometria Analítica: retas e circunferências. 
 

Enunciado: o enunciado está bom. Todavia, talvez uma pequena alteração 
pudesse melhorá-lo. Com efeito. “Se o centro da circunferência que tem 
como uma equação x² + y² - 6x – 8y = 0, pertence à reta que tem como uma 
equação x – 2y + c= 0, então o valor de c é”. 

 
Alternativas: perfeitas. 

Estratégia de solução/ grau de dificuldade 

 
 Bons alunos completariam quadrados na equação  x² + y² - 6x – 8y = 0
 obtendo:  (x – 3)² + (y – 4)² = 25. 
 

Portanto o centro é (3,4). E como ele pertence à reta, temos: 
3- 2. 4 + c= 0; 3 – 8 + c = 0; c= 8 – 3= 5 

 
Questão média por tratar de equação de circunferências. 

 
Comentário: boa questão. Todavia poderia ter um melhor enunciado. 

Rigorosamente as expressões x – 2y + c = 0 e 2x – 4y + 2c = 0 não são a 
mesma equação. Ou seja, qualquer lugar geométrico tem infinitas equações 
distintas, porém equivalentes. Recomenda-se, portanto, o uso de artigos 
indefinidos quando formos relacionar certo lugar geométrico a uma de suas 
infinitas equações. 

 

Parecerista Interno: 
Dentro dos parâmetros normais não é uma questão difícil com aponta a 

análise pela TCT. Acreditamos que realmente os candidatos não tiveram a 
habilidade/aptidão necessária para sua solução. Concordamos com o índice de 
acerto ao acaso apontado pela TRI. 

 

  Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise do item-10 

 

 O item 10 trata das funções polinomiais do 1º grau e foi o 3º mais 

discriminativo da prova, tanto pela TCT (rbp(c)10=0,595) como pela TRI (a10=1,935). Em 

termos de dificuldade, se classificou, dentre os oito itens considerados, entre o 4º, pela 

TCT (I(df)10=0,383), e 6º lugares, na escala de valores, pela TRI (b10=0,925), 

constituindo-se como um item de dificuldade média.  

 Proporcionalmente, observa-se pelo I(df)10 da TCT que, dos 20.016 

candidatos, 7.663 responderam corretamente ao item, representando 38,3% de acertos. 

 O gráfico 52, seguinte, mostra a Curva Característica do item-10 da prova 

em estudo.    

 Gráfico 52 – Curva Característica do Item-10 da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. 
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 Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 Em termos de acerto ao acaso, o item se comportou dentro do esperado com 

um índice igual a 21,6% (c10=0,216), um pouco abaixo do valor teórico aguardado, que 

era de 25% (cT=0,25), indicando, por parte dos candidatos, um bom domínio do 

conteúdo explorado. 

 De acordo com o parecerista externo, o item apresenta um conteúdo 

bastante comum, podendo ser mais bem redigido. Quanto às opções, também poderiam 

ser mais bem elaboradas, evitando o atual paralelismo entre elas – A e B, e entre C e D. 

Quanto ao parecerista interno, sua opinião é de concordância com os resultados 

demonstrados pela TCT e TRI, como pode ser visto a seguir, no quadro 26. 
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Quadro 26 – Análise do item-10 da prova de Matemática do Vestibular da 
UECE/2007.1, sob o ponto de vista de seus elaboradores (parecerista interno) e de um 
parecerista externo. 
 

Questão 10: 
 
 48. As funções reais de variável real f e g, são definidas pelas expressões 

f(x) = px + q  e  g(x) = mx + n.  A relação entre os coeficientes p, q, m 
e n que garantem a igualdade (f � g)(x) = (g � f)(x), para todo número real 
x, é  

 A) pn + qm = 0 
 B) pn – qm = 0 
 C) (p –1)n + (1 – m)q = 0 
 D) p(n –1) + m(q – 1) = 0 
 

 
Parecerista Externo: 

 
Assunto: Funções polinomiais do 1º grau. 

 
Alternativas: poderiam ser mais bem construídas, pois há um paralelismo entre A 

e B, e entre C e D. Todavia não há entre as quatros alternativas. 
 

Enunciado: como os números p, q, m e n submetidos à relação correta (p – y).n + 
(1 –m) q =0 não são univocamente determinados, f e g não são únicas. 
Portanto não devemos usar o artigo definido “As...”. Também o verbo 
“garantir” deve concordar com “A relação...”. Dessa forma, sugerimos que o 
enunciado fique assim: “Sejam f e g funções reais de uma variável real 
definidas pelas expressões f(x)= px+q e g(x)= mx + n. A relação entre os 
coeficientes p, q, m e n que garante a igualdade f(g(x))= g (f(x)), para todo 
número real x, é:” 

Estratégias de solução/ grau de dificuldade 
 
 F(g(x)) = pg(x) + q = p(mx+n) + q = pmx + pn + q 
           f(g(x)) = g(f(x)) 
 G(f(x)) = mf(x) + n = m(px+q) + n = pmx + qm + n 

   
acarreta pmx + pn + q = pmx + qm + n, (p-1)n + q (1-m) = 0 e, portanto (p-1)n+ 
q (1-m) = 0. 

 
Comentário: questão muito presente em listas de exercícios que tratam de 

Funções polinomiais de 1º grau, invertíveis. 
 

Parecerista Interno: 
 
Concordamos com as conclusões apontadas pela TCT e pela TRI.  

 

 Fonte: dados da pesquisa. 
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  De maneira geral, as curvas características dos oito itens considerados na 

prova de Matemática apresentaram um ótimo comportamento quanto aos parâmetros de 

dificuldade, discriminação e acerto ao acaso, como se pode ver graficamente no quadro 

27, cujos valores estão expressos na tabela 21, já vista:  

 

Quadro 27 – Curvas Características dos Itens da prova de Matemática do Vestibular da 
UECE/2007.1. 

1 - 3

4 - 6

9 - 10

Curvas Características dos Itens da prova de matemática do Vestibular da UECE/2007.1

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Pode-se observar no quadro 27 que todos os itens apresentaram 

comportamentos discriminativos semelhantes, com inclinação tangencial média, 

gerando um índice médio de discriminação igual a 1,886 ( 886,1=a ) com um desvio-

padrão de 0,392 ( 392,0=aσ ). Considerando a variação de 0 a 2, ocorrência mais 

comum sugerida em Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991, p, 15), podemos 

concluir que essa prova apresentou ótimo desempenho discriminativo, com um valor 

médio próximo de 2, limite máximo do intervalo citado. 

 Quanto à questão da dificuldade de resolução da prova pelos candidatos a 

esse concurso vestibular da UECE/2007.1, podemos dizer que seu índice médio de 

dificuldade ficou um pouco acima da média, com valor igual a 0,844 ( 844,0=b ) e 

desvio-padrão de 0,551 ( 551,0=bσ ), dado que, teoricamente, seu valor varia entre ±1. 
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 O índice de acerto ao acaso foi de 0,183 ( 183,0=c ), em média, com um 

desvio-padrão de 0,098 ( 098,0=cσ ). Considerando 0,25 ( 25,0=Tc ) como o valor 

teórico esperado, pode-se dizer que sua ocorrência, na prática, ficou abaixo do esperado, 

ou seja, os candidatos demonstraram um bom domínio dos conteúdos abordados na 

prova, dado que as tentativas de acertar o item ao acaso ou no “chute” ficaram abaixo 

do esperado ( Tcc < ). 

 Mediante esses resultados médios e variações absolutas, pode-se determinar 

a variação relativa dos parâmetros dos itens por meio do coeficiente de variação, e 

mediante a seguinte relação matemática: 

  

     
x

x
x X

CV σ
=           ,                         [5.2]    

   

onde xCV é o coeficiente de variação da variável x;  xσ , o desvio-padrão da variável x; 

e xX é a média dos valores da variável x. Assim, pode-se dizer que: 

 

 
a

a
a X

CV σ
=   ⇒    

886,1
392,0

=aCV   ⇒   207847,0=aCV  

 
b

b
b X

CV σ
=   ⇒    

844,0
551,0

=bCV   ⇒   652844,0=bCV       [5.3] 

 
c

c
c X

CV σ
=   ⇒    

183,0
098,0

=cCV   ⇒   535519,0=cCV . 

 

  Pela comparação desses coeficientes de variação, pode-se dizer que o 

parâmetro que apresentou menor dispersão relativa dos seus valores em torno da média 

foi a discriminação, por ter menor valor de CV. A maior dispersão relativa ocorreu na 

dificuldade da prova, com um valor um pouco acima da dos acertos ao acaso.  

 Esses resultados de dispersão relativa nos levam a concluir que os resultados 

das discriminações dos itens apresentaram um comportamento mais homogêneo em 

torno de seu valor médio do que os valores de dificuldade e acerto ao acaso, ou seja, os 

itens da prova se mostraram muito mais equilibrados em termos de discriminação que 

dificuldade ou acerto ao acaso. 
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 Esse resultado se constitui bastante interessante quando nos atemos ao 

propósito dessa prova, que é, justamente, selecionar os menos aptos dos mais aptos, 

característica própria da discriminação. 

     

 

5.6.5 Análise dos distratores 

  

 

 Como já exposto neste trabalho de pesquisa, seção 1.1, as provas do 

vestibular da UECE são divididas em quatro, tendo, por critério de diferenciação, a 

ordem da opção correta entre as alternativas. Cada conjunto de provas, denominadas por 

gabarito 1, 2, 3 e 4, possui as mesmas questões, na mesma ordem, alternando apenas a 

posição da opção correta entre as alternativas. 

 No caso de Matemática, cada conjunto de provas possui dez questões, com 

quatro alternativas por questão e apenas uma correta. Dessa forma, cada alternativa da 

prova (A, B, C e D), teoricamente, deve ser ocupada em 25% das vezes pela opção 

correta, para que seja considerada bem distribuída, e não vir a favorecer algum 

candidato que a resolva aleatoriamente. 

 Assim, a tabela 22 apresenta a proporção das vezes que a opção correta 

ocupou cada uma das alternativas dessa prova de Matemática nesse vestibular de 2007.1 

da UECE. 

 

Tabela 22 – Proporção das vezes que a opção correta 
ocupa cada uma das alternativas da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1, 
por gabarito de prova. 

Quantidade percentual (%) Alternativa 
correta Gab.1 Gab. 2 Gab. 3 Gab. 4 

A 20 10 40 30 
B 30 40 10 20 
C 30 20 30 20 
D 20 30 20 30 

Fonte: dados de pesquisa 

  

 Observando-se o disposto nessa tabela 22, percebe-se que a distribuição da 

opção correta está bem organizada nos gabaritos 1 e 4 da prova, cujas proporções 

variam de 20% a 30%, por alternativa. Já nos gabaritos 2 e 4 isso não acontece. A 



225 
 

proporção de vezes que a opção correta ocupa a alternativa “A”, no gabarito 2, é de 

apenas 10%, passando a 40% na alternativa “B”. No gabarito 3 a situação se inverte 

com 40% na alternativa “A” e 10% na alternativa “B”. 

 As tabelas 23a, 23b, 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, 26b, mostram a quantidade e a 

proporção dos candidatos, respectivamente, por alternativa escolhida, em cada um dos 

gabaritos (1, 2, 3 e 4) dessa prova de Matemática do Vestibular da UECE/2007.1. 

 

Tabela 23a – Número de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 1. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q71 Q81 Q9 Q10 

A 2434* 1065 2868* 904 932 1316 1064 714 1082 811
B 1086 1306 973 1364 2381* 1451 2171* 833 2003* 1074
C 853 1300 775 2192* 1019 1000 1214 2517* 1107 2116*
D 699 1393* 453 612 739 1304* 617 1007 873 1066

Vazias 6 14 9 6 7 7 12 7 13 11
Total 5078 5078 5078 5078 5078 5078 5078 5078 5078 5078

Fonte: dados de pesquisa. 
(1) – Escluidas da análise quando do estudo da dimensionalidade. 
(*)  – Opção correta. 
 

Tabela 23b – Proporção de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova 
de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 1. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10 

A 47,93* 20,97 56,48* 17,80 18,35 25,92 21,31 15,97 
B 21,39 25,72 19,16 26,86 46,89* 28,57 39,44* 21,15 
C 16,80 25,60 15,26 43,17* 20,07 19,69 21,80 41,67* 
D 13,77 27,43* 8,92 12,05 14,55 25,68* 17,19 20,99 

Vazias 0,12 0,28 0,18 0,12 0,14 0,14 0,26 0,22 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Fonte: dados de pesquisa. 
(*)  – Opção correta. 

 

 Nessa prova (gabarito-1), observa-se que a questão-3 é a mais fácil com 

56,48% (2868) das respostas corretas (alternativa A), embora possua, dentre os 

distratores, o menos atrativo com 8,92% (453) dos respondentes, demonstrando algum 

problema em sua construção. Esse comportamento pode ter influenciado os 

respondentes a demandarem mais para a opção correta da questão. 

 A questão-6 se mostrou como sendo a mais difícil da prova com 25,68% 

(1304) das respostas corretas (alternativa D), no entanto ela apresenta um sério 

problema de construção na alternativa “B” pois conseguiu ser mais atrativa que a 

alternativa correta com 28,57% (1451) das respostas, o que não é adequado. 
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 Mais equilibrada que a questão-6 e tão difícil quanto, é a questão-2 com 

27,43%(1393) das respostas na opção correta (alternativa D). Observa-se também que a 

atratividade de seus distratores (A, B e C) está bem distribuída com, respectivamente, 

20,97%(1065), 25,72%(1306) e 25,60%(1300) dos respondentes, bem próximos dos 

25% teórico esperado. 

 Quanto ao restante das questões (1, 4, 5, 9 e 10), as atratividades nas opções 

corretas foram bastante coerentes, variando de 39,44% a 47,93%, enquanto que as 

atratividades dos distratores ficaram entre 12,05%(612) a 26,86%(1364). 

 

Tabela 24a – Número de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 2. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q71 Q81 Q9 Q10 

A 995 1466 783 1179 1039 1290* 1238 885 1194 932
B 677 1692* 808 2001* 1001 1630 1179 2402* 978 2049*
C 941 1157 574 1317 2334* 1320 679 768 2120* 1017
D 2357* 643 2802* 474 593 731 1871* 911 678 970

Vazias 9 21 12 8 12 8 12 13 9 11
Total 4979 4979 4979 4979 4979 4979 4979 4979 4979 4979

Fonte: dados de pesquisa. 
(1)  – Escluidas da análise quando do estudo da dimensionalidade. 
(*)  – Opção correta. 
 
 

Tabela 24b – Proporção de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova 
de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 2. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10 

A 19,98 29,44 15,73 23,68 20,87 25,91* 23,98 18,72 
B 13,60 33,98* 16,23 40,19* 20,10 32,74 19,64 41,15* 
C 18,90 23,24 11,53 26,45 46,88* 26,51 42,58* 20,43 
D 47,34* 12,91 56,28* 9,52 11,91 14,68 13,62 19,48 

Vazias 0,18 0,42 0,24 0,16 0,24 0,16 0,18 0,22 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Fonte: dados de pesquisa. 
(*)  – Opção correta. 

 

 A prova correspondente ao gabarito-2, com resultados expressos nas tabelas 

24a e 24b, mostra que, a exemplo do gabarito-1, a questão-3 continua sendo a mais fácil 

da prova com 56,28%(2802) de respostas corretas, mesmo tendo sido mudada a posição 

na alternativa que passou de “A” para “D”. Nessa questão, a atratividade dos distratores 

foi mais equilibrada, variando de 11,53%(574) a 15,73%(783) das respostas. 

 O distrator com menor poder de atratividade foi o D, da questão-4, com 

apenas 9,52%(474) de interesse por parte dos respondentes. Nesta questão, a opção 
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correta (alternativa B) foi a que gerou maior atração com 40,19%(2001) das respostas, o 

que era de se esperar. Os outros dois distratores, “A” e “C” se mantiveram próximos ao 

previsto teórico (25%) com, respectivamente, 23,68%(1179) e 26,45%(1317) de 

atratividade. 

 Para esta prova (gabarito-2), a questão-6 foi a mais difícil com 

25,91%(1290) de respostas corretas (alternativa A), no entanto ela se apresenta com o 

mesmo problema identificado no gabarito-1, dado que o distrator “B” se mostrou mais 

atrativo que a alternativa correta, “A” com, 32,74%(1630) das respostas, o que não pode 

acontecer. Certamente é um distrator a ser revisto e analisado adequadamente por estar 

comprometendo a questão como um todo. 

 O restante das questões (1, 2, 5, 9 e 10) se mostrou bem elaboradas com a 

opção correta atraindo a maioria dos respondentes, com valores percentuais variando de 

33,98%(1692) a 47,34%(2357), enquanto seus distratores apresentaram uma 

atratividade entre 11,91%(593) e 29,44%(1466).   

  

Tabela 25a – Número de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 3. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q71 Q81 Q9 Q10 

A 868 1352* 796 1038 1918* 1370 1034 2075* 928 1705*
B 758 1937 768 1430 1327 1395* 1344 1136 1247 1146
C 2541* 904 2922* 659 1018 1405 2047* 756 958 932
D 800 775 481 1841* 707 799 537 1004 1839* 1188

Vazias 11 10 11 10 8 9 16 7 6 7
Total 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978

Fonte: dados de pesquisa. 
(1)   – Escluidas da análise quando do estudo da dimensionalidade. 
(*)  – Opção correta. 

 

Tabela 25b – Proporção de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova 
de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 3. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10 

A 17,44 27,16* 15,99 20,85 38,53* 27,52 18,64 34,25* 
B 15,23 38,91 15,43 28,73 26,66 28,02* 25,05 23,02 
C 51,04* 18,16 58,70* 13,24 20,45 28,22 19,24 18,72 
D 16,07 15,57 9,66 36,98* 14,20 16,05 36,94* 23,87 

Vazias 0,22 0,20 0,22 0,20 0,16 0,18 0,12 0,14 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Fonte: dados de pesquisa. 
(*)  – Opção correta. 
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 As tabelas 25a e 25b mostram os resultados das respostas dos candidatos 

para a prova de gabarito-3. Nesta prova a questão-3 continua sendo a mais fácil com a 

opção correta (C) atraindo 58,70%(2922) dos respondentes, embora possua, como visto 

no gabarito-1, o distrator menos atrativo (D) com 9,66%(481) das respostas, 

justificando, também, o aumento de demanda da opção correta. Os outros dois 

distratores “A” e “B” se mostraram bem equilibrados, atraindo, de forma praticamente 

igual, o restante dos candidatos com, respectivamente, 15,99%(796) e 15,43%(768) das 

respostas. 

 As questões 2 e 6 foram as mais difíceis dessa prova com as opções corretas 

atraindo, respectivamente, 27,16%(1352) e 28,02%(1395) dos respondentes. Embora se 

comportem dessa forma, elas apresentam problemas de construção pois possuem 

distratores mais atrativos que suas alternativas corretas. Na questão-2, o distrator “B” 

atraiu 38,91%(1937) das respostas, enquanto o distrator “C”, da questão-6, teve uma 

atratividade igual a 28,22%(1405), indicando que precisam ser revistos. 

 O restante das questões (1, 4, 5, 9 e 10) se mostrou bem equilibradas com as 

opções corretas gerando as maiores atratividades, como era de se esperar, variando de 

34,25%(1705) a 51,04%(2541) das respostas. Já os distratores dessas questões 

demonstraram uma atratividade variando de 13,24%(659) a 28,73%(1430) das 

respostas. 

 

Tabela 26a – Número de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova de 
Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 4. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q71 Q81 Q9 Q10 

A 939 1280 770 1788* 995 1403 1861* 743 1667* 836
B 2546* 1048 2929* 1268 988 1359 1324 816 1428 965
C 760 1851* 812 1340 953 1472* 1259 1207 1196 1376
D 727 792 465 575 2038* 739 526 2203* 681 1793*

Vazias 9 10 5 10 7 8 11 12 9 11
Total 4981 4981 4981 4981 4981 4981 4981 4981 4981 4981

Fonte: dados de pesquisa. 
(1)   – Escluidas da análise quando do estudo da dimensionalidade. 
(*)  – Opção correta. 

 
 
 
 
 
 
 



229 
 

Tabela 26b – Proporção de candidatos, por alternativa, em cada questão da prova 
de Matemática do Concurso Vestibular da UECE/2007.1. –  GABARITO 4. 
Alternativa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q9 Q10 

A 18,85 25,70 15,46 35,90* 19,98 28,17 33,47* 16,78 
B 51,11* 21,04 58,80* 25,46 19,84 27,28 28,67 19,37 
C 15,26 37,16* 16,30 26,90 19,13 29,55* 24,01 27,62 
D 14,60 15,90 9,34 11,54 40,92* 14,84 13,67 36,00* 

Vazias 0,18 0,20 0,10 0,20 0,14 0,16 0,18 0,22 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Fonte: dados de pesquisa. 
(*)  – Opção correta. 

 

 A última das provas (gabarito-4), com resultados nas tabelas 26a e 26b, 

apresenta a questão-3, também, como sendo a mais fácil, com a opção correta (B) 

atraindo 58,80%(2929) dos respondentes, além de possuir, a exemplo do que ocorreu 

nos gabaritos 1 e 3, o distrator menos atrativo da prova, no caso o “D”, com apenas 

9,34%(465) das respostas. Os outros dois distratores (A e C) possuem atratividades bem 

parecidas com 15,46%(770) e 16,30%(812) das respostas, respectivamente. 

 A questão-6 se mostrou ser a mais difícil dessa prova com a opção correta 

(C) atraindo 29,55%(1472) dos respondentes, seguida da questão-9 com 33,47%(1667) 

de respostas corretas (alternativa A). 

 Interessante notar que, nesta prova, as questões se dividem em dois grupos 

de atratividades, um abaixo dos 40% e o outro, acima. As questões 2, 4, 6, 9 e 10 

atraíram de 29,55%(1472) a 37,16%(1851) das respostas corretas tendo, seus 

distratores, respostas variando de 11,54%(575) a 28,67%(1428) do total. As questões 1, 

3 e 5, com atratividade acima de 40%, possuem, na opção correta, uma variação de 

respostas de 40,92%(2038) a 58,80%(2929), tendo, seus distratores, uma variação de 

9,34%(465) a 19,98%(995). 

 Nessa prova, a questão-5 se mostrou como sendo a mais equilibrada, dado 

que obteve a menor dispersão de respostas em seus distratores, variando de 

19,13%(953) a 19,98%(995). A alternativa correta (D) conseguiu atrair 40,92%(2038) 

dos respondentes. 

 De maneira geral, as quatro provas (gabaritos 1, 2, 3 e 4) apresentaram 

semelhanças interessantes, demonstrando que a constituição das amostras de 

respondentes para cada uma dessas provas são confiáveis, e que a alternância da opção 

correta de questão para questão não gerou tendenciosidade na escolha dos respondentes, 

senão vejamos: para as quatro provas, a questão-6 foi sempre a mais fácil, enquanto, a 
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exceção da prova-4, a questão-2 foi a que se mostrou mais difícil. A exceção também da 

prova-4, a questão-6 se apresentou com problemas, dado que um dos distratores, 

respectivamente às provas 1, 2 e 3, demonstrou maior capacidade atrativa que a própria 

opção correta da questão, denotando clara necessidade de revisão em sua formulação. 

 Outra característica interessante foi quanto ao distrator “D”. Ele sempre se 

mostrou o menos atrativo em todo o conjunto de provas (gabaritos 1, 2, 3 e 4), sendo 

que nas provas 1, 3 e 4 esse fato ocorreu na questão-3, enquanto na prova-2, isso se deu 

na questão-4.  
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5.7  FUNCIONAMENTO DIFERENCIAL DOS ITENS - DIF 

 

 

 De conformidade com os diversos autores estudados, Lord (1980); Requena 

(1990); Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991); Muñiz (1997; 2003); Valle (2002); 

Andriola (2002; 2006); Arias, Lloreda & Lloreda (2006), o objetivo do DIF é verificar 

se os itens de um teste se comportam de forma diferenciada para grupos distintos de 

aptidão semelhante, segundo suas características sociodemográficas, como, etnia, 

gênero, classe social, idade etc., cujos componentes tenham a mesma magnitude medida 

pelo item. 

 No caso do nosso estudo, o tipo de informação armazenada no banco de 

dados da Comissão Executiva do Vestibular da UECE/2007.1 permite que se faça a 

análise do DIF somente segundo o gênero dos candidatos. 

 Considerando que trabalhamos com a prova de Matemática, 

especificamente, resolvemos analisar o comportamento diferencial dos itens dessa 

prova, quanto ao gênero, naquelas áreas do conhecimento que exigem a Matemática 

como prova específica na segunda fase do vestibular da UECE/2007.1. 

 Das quatro áreas consideradas nesse vestibular, – Ciências Exatas e da 

Terra, Administração, Humanidades e Saúde – somente as duas primeiras possuem 

Matemática como prova específica na segunda etapa, como pode ser visto no quadro 1 

deste trabalho. 

 A área de Ciências Exatas e da Terra engloba três cursos (Computação, 

Física e Matemática) e da Administração compreende dois cursos (Administração e 

Ciências Contábeis). Desses cinco cursos, pretendemos trabalhar com o de Matemática, 

por ser o curso afim nesse trabalho doutoral. Posteriormente, em tarefas futuras, 

poderemos realizar a mesma análise considerando os outros cursos.  

 A tabela 27 exibe a proporção dos candidatos, por gênero, para cada um dos 

cursos das duas áreas do conhecimento citadas, as quais possuem, como dito, 

Matemática como prova específica na segunda etapa do vestibular.  
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Tabela 27 – Número de candidatos ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1, nas 
áreas de Administração e das Ciências Exatas e da Terra, segundo o sexo. 

Área do Conhecimento / Curso 
Ciências exatas e da terra Administração 

Comp. Física Matem. Administ. C. Cont. Sexo Popu- 
lação 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
M 8.573 930 85,7 415 85,6 381 74,6 1.474 55,7 500 59,4
F 11.443 155 14,3 70 14,4 130 25,4 1.170 44,3 342 40,6

(%F) 57,17 16,7 16,8 34,0 79,5 68,4 
Total 20.016 1085 100,0 485 100,0 511 100,0 2.644 100,0 842 100,0
Fonte: UECE/CEV. 

 
 
 Como se pode ver, dos 20.016 candidatos, 11.443 (57,17%) são do sexo 

feminino, enquanto 8.573 (42,83%) são do sexo masculino, no entanto, para essas duas 

áreas específicas mostradas na tabela 19, o número de mulheres é sempre menor do que 

o de homens em qualquer um dos cursos. 

 A quantidade de mulheres no curso de Matemática em relação à dos homens 

representou 25,4%, enquanto, para os cursos de Computação e Física, a proporção foi 

praticamente a mesma, com, respectivamente, 14,3% e 14,4%.  

 Nos cursos da área da Administração, o próprio curso de Administração foi 

o que se mostrou mais equilibrado, com uma representatividade feminina em torno de 

44,3%, embora o curso de Ciências Contábeis não se tenha mostrado muito diferente, 

dado que a proporção feminina no curso foi de 40,6%.  

 Como se vê, a quantidade de homens é maior do que a de mulheres, em cada 

um desses cursos, indicando, naturalmente, maior concorrência. Como ambos os sexos 

concorrem a uma mesma vaga ao curso de Matemática, pretendemos verificar como se 

comporta a prova, na forma como foi elaborada, em termos do funcionamento 

diferencial do item – DIF.   

 Com relação às técnicas a disposição na literatura, nenhuma é absolutamente 

eficiente na detecção do DIF, como sustentam Lord (1980), Requena (1990), Holland & 

Wainer (1993), Andriola (2002), Muniz (2003), e Arias, Lloreda & Lloreda (2006). O 

que todos sugerem é a aplicação de mais de um método e verificar seus comportamentos 

convergentes, Assim, para a prova de Matemática, quatro serão os procedimentos 

adotados. 
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5.7.1 DIF no âmbito da TCT 

 

 

 Como exposto na página 105 deste relatório de pesquisa, os métodos 

considerados para a verificação do DIF, no âmbito da TCT, serão o Delta-plot, Mantel-

Haenszel e Regressão Logística. Cada um desses métodos será aplicado na prova de 

Matemática, do Curso de Matemática, no vestibular da UECE/2007.1. A escolha de ser 

este o curso, foi por razões de afinidade com a prova em estudo, que também é de 

Matemática. 

 

 

5.7.1.1 Método Delta-plot  

 

 

 Observando-se a tabela 27, verifica-se que, dos 511 candidatos que se 

submeteram à prova de Matemática, no curso de Matemática, 381 (74,6%) eram do sexo 

masculino e 130 (25,4%), do sexo feminino. A representatividade do sexo feminino em 

relação ao sexo masculino é, portanto, de 34%. 

 De modo a equiparar as quantidades entre os sexos e amenizar a maior 

representatividade masculina no cálculo do DIF, foi feita uma amostragem estratificada 

proporcional de 130 candidatos do sexo masculino, dos 381 existentes, cuja quantidade, 

por tipo de nota obtida na prova, está contida na tabela 28.  

  

 Tabela 28 – Amostragem estratificada proporcional, por nota obtida, de 
130 candidatos do sexo masculino, dos 381 que realizaram a prova de 
Matemática, do curso de Matemática no vestibular da UECE/2007.1  

Nº de Candidatos Xi fac fi 130 amostra 
001  a  010 0 10 10 3,41 3 
011  a  037 1 37 27 9,21 9 
038  a  093 2 93 56 19,11 19 
094  a  145 3 145 52 17,74 18 
146  a  211 4 211 66 22,52 23 
212  a  268 5 268 57 19,45 19 
269  a  314 6 314 46 15,70 16 
315  a  347 7 347 33 11,26 11 
348  a  381 8 381 34 11,60 12 

TOTAL -  - 381 130,00 130 
          Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Como exposto na teoria (p. 131-136 deste trabalhol), a técnica Delta-plot 

trabalha com as proporções de acerto dos candidatos, para cada um dos grupos de 

análise (Referência – GR (masculino) e Focal – GF (feminino)). Tais proporções estão 

expostas na tabela 29 para os 130 candidatos do sexo feminino e 130 do sexo 

masculino.  

 
Tabela 29 – Proporção de acertos, por gênero (130 masculino; e 
130 feminino) e escore obtido em cada um dos itens da prova de 
Matemática1 para o curso de Matemática no vestibular da 
UECE/2007.1 

Proporção de Acertos 
Item-01 Item-02 Item-03 Item-04 Nota 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,22 0,17 0,00 0,06 0,22 0,17 0,11 0,17 
2 0,47 0,30 0,11 0,15 0,53 0,44 0,21 0,15 
3 0,53 0,64 0,11 0,09 0,89 0,68 0,26 0,36 
4 1,00 0,75 0,32 0,30 0,95 0,90 0,32 0,50 
5 0,95 0,94 0,53 0,24 0,95 1,00 0,58 0,53 
6 1,00 1,00 0,63 0,00 0,94 1,00 0,75 1,00 
7 1,00 1,00 0,67 0,63 1,00 1,00 0,92 0,50 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

  Cont. 

Tabela 29 – Proporção de acertos, por gênero (130 masculino; e 
130 feminino) e escore obtido em cada um dos itens da prova de 
Matemática1 para o curso de Matemática no vestibular da 
UECE/2007.1. 

Proporção de Acertos 
Item-05 Item-06 Item-09 Item-10 Nota 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,22 0,06 0,00 0,06 0,22 0,11 0,00 0,22 
2 0,21 0,37 0,05 0,04 0,21 0,26 0,21 0,30 
3 0,47 0,32 0,05 0,23 0,37 0,18 0,32 0,50 
4 0,36 0,50 0,23 0,35 0,45 0,30 0,36 0,40 
5 0,63 0,65 0,21 0,41 0,47 0,71 0,68 0,53 
6 0,63 0,67 0,56 0,50 0,69 0,83 0,81 1,00 
7 0,92 1,00 0,67 0,88 0,83 1,00 1,00 1,00 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Fonte: dados da pesquisa. 
(1) – Os itens 07 e 08 foram excluídos dessa prova por não  
         apresentarem comportamento unidimensional com o  
         restante dos itens. 
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 A transformação dessas proporções de acerto, por sexo, em valores da 

escala delta (∆ = 13 + 4Z) (PASQUALI, 2003, p. 130), estão contidos nas tabelas 30 e 

31, e plotados no gráfico 53.   

 
Tabela 30 – Escala Delta, por item da prova de Matemática, para os 130 candidatos do 
sexo masculino, ao curso de Matemática, no vestibular da UECE/2007.1   

Item do teste  
1 2 3 4 5 6 9 10 Média Desvio 

padrão 
Acertos 100 50 106 62 67 39 64 67 - - 

Prop. 0,77 0,38 0,82 0,48 0,52 0,30 0,49 0,52 0,534 0,176 
Z 1,34 0,85 1,60 -0,30 -0,10 1,33 -0,20 -0,10 - - 
∆ 18,3 9,62 19,4 11,7 12,6 7,7 12,1 12,6 - - 

Fonte: dados de pesquisa. 
 
Tabela 31 – Escala Delta, por item da prova de Matemática, para os 130 candidatos do 
sexo feminino, ao curso de Matemática, no vestibular da UECE/2007.1   

Item do teste  
1 2 3 4 5 6 9 10 Média Desvio 

padrão 
Acertos 75 27 84 49 56 36 49 59 - - 

Prop. 0,58 0,21 0,65 0,38 0,43 0,28 0,38 0,45 0,418 0,145 
Z 1,10 1,46 1,58 -0,30 0,09 0,98 -0,30 0,25 - - 
∆ 17,4 7,17 19,3 11,9 13,3 9,09 11,9 14,0 - - 

Fonte: dados de pesquisa. 
 

Gráfico 53 – Delta-plot dos itens da prova de Matemática, por gênero 
(130 masculino; 130 feminino), do Curso de Matemática do Vestibular 
da UECE/2007.1 
 

 
                 Fonte: dados de pesquisa 
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  Observando-se o comportamento gráfico desses dados, verifica-se um 

deslocamento horizontal da elipse em direção à escala delta feminino, indicando que, de 

maneira geral, o teste se apresenta mais difícil para este grupo de candidatos. Essa 

afirmação é confirmada quando se avalia o coeficiente de correlação estimado, contido 

no âmbito do gráfico, que foi de 0,903 (RSqLinear = 0,903). 

  Consoante Angoff (1993, p. 10), quando o valor do coeficiente de 

correlação for menor do que 0,98, a ordem da dificuldade dos itens não será a mesma 

para os dois grupos em análise e “a elipse se deslocará vertical ou horizontalmente, 

dependendo de qual grupo é mais proficiente, indicando que os itens diferem 

unicamente nos níveis de proficiência”. Como o valor do coeficiente de correlação 

calculado foi igual a 0,903 (< 0,98), conclui-se, por esse procedimento, que a prova se 

apresenta mais difícil para o grupo focal - GF, ou seja, feminino. 

 Para Pasquali (2003, p. 153), quanto mais os itens se distanciarem do eixo 

central da elipse em direção à ordenada, mais difícil o item se apresentará para a 

amostra relacionada a essa ordenada. Quanto mais sobrepostos estiverem os pontos 

Delta-plot sobre o eixo central da elipse, maior o coeficiente de correlação entre as 

variáveis e mais similares se apresentarão as proficiências dos candidatos. 

 Assim, podemos assinalar que os itens que apresentam menor divergência 

no parâmetro dificuldade, para os grupos de referência - GR (masculino) e focal - GF 

(feminino) são o 03, 04 e o 09, enquanto a maior divergência é observada no item 02. 

Isso não quer dizer que os itens funcionem diferentemente para esses grupos, mas que 

possuem diferentes níveis de proficiências. A verificação de que essas divergências se 

constituam como DIF será realizada com a ajuda nos métodos seguintes, mais 

analíticos.      
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5.7.1.2  Método de Mantel-Haenszel (M-H) 

 

 

 O método de M-H é um teste de hipóteses que determina se um item se 

comporta de forma diferenciada entre dois grupos de candidatos mutuamente exclusivos 

e de mesma habilidade, classificados como focal (GF) e de referência (GR). 

 Muñiz (2003, p. 251) chama atenção para alguns cuidados que são 

necessários quando se busca determinar a existência de DIF por meio desse método. 

Um deles é a de que os grupos de referência e focal tenham a mesma quantidade de 

candidatos; e o outro é que esse método só consegue detectar a presença de DIF quando 

o funcionamento diferencial do item for uniforme. Assim, antes da aplicação do 

método, procurou-se observar se essas duas restrições estavam sendo cumpridas na 

prova de Matemática. 

 Na tabela 27, observa-se que a quantidade de candidatos, com relação ao 

sexo, não é a mesma na prova de Matemática, ou seja, 130 (25,4%) candidatos do sexo 

feminino e 381 (74,6%) do sexo masculino.  

 Embora essas quantidades tenham se equiparado com a amostragem 

estratificada proporcional para os candidatos do sexo masculino, como visto nas tabelas 

28 e 29, a proporção de acertos se alterna, ora em favor do sexo masculino, ora em favor 

do sexo feminino, para todos os itens da prova. Assim, mesmo equiparadas as 

quantidades, não é possível aplicar-se M-H na forma atual, dado o não-cumprimento da 

uniformidade. 

 Muñiz (op. cit., p. 251) acrescenta que uma das principais limitações do 

método de M-H é não conseguir detectar a existência de DIF para comportamentos não 

uniformes nos itens. Uma solução proposta por esse autor é dividir a amostra de 

candidatos em dois grupos (um acima e o outro abaixo da média global do teste) e 

aplicar o método de M-H, em separado, para cada um dos grupos.  

  Esse procedimento foi realizado, obtendo-se, para os 260 candidatos da 

amostra (130 do sexo masculino e 130 do sexo feminino), nota média igual a 3,81. A 

tabela 32 traz os novos valores das proporções de acerto para cada nível de nota da 

prova, por item e gênero, considerando as partições abaixo e acima desse valor médio 

(3,81). 
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Tabela 32 – Proporção de acerto dos candidatos, por gênero (130 
masculino; e 130 feminino) e escore obtido, abaixo e acima da nota 
média da prova (3,81), para cada um dos itens da prova de 
Matemática, para o curso de Matemática, no vestibular da 
UECE/2007.1 

Proporção de Acertos 
Item-01 Item-02 Item-03 Item-04 Nota 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 
Proporção de acertos para as notas inferiores a nota média 3,81 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,22 0,08 0,00 0,08 0,22 0,17 0,11 0,08 
2 0,47 0,29 0,11 0,24 0,53 0,29 0,21 0,24 
3 0,53 0,50 0,11 0,14 0,89 0,50 0,26 0,43 

Proporção de acertos para as notas inferiores a nota média 3,81 
4 1,00 0,75 0,40 0,30 0,93 0,90 0,33 0,50 
5 0,92 0,94 0,62 0,24 0,92 1,00 0,54 0,53 
6 1,00 1,00 0,64 0,00 0,91 1,00 0,82 1,00 
7 1,00 1,00 0,67 0,63 1,00 1,00 0,89 0,50 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
 
 Cont. 

Tabela 32 – Proporção de acerto dos candidatos, por gênero (130 
masculino; e 130 feminino) e escore obtido, abaixo e acima da nota 
média da prova (3,81), para cada um dos itens da prova de 
Matemática, para o curso de Matemática, no vestibular da 
UECE/2007.1 

Proporção de Acertos 
Item-05 Item-06 Item-09 Item-10 Nota 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 
Proporção de acertos para as notas inferiores a nota média 3,81 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,22 0,08 0,00 0,08 0,22 0,17 0,00 0,17 
2 0,21 0,24 0,05 0,06 0,21 0,35 0,21 0,29 
3 0,47 0,43 0,05 0,29 0,37 0,29 0,32 0,43 

Proporção de acertos para as notas inferiores a nota média 3,81 
4 0,40 0,50 0,27 0,35 0,27 0,30 0,40 0,40 
5 0,62 0,65 0,31 0,41 0,46 0,71 0,62 0,53 
6 0,64 0,67 0,64 0,50 0,64 0,83 0,73 1,00 
7 0,89 1,00 0,67 0,88 0,89 1,00 1,00 1,00 
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 Após esse procedimento, determinou-se a Estatística de M-H para cada um 

dos itens dessa prova, cujos resultados estão expostos na tabela 33. Essa ilustração 

reúne os valores das Estatísticas Alfa( MHα ) e Delta( MH∆ ) de Mantel-Haenszel, assim 

como sua classificação.  
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 Para Muñiz (2003, p. 250), a escala Delta( MH∆ ) é dada pela relação 

)ˆln(35,2 MHMH α−=∆ , em torno da origem, de modo que, quanto mais distante da 

origem, mais significativo é o DIF. Em Andriola (2004, p. 330), o Educational Testing 

Service (ETS) propôs a seguinte escala classificatória para o Delta( MH∆ ). 

 

 Se o Delta( MH∆ ) estiver entre -0,05 e 0,05 ⇒  DIF irrelevante; 

 Se o Delta( MH∆ ) estiver entre -0,06 e –0,10 ou 0,05 e 0,10  ⇒  DIF moderado; 

 Se o Delta( MH∆ ) for menor que -0,10 ou maior que 0,10  ⇒  DIF severo. 

 

Tabela 33 – Alfa( HM −α ) e Delta de Mantel-Haenszel ( HM −∆ ) para os itens da prova de 
Matemática, para o curso de Matemática, no vestibular da UECE/2007.1, para valores 
abaixo e acima da nota média da prova (3,81). 

Alfa ( HM −α ) e Delta ( HM −∆ ) de Mantel-Haenszel 
X < 3,81 X ≥ 3,81 Item 

HM −α  HM −∆  Tipo HM −α  HM −∆  Tipo 

DIF 
Favorável

01 1,4756 -0,9143 Severo 2,4504 -2,1062 Severo MM 
02 0,7054 0,8201 Severo 1,6752 -1,2124 Severo FM 
03 1,8490 -1,4444 Severo 0,6864 0,8843 Severo MF 
04 0,8380 0,4153 Severo 0,9796 0,0484 Irrelevante FF 
05 1,0964 -0,2163 Severo 0,8523 0,3756 Severo MF 
06 0,5589 1,3672 Severo 0,8539 0,3712 Severo FF 
09 0,9657 0,0820 Moderado 0,6399 1,0491 Severo FF 
10 0,7465 0,6871 Severo 0,9798 0,0480 Irrelevante FF 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Considerando o procedimento sugerido em Muñiz (2003, p. 251), da divisão 

do conjunto de resultados em dois grupos, um acima e outro abaixo da nota média 

(3,81) do teste, vemos que, dos oito itens da prova de Matemática, cinco se mostraram 

uniformes (01, 04, 06, 09 e 10) em toda a sua extensão de escore, ou seja,  ou sempre 

abaixo ou sempre acima da nota média 3,81. Desses cinco itens, apenas o 01 se mostrou 

favorável ao grupo de referência (masculino), enquanto o restante, ao grupo focal 

(feminino), como se pode ver na tabela 32. 

 Uma característica interessante a se notar é que, dos três itens com 

características não uniformes (02, 03 e 05), dois deles (03 e 05) se mostraram favoráveis 

ao grupo focal (feminino), justamente na parte dos escores cujos valores estão acima do 

valor médio global da prova (3,81), demonstrando, nesse intervalo, que o grupo focal 

(feminino) apresenta maior proficiência do que o grupo de referência (masculino). 



240 
 

 Outro ponto a se notar é que, para os valores de notas acima do valor médio 

(3,81), somente o item 04 e 10 apresentaram DIF irrelevante, enquanto no item 09, no 

intervalo de nota inferior ao valor médio, o DIF foi moderado. O restante dos intervalos 

de notas, no restante dos itens apresentou DIF severo, como se pode ver na tabela 33. 

 De modo a se ter uma ideia mais imediata desse comportamento de DIF, os 

gráficos a seguir apresentam o comportamento das curvas para os valores contidos nessa 

tabela 32. 

 

Gráfico 54 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-01 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-01 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = – 0,9143 MH∆  = – 2,1062 

MH∆  = – 0,7761 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Nota-se que o item 01 dessa prova de Matemática apresenta DIF uniforme 

favorável aos candidatos do sexo masculino (GR), até o escore 4 da prova. A partir daí, 

as proficiências dos candidatos são semelhantes, independentemente do sexo, não 

existindo DIF. No intervalo de existência do DIF, a maior discrepância encontra-se no 

escore 4, onde os homens apresentaram um desempenho 25% maior do que as 

mulheres, sendo classificado como DIF severo. 

 Quanto ao item-02, o DIF apresenta um comportamento não uniforme. Até 

o valor médio do teste (3,81), o DIF é favorável ao grupo focal (feminino), com uma 

maior discrepância de 13% no escore 2. A partir do valor médio, o DIF é favorável ao 

grupo de referência, ocorrendo a maior discrepância no escore 5, com 64% de 
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favorecimento aos candidatos do sexo masculino. Para ambos os DIF’s, o conceito 

classificatório é de severo. 

Gráfico 55 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-02 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-02 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = 0,8201 MH∆  = – 1,2124 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Um fato que chama a atenção no item 02 é que, até o escore 6, a proporção 

de acertos, favorável ao grupo focal (feminino), não ultrapassa 30%, com tendência 

decrescente até o escore 6, sendo crescente a partir daí. Já para o grupo focal 

(masculino), a tendência é só de crescimento ao longo de todos os valores de escores, 

chegando a ter maior proficiência a partir do escore 4. As aptidões dos candidatos se 

igualam, praticamente, nos escores 7 e 8, não ocorrendo aí existência de DIF.  

 O item 03 apresenta um comportamento de DIF não uniforme, favorável ao 

grupo masculino (GR) até o escore 4. A partir daí, até o escore 6, o grupo focal 

(feminino) exibe maior aptidão do que o grupo de referência (masculino), igualando-se 

ao longo dos escores 7 e 8, não apresentando DIF para estes, como se pode ver no 

gráfico-56. 
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Gráfico 56 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-03 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-03 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = –1,4444 MH∆  = 0,8843 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 No item 03, a maior discrepância ocorre no escore 3, com 39% de 

favorecimento ao grupo de referência, demonstrando que, para esse nível de 

proficiência, os homens foram mais aptos. 

 Com relação ao item-04, observa-se um comportamento quase uniforme, 

favorável ao grupo focal, à exceção do escore 7, onde ocorre uma inversão significativa 

de comportamento, favorável ao grupo de referência, como se pode ver no gráfico 51. 

  

Gráfico 57 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-04 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-04 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆ = 0,4153 (*)
MH∆ = 0,0484 

Fonte: dados da pesquisa. 
(*) – desconsiderando o DIF no valor 7 de escore, o MH∆ = 0,5194. 
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 Interessante é notar no item 04 que a maior discrepância de aptidão ocorre 

no escore 7, justamente no único ponto de favorecimento ao grupo de referência, com 

uma proficiência demonstrada pelos homens de 49% maior do que a das mulheres. Em 

todos os outros escores, quando não iguais, o favorecimento é para o grupo focal, com 

17% de mais proficiência, nos escores 3 e 4, igualmente.  

 Para o item-05, o DIF não se mostra muito significativo quando se toma por 

base o disposto no gráfico-58. Embora sem muita expressão, o favorecimento abaixo do 

valor médio da prova (3,81) é para o grupo de referência, com sua maior expressão no 

escore 1, sendo de 14% a proficiência observada.   

 
Gráfico 58 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-05 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 

ITEM-05 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = –0,2163 MH∆  = 0,3756 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Para os escores acima do valor médio, dois pontos se destacam favorável ao 

grupo focal, embora sem muita expressão. São os escores 4 e 7, com, respectivamente, 

10% e 13% de proficiência superior. 

 Com relação ao item 06, o DIF se mostrou, praticamente, com um 

comportamento uniforme em toda sua extensão, favorável ao grupo focal, com uma 

pequena inversão de favorecimento no escore 6, sem muita importância. O maior valor 

de favorecimento ocorreu no escore 3, tendo o grupo feminino apresentado 24% de 

proficiência maior do que o grupo masculino. Bem próximo a esse valor está o escore 7, 

com 23% de proficiência feminina maior do que a masculina, como se pode ver no 

gráfico 59.    
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Gráfico 59 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-06 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-06 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = 1,3672 (*)
MH∆ = 0,3712 

Fonte: dados da pesquisa. 
(*) – desconsiderando o DIF no valor 6 de escore, o MH∆ = 0,6381. 
 
 O item 09 apresenta um comportamento não uniforme, com tendências não 

definidas para os escores abaixo do valor médio (3,81) do teste. Para os valores acima 

da nota média, percebe-se clara definição favorável ao grupo focal (feminino), 

indicando que, nesse trecho, as mulheres apresentam proficiência maior do que a dos 

homens.  

 
Gráfico 60 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-09 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-09 
DIF para aptidões abaixo de 3,81 DIF para aptidões acima de 3,81 

(*)
MH∆ = 0,0820 MH∆  = 1,0491 

Fonte: dados da pesquisa. 
(*) – desconsiderando o DIF no valor 2 de escore, o MH∆ =  - 0,3862  
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 Para os valores de escore acima da nota média (3,81), a maior proporção de 

acerto, favorável ao grupo focal, encontra-se no escore 5, com uma diferença de 25% de 

proficiência superior ao grupo de referência. Até a nota média, o DIF foi considerado 

moderado, passando a severo, acima desse valor. 

 Para o item 10, o DIF se apresenta não uniforme, com um claro 

comportamento favorável ao grupo focal para valores de escore abaixo da nota média 

do teste. Acima desse valor médio, o DIF não se define adequadamente, já que, nos dois 

pontos de discrepância (escores 5 e 6), ocorre inversão de favorecimento, ora ao grupo 

de referência, ora ao grupo focal.   

 É importante notar que, nos escores 4, 7 e 8, os grupos (GR e GF) 

apresentam o mesmo nível de proficiência, como se pode ver no gráfico 61. 

 
Gráfico 61 – Comportamento do DIF para escores abaixo e acima do valor médio, 3,81, 
para o item-10 da prova de Matemática, para o curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1.  

ITEM-10 
DIF para escores abaixo de 3,81 DIF para escores acima de 3,81 

MH∆  = 0,6871 (*)
MH∆ = 0,0480 

Fonte: dados da pesquisa. 
(*) – desconsiderando o DIF no valor 5 de escore, o MH∆ = 0,2898. 
 

 Para os valores de escore abaixo da nota média, a maior discrepância ocorre 

no escore 2, com 17% de diferença de favorecimento ao grupo focal, o mesmo 

ocorrendo no escore 6, com 27% de diferença na proficiência.  
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5.7.1.3  Método de Regressão Logística (R-L) 

 

 

 A alternativa ao método de Mantel-Haenszel quando os itens apresentam 

comportamentos não uniformes é o da Regressão Logística, como sugere Vale (2002, p. 

174). Esse método utiliza procedimentos de máxima verossimilhança para estimação 

dos parâmetros, em função de sua natureza não linear da transformação logística. 

 Como já disposto, a Regressão Logística é um método hierárquico, 

realizado em três passos. No primeiro, observa-se a existência de DIF entre o Item 

(variável dependente) e o Desempenho dos candidatos (Xi), como variável 

independente; em seguida, acrescenta-se ao modelo a segunda variável independente, 

Sexo (Gi), indicando a que grupo (GR e GF) pertence o candidato; e, por fim, procede-

se à interação do Desempenho dos candidatos (Xi) com o grupo (Gi) a que pertence, 

considerando a seguinte classificação, como já exposto. 

 

         Se   Sig(Wald)(Gi)  <  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  <  5%  ⇒   o DIF será tanto Uniforme 

                                                                                                         quanto Não-Uniforme. 

         Se   Sig(Wald)(Gi)  >  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  <  5%  ⇒    o DIF será Não-Uniforme. 

         Se   Sig(Wald)(Gi)  <  5%   e   Sig(Wald)(XiGi)  >  5%  ⇒    o DIF será Uniforme. 

 

 A tabela 34 apresenta o comportamento do Funcionamento Diferencial dos 

Itens – DIF, da prova de Matemática, para o curso de Matemática, segundo o sexo dos 

candidatos, por meio do método da Regressão Logística. 

 
Tabela 34 – Funcionamento Diferencial dos Itens – DIF, mediante o método da 
Regressão Logística, segundo o Sexo dos candidatos 

Desempenho (Xi) Sexo (Gi) Desempenho*Sexo Item Wald Sig.  Wald Sig.  Wald Sig.  
Tipo de 

DIF 
01 77,74 0,000 8,23 0,004 52,54 0,000 U e NU 
02 53,46 0,000 11,55 0,001 50,37 0,000 U e NU 
03 73,46 0,000 10,57 0,001 50,93 0,000 U e NU 
04 57,21 0,000 8,68 0,003 47,76 0,000 U e NU 
05 46,07 0,000 5,34 0,021 85,38 0,000 U e NU 
06 66,39 0,000 2,27 0,132 84,92 0,000 NU 
09 68,03 0,000 3,18 0,074 88,09 0,000 NU 
10 69,64 0,000 0,53 0,467 80,55 0,000 NU 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Como se vê nessa tabela 34, dos oito itens da prova, os cinco primeiros (01, 

02, 03, 04 e 05) apresentaram DIF tanto uniforme quanto não uniforme, enquanto nos 

três restantes (06, 09 e 10) o DIF foi não uniforme. 

 

  

5.7.2  DIF no âmbito da TRI 

 

 

5.7.2.1  Método da Comparação dos Betas 

 

 

 Como visto na pagina 144, o método do DIF considerado na TRI é o da 

comparação dos Betas ( β∆ ), cujos componentes podem ser obtidos diretamente do 

software BILOG-MG (ZIMOWSKI, et al., 1996).  

A tabela 35 expõe os resultados das estimativas dos parâmetros de 

dificuldade para os grupos de referência ( GRb̂ ) e focal ( GFb̂ ), na prova de matemática, 

gerados pelo software BILOG-MG. 

 

Tabela 35 – Funcionamento Diferencial dos Itens – DIF, para o Curso de 
Matemática no Vestibular da UECE/2007.1 – Método da Comparação 
dos Betas ( β∆ ). 

Grupo 
Item Masc.( GRb̂ ) Fem.( GFb̂ ) 

Grupo 

GFb̂  – GRb̂  β∆  

01 -1,227 (0,216*) -0,845 (0,179*)  0,383 (0,281*)  1,363 
     

02  0,450 (0,180*)  0,767 (0,217*)  0,317 (0,282*) 1,124 
     

03 -1,490 (0,226*) -1,120 (0,182*)  0,370 (0,290*) 1,276 
     

04  0,060 (0,176*) -0,057 (0,186*) -0,118 (0,257*) -0,459 
     

05 -0,098 (0,180*) -0,277 (0,177*) -0,179 (0,253*) -0,707 
     

06  0,843 (0,187*)  0,393 (0,200*) -0,450 (0,274*) -1,642 
     

09 -0,003 (0,175*) -0,057 (0,184*) -0,054 (0,254*) -0,213 
     

10 -0,099 (0,177*) -0,368 (0,179*) -0,269 (0,251*) -1,072 
                 Fonte: dados da pesquisa 

 (*) – Erro padrão de estimativa 
 

 



248 
 

 Observando-se os resultados estatísticos gerados pelo Método da 

Comparação dos Betas ( β∆ ), vemos que três dos itens (01, 02 e 03) apresentam um 

comportamento diferenciado que favorece o grupo focal (feminino), enquanto os cinco 

itens restantes (04, 05, 06, 09 e 10) o grupo de referência (masculino). 

 Considerando o disposto por Andriola (2000, p. 330), de classificar o DIF 

segundo sua intensidade, numa escala de distribuição probabilística normal padronizada 

para β∆ , a 5% de significância, o DIF será considerado irrelevante ou poderá ter a 

seguinte classificação, dependendo em que intervalo β∆  estará contido, ou seja. 

 

    DIF                DIF                            DIF                            DIF                DIF 
       severo          moderado      irrelevante ou inexistente       moderado         severo   
 

                   -2,58               -1,96                                      1,96                  2,58 
                                                                     0 
 

 Assim, com base no disposto na tabela 35, pudemos elaborar o seguinte 

gráfico, de modo a ter uma visão mais imediata do comportamento do DIF para os 

dados em estudo. 

 

Gráfico 62 – Funcionamento Diferencial do Item – DIF, para o Curso de Matemática no 
Vestibular da UECE/2007.1 – Método da Comparação dos Betas ( β∆ ). 
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             -2,58              -1,96                            0                                 1,96                             2,58   
                            DIF                                             DIF                                                DIF 
                         Moderado                             Irrelevante ou Inexistente                           Moderado    
      
 
 Fonte: dados da pesquisa 

 

  Assim, tanto na tabela-35 como no gráfico-62, os Delta-betas ( β∆ ) se 

distribuem entre dois grupos bem distintos: um favorecendo o grupo focal ou feminino 

(itens 01, 02 e 03), de característica mais homogênea, e outro o grupo de referência ou 

masculino (04, 05, 06, 09 e 10), de comportamento mais disperso. 
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  Outra característica observada nos DIF dos itens 01, 02 e 03 é que, além de 

homogêneos, estão classificados como moderado, favorecendo ao grupo feminino. 

  Para o restante dos itens, favoráveis ao grupo masculino, observa-se que 04, 

05 e 09 são considerados irrelevantes, enquanto 06 e 10 apresentam DIF moderado.  

 Essas características observadas nos levam a compreender que as 

discrepâncias no entendimento dos conteúdos entre os gêneros é bem menor nos itens 

01, 02 e 03, favoráveis às mulheres, que nos itens 06 e 10, favoráveis aos homens, em 

razão dos seus comportamentos de homogeneidade.  

 De forma complementar a um melhor entendimento, o Quadro-28 apresenta 

os conteúdos abordados nos itens dessa prova em questão. 

 
Quadro 28 – Temas abordados nos itens da prova de Matemática do Concurso 
Vestibular da UECE/2007.1. 
Item Tema abordado 
01 Operações básicas com números racionais e equações polinomiais do 1º grau 
02 Números inteiros, divisibilidade teoria dos conjuntos 
03 Funções exponenciais e sistemas de equações do 1º grau 
04 Operações com números racionais e equações polinomiais do 1º grau 
05 Operações com números reais, porcentagem e equações polinomiais do 1º grau 
06 Geometria plana e geometria analítica 
09 Geometria analítica: retas e circunferências 
10 Funções polinomiais do 1º grau 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.7.3 Síntese do Funcionamento Diferencial dos Itens - DIF 
 

 

 Quatro foram as técnicas utilizadas neste estudo do funcionamento 

diferencial dos itens da prova de Matemática, para o Curso de Matemática – Delta-plot, 

Mantel-Haenszel, Regressão Logística e o da Comparação dos Betas – cujos resultados 

estão mostrados na tabela 36. 

 

 Tabela 36 – Funcionamento Diferencial dos Itens - DIF da prova 
de Matemática, do Curso de Matemática, no Vestibular da 
UECE/2007.1, mediante as técnicas Delta-plot, Mantel-
Haenszel, Regressão Logística e Comparação dos Betas, 
segundo o sexo dos candidatos  

M-H  
Delta-plot X < 3,81 X ≥ 3,81 

TRI 
( β∆ ) RL 

Item 01 - M M- U-NU F 
Item 02 M F M U-NU F 
Item 03 - M F U-NU F 
Item 04 - F - U-NU M 
Item 05 F M F U-NU M 
Item 06 F F MF NU M 
Item 09 - MF F NU M 
Item 10 F F - NU M 

 Fonte: dados de pesquisa. 

 

  Considerando que nenhum método é absolutamente preciso na determinação 

de um possível comportamento diferenciado dos itens de uma prova, adotamos o 

critério de que o item poderia apresentar DIF entre os candidatos se houvesse 

convergência em, pelo menos, três dos métodos adotados. Essa convergência será 

considerada parcial se o Método de M-H indicar algum comportamento diferenciado do 

item para valores acima ou abaixo do valor médio da prova (3,81), em conjunto com a 

indicação de DIF em dois dos outros métodos. 

  Observando-se o comportamento divergente entre os métodos adotados, 

conclui-se não se poder afirmar que os itens da prova de Matemática apresentem ou não 

comportamento diferenciado quanto ao sexo dos candidatos, tendo, portanto, um 

comportamento equilibrado e sem viés. 
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5.8 ANÁLISE DA FUNÇÃO DE INFORMAÇÃO GERADA PELA PROVA 
DE MATEMÁTICA 

 

 

 Na compreensão de Requena (1990, p. 295), dentre as aplicações imediatas 

mais importantes dos modelos do traço latente ou TRI, se encontra a da elaboração de 

testes. Em termos gerais, determinado o objetivo específico para o qual o teste será 

formulado, o melhor teste de k itens será aquele que, com base num conjunto de n itens 

disponíveis, proporcionem a maior quantidade de informação acerca do traço latente. 

 Estando o teste já feito, como é o caso da prova de Matemática aplicada no 

concurso vestibular da UECE/2007.1, pode-se verificar, mediante as funções de 

informações, qual o comportamento da informação produzida, determinando-se o nível 

ideal de aptidão que os candidatos devem possuir, de modo que o teste produza o 

máximo de informação. 

 Considerando que o propósito dos testes de seleção é identificar os melhores 

candidatos, isto é, aqueles mais capazes de executar a tarefa para a qual foram 

selecionados, como é o caso de um curso de nível superior, procedemos à elaboração da 

função informativa para a prova de Matemática, ao curso de Matemática, através do 

software BILOG-MG, buscando identificar qual o nível ótimo de aptidão 

(conhecimento em Matemática) que aqueles candidatos deveriam possuir, como se vê 

no gráfico 63. 

 
Gráfico 63 – Função de Informação da Prova de Matemática, para o curso de 
Matemática, no Vestibular da UECE/2007.1 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Inf.max=5,513 

θ = 0,8750 
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 A linha pontilhada no gráfico representa a função do erro-padrão, enquanto 

a linha contínua é a função de informação. A máxima informação (5,513) corresponde a 

um θ de 0,875 na escala de aptidão, no ponto de ocorrência de menor erro-padrão. A 

prova, também, na forma como descreve o gráfico, não traz nenhuma informação para 

candidatos com níveis de aptidão menores do que -1,6 desvios-padrão abaixo da média 

(0), nem acima de 4,0. 

 Considerando que a aptidão θ = 0,875 é uma estimativa circunstancial, o 

que dificilmente representa o valor real correspondente à máxima informação do teste, o 

procedimento mais adequado é formar um intervalo para θ, a partir do erro-padrão de 

estimativa, a um nível apropriado de confiança, de modo a se poder determinar os níveis 

de aptidão dos candidatos que gerariam o máximo de informação no teste, sendo estes 

os candidatos ideais a selecionar. 

 De maneira geral, a estrutura da relação matemática para um intervalo de 

confiança amostral a um nível de confiança (1 – α) de 95% é dado por, 

 

   α
θ

θθ
θ

θ αα −=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+≤≤− 1

)ˆ(
1ˆ

)ˆ(

1ˆ
22 I

Z
I

ZP .      [5.4] 

 
  Considerando o nível de confiança de 95%, o valor de Z nas tabelas da 

distribuição normal é 1,96, portanto, o desvio de estimação ( θθ ˆ−=d ) ou erro de 

estimação será  

 

      d = 
)(

1

2 θα I
Z  = 

513,5
196,1 = 1,96 (0,426) = 0,8348      [5.5] 

 
 Assim, o intervalo que pode conter os valores das aptidões, de modo a 

gerarem a máxima informação no teste, com 95% de confiança, varia de 0,8750 a ± 

0,8348, ou seja,  

            INT(θ) = [0,0402;  1,7098]. 

 
 Considerando os valores das aptidões dos 511 candidatos que realizaram a 

prova de Matemática, partir de seus resultados na prova, pelo software BILOG-MG 

pode-se ver que 49,3% (254) delas estão contidas no intervalo há pouco apresentado, 
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enquanto 50,3% (257) estão fora, sendo, portanto, os candidatos ideais a realizar essa 

prova. 

 Uma análise mais detalhada da função de informação do teste pode ser 

realizada com base em cada um dos seus itens, considerando que gozam da propriedade 

da aditividade, e o somatório de suas informações produz a da prova como um todo. A 

tabela 37 exibe os valores das informações geradas por item da prova e seus erros-

padrão de estimativa. 

 
Tabela 37 – Estimadores de Informação dos Itens da prova de 
Matemática, para o Curso de Matemática, no Vestibular da 
UECE/2007.1 

ITEM 
Máxima 

Informação 
(EPE)* 

Ponto de Máx. 
Informação (θ)

(EPE)* 

Confiabilidade 
Média do Item 

(EPE)* 
01 1.4644 (0.6414)  ‐0.1128 (0.1439)  0.5809 (0.3675) 
02 0.5526 (0.2484)  1.3795 (0.1729)  0.1724 (0.1471) 
03 1.3694 (0.6214)  ‐0.3534 (0.1549)  0.5215 (0.3427) 
04 0.7991 (0.3514)  0.9543 (0.1441)  0.2580 (0.2051) 
05 0.8446 (0.4271)  0.9968 (0.1550)  0.2435 (0.1958) 
06 1.0724 (0.5091)  1.1541 (0.1320)  0.2977 (0.2294) 
09 1.2120 (0.5820)  0.8443 (0.1227)  0.3789 (0.2748) 
10 1.0543 (0.5124)  0.7742 (0.1258)  0.3590 (0.2642) 

    Fonte: dados da pesquisa. 
  (*) – Erro Padrão de Estimação 
 

 Complementando essas informações, a tabela 30, traz os valores dos 

parâmetros de discriminação (a), dificuldade (b) e acerto ao acaso (c) do modelo 

logístico da TRI, ou seja,   

 

Tabela 38 – Parâmetros do modelo logístico dos itens da prova 
de Matemática para os 511 candidatos ao curso de Matemática 
no Vestibular da UECE/2007.1 

ITEM a b c 
01 1,849  ‐0,218  0,272 
02 1,046  1,236  0,187 
03 1,859  ‐0,467  0,311 
04 1,431  0,804  0,318 
05 1,551  0,844  0,369 
06 1,446  1,054  0,179 
09 1,648  0,733  0,251 
10 1,573  0,650  0,275 

    Fonte: dados da pesquisa. 
 



254 
 

 De modo a se ter uma visão mais imediata do comportamento desses dados 

contidos nas tabelas 37 e 38, os gráficos seguintes apresentam, para cada item da prova 

de Matemática, o comportamento psicométrico de seus resultados para os 511 

candidatos ao curso de Matemática. 

 Como se pode ver, os itens 01 e 03 são os que ensejam a maior quantidade 

de informação para o teste, 1,4644 e 1,3694, respectivamente, tendo as seguintes curvas 

características e de informação. 

  

Gráfico 64 – Curva Característica e Função de Informação do Item-01 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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Fonte: dados da pesquisa 
 
Gráfico 65 – Curva Característica e Função de Informação do Item-03 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 

Curva Característica e Função de Informação do Item 03 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3

c

b

E S C  A  L A    D  E   A  P T I D  Ã  O

P 
R 

O
 B

 A
 B

 I L
 I D

 A
 D

 E

C  U  R  V A    C  A  R  A  C  T E R  Í S T I C  A    D  O   I T E M 3

a =  1.859 b = -0.467 c =  0.311 
 

 
-3 -2 -1 0 1 2 3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

E S C  A  L A    D  E   A  P T I D  Ã  O

I N
 F

 O
 R

 M
 A

 Ç
 Ã

 O

F U  N  Ç  Ã  O   D  E   I N  F O R  M A  Ç  Ã  O   D  O   I T E M  3

 

Fonte: dados da pesquisa 

θ = - 0,1128 

Inf.max = 1,4644 

θ = - 0,3534

Inf.max = 1,3694 
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 É interessante notar que, embora sejam os que aportem a maior quantidade 

de informação, representam os mais fáceis do teste (b = -0,218 e -0,467), não exigindo 

muita aptidão por parte dos candidatos (θ = -0,1128 e -0,3534). São considerados, 

também, como os mais discriminativos (a = 1,849 e 1,859), com valores bem próximos 

do limite superior, prático, sugerido em Ribeiro (2004, p. 18), que devem estar contidos 

entre 0 e 2. De maneira geral, dentre os oitos itens dessa prova, esse são os que 

apresentam os maiores valores médios de confiabilidade (0,5809 e 0,5215). 

 Já o item 02, considerado o mais difícil pelos 511 candidatos ao curso de 

Matemática (b = 1,236), é o que menos contribui com informação para o teste (0,5526), 

sendo particularmente válido para candidatos com aptidão em torno de 1,3795, com um 

valor médio discriminativo (a = 1,046), como mostrado na tebela 28 e explicitado no 

gráfico 66. 

 

Gráfico 66 – Curva Característica e Função de Informação do Item-02 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

 O restante dos itens é considerado intermediário quanto ao aporte de 

informação gerada, sendo os de número 04 e 05 menos informativo do que 06, 09 e 10. 

Ambos os grupos formam, respectivamente, dois blocos com quantidades similares de 

informação, como é visto no gráfico 67. 

 

 

 

θ = 1,3795 

Inf.max = 0,5526
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Gráfico 67 – Máxima informação gerada pelos itens da prova 
de Matemática para os 511 candidatos ao curso de 
Matemática no Vestibular da UECE/2007.1 
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 Os gráficos 68 e 69 mostram como se comportam as curvas características e 

de informação para os itens 4 e 5 do teste, onde se percebe, de modo mais imediato, 

essas similaridades. 

 

 Gráfico 68 – Curva Característica e Função de Informação do Item-04 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

θ = 0,9543 

Inf.max = 0,7991 

Fonte: dados da pesquisa 



257 
 

Gráfico 69 – Curva Característica e Função de Informação do Item-05 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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a =  1.551 b =  0.844 c =  0.369 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

 As similaridades entre os itens 4 e 5 não ocorrem somente no âmbito da 

informação de aporte ao teste, mas também em suas capacidades discriminativas (a = 

1,431 e 1,551) e de dificuldade (b = 0,804 e 0,844), sendo particularmente válidos para 

candidatos com aptidões 0,9543 e 0,9968, respectivamente.  

 Quanto aos itens 6, 9 e 10, os gráficos 70, 71 e 72 mostram suas curvas 

características e de informação.  

 

Gráfico 70 – Curva Característica e Função de Informação do Item-06 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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a =  1.446 b =  1.054 c =  0.179 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

θ = 0,9968 

Inf.max = 0,8446

θ = 1,1541 

Inf.max = 1,0724 
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Gráfico 71 – Curva Característica e Função de Informação do Item-09 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 
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a =  1.648 b =  0.733 c =  0.251 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Gráfico 72 – Curva Característica e Função de Informação do Item-10 da prova de 
Matemática, para os 511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da 
UECE/2007.1 

Curva Característica e Função de Informação do Item 10 
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a =  1.573 b =  0.650 c =  0.275 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

 Desses três itens, vê-se que o 09 é o que aporta mais informação (1,2120), 

sendo o terceiro no teste. Quanto à dificuldade, o item 06 é o mais difícil dos três 

(1,054), sendo o segundo no teste e particularmente recomendado para candidatos com 

aptidão em torno de 1,1541.    

 

θ = 0,8443 

Inf.max = 1,2120 

θ = 0,7742 

Inf.max = 1,0543
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 Resumidamente, e tomando-se por base os dados da tabela 28, pode-se 

divisar no gráfico 67 o comportamento de cada um dos itens da prova, em função da 

máxima informação gerada e do nível ideal de aptidão dos candidatos, de modo a 

ensejar essa máxima informação. 

 

Gráfico 73 – Máxima informação gerada pelos itens da Prova de Matemática para os 
511 candidatos ao curso de Matemática no Vestibular da UECE/2007.1, por nível de 
aptidão dos candidatos 
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    Fonte: dados da pesquisa 

  

 Considerando que a escala de aptidão varia de ±3, o item 01 é o que produz 

a maior quantidade de informação, sendo, particularmente, ideal para candidatos com 

aptidão em torno de -0,11. Em seguida, temos o item 03, ideal para candidatos com 

aptidão em torno de -0,35. Como se nota, pelos níveis de aptidão, são itens muito fáceis.  

 O item 02 é o mais difícil dessa prova, embora seja o que produz a menor 

quantidade de informação, sendo, particularmente, válido para candidatos com aptidão 

em torno de 1,38. Em seguida, temos o item 06, apropriado para candidatos com nível 

ideal de aptidão em torno de 1,15. 
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5.8.1 A Função de Informação e o impacto na seleção dos candidatos 
 

 

 O critério adotado pela UECE na seleção dos candidatos a qualquer dos 

cursos dessa Instituição de Ensino Superior é o da dificuldade dos itens da prova, ou 

seja, quanto mais acertos o candidato obtiver na prova, mais chances têm de acesso à 

Universidade. 

 Esse procedimento de seleção é próprio da TCT, no entanto, a TRI sugere 

que se levem em consideração, também, características como a discriminação e a 

estimação do acerto ao acaso. Esse procedimento é mais completo, pois, além da 

estimativa do acerto ao acaso, avalia cada um dos candidatos ante a capacidade 

discriminativa do item. 

 A Função de Informação proporciona a determinação da aptidão do 

candidato em um teste de seleção, como o dos concursos vestibulares, levando em 

consideração essas três características: a dificuldade do item, seu poder discriminativo e 

o acerto ao acaso.  

 Dessa forma, resolvemos contrapor a relação dos classificados pelo critério 

de seleção da UECE (TCT) com o da TRI, para os 511 candidatos à segunda fase do 

vestibular, referente à prova de Matemática e ao curso de Matemática, buscando 

identificar suas convergências classificatórias. 

 A tabela 39 apresenta as duas classificações, considerando o método da 

UECE, pela TCT, e o da Função de Informação, pela TRI. Nela se apresentam os 

resultados dos 180 candidatos aprovados para a segunda etapa, de acordo com o 

seguinte critério adotado pela CEV/UECE, e já exposto na página 29 deste ensaio de 

pesquisa. 

 Denotando por “C” o valor da concorrência, o número de candidatos a ser 

aprovado para a segunda fase, será: 

 Se  C < 10  ⇒  nº de aprovados = 3 vezes o nº de vagas do curso; 

 Se 10 ≤ C ≤ 20  ⇒  nº de aprovados = 4 vezes o nº de vagas do curso; 

 Se   C > 20  ⇒  nº de aprovados = 5 vezes o nº de vagas do curso. 

 Como são 511 candidatos para 60 vagas ao curso de Matemática, a 

concorrência será, portanto, de 8,52, importando em 180 (3x60) candidatos aprovados à 

segunda etapa desse vestibular.  
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Tabela 39 – Relação dos candidatos classificados, por nota obtida, na prova de Matemática, ao 
curso de Matemática, para a segunda fase do Vestibular da UECE/2007.1, por meio da TCT e da 
TRI. 

UECE (TCT) FUNÇÃO DE INFOR. (TRI)  UECE (TCT) FUNÇÃO DE INFOR. (TRI)CAND. 
MATR. NOTA MATR. APTIDÃO NOTA  

CAND.
MATR. NOTA MATR. APTIDÃO NOTA

1 277 8 277 1,689657 8  46 4068 7 10566 1,291202 7
2 331 8 331 1,689657 8  47 5738 7 13621 1,291202 7
3 1068 8 1068 1,689657 8  48 5941 7 13678 1,291202 7
4 1161 8 1161 1,689657 8  49 5956 7 15009 1,291202 7
5 2464 8 2464 1,689657 8  50 6186 7 15266 1,291202 7
6 3234 8 3234 1,689657 8  51 6251 7 15878 1,291202 7
7 3614 8 3614 1,689657 8  52 6494 7 16240 1,291202 7
8 4073 8 4073 1,689657 8  53 7470 7 19279 1,291202 7
9 4180 8 4180 1,689657 8  54 7489 7 19506 1,291202 7

10 4289 8 4289 1,689657 8  55 7926 7 19902 1,291202 7
11 4373 8 4373 1,689657 8  56 8009 7 20319 1,291202 7
12 4391 8 4391 1,689657 8  57 10240 7 2030 1,155899 7
13 4808 8 4808 1,689657 8  58 10366 7 2125 1,155899 7
14 5262 8 5262 1,689657 8  59 10566 7 10366 1,155899 7
15 5307 8 5307 1,689657 8  60 11769 7 13763 1,155899 7
16 5323 8 5323 1,689657 8  61 12301 7 17323 1,155899 7
17 5409 8 5409 1,689657 8  62 13324 7 19224 1,155899 7
18 5554 8 5554 1,689657 8  63 13621 7 1988 1,154221 7
19 5821 8 5821 1,689657 8  64 13678 7 4068 1,154221 7
20 6436 8 6436 1,689657 8  65 13763 7 6251 1,154221 7
21 6692 8 6692 1,689657 8  66 15009 7 7489 1,154221 7
22 6856 8 6856 1,689657 8  67 15266 7 8009 1,154221 7
23 7068 8 7068 1,689657 8  68 15566 7 11769 1,154221 7
24 7293 8 7293 1,689657 8  69 15878 7 15566 1,154221 7
25 7302 8 7302 1,689657 8  70 15977 7 19491 1,154221 7
26 7473 8 7473 1,689657 8  71 16240 7 20320 1,154221 7
27 7590 8 7590 1,689657 8  72 17323 7 12301 1,142049 7
28 8555 8 8555 1,689657 8  73 19224 7 15977 1,142049 7
29 8577 8 8577 1,689657 8  74 19279 7 6186 1,064650 7
30 9373 8 9373 1,689657 8  75 19491 7 6494 1,064650 7
31 10009 8 10009 1,689657 8  76 19506 7 13324 1,064650 7
32 12394 8 12394 1,689657 8  77 19509 7 701 1,049656 7
33 14372 8 14372 1,689657 8  78 19902 7 5941 1,049656 7
34 14499 8 14499 1,689657 8  79 20319 7 5956 1,049656 7
35 16786 8 16786 1,689657 8  80 20320 7 19509 1,049656 7
36 17087 8 17087 1,689657 8  81 168 6 4734 0,822057 6
37 19417 8 19417 1,689657 8  82 499 6 20338 0,822057 6
38 19486 8 19486 1,689657 8  83 771 6 168 0,821962 6
39 20931 8 20931 1,689657 8  84 1547 6 499 0,821962 6
40 695 7 695 1,291202 7  85 2227 6 2424 0,821962 6
41 701 7 1318 1,291202 7  86 2424 6 6179 0,821962 6
42 1318 7 5738 1,291202 7  87 2568 6 8212 0,821962 6
43 1988 7 7470 1,291202 7  88 3040 6 9573 0,821962 6
44 2030 7 7926 1,291202 7  89 3180 6 12272 0,821962 6
45 2125 7 10240 1,291202 7  90 4734 6 13360 0,821962 6
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Cont. 

Tabela 39 – Relação dos candidatos classificados, por nota obtida, na prova de Matemática, ao 
curso de Matemática, para a segunda fase do Vestibular da UECE/2007.1, por meio da TCT e da 
TRI. 

UECE (TCT) FUNÇÃO DE INFOR. (TRI)  UECE (TCT) FUNÇÃO DE INFOR. (TRI)CAND. MATR. NOTA MATR. APTIDÃO NOTA  CAND. MATR. NOTA MATR. APTIDÃO NOTA
91 5250 6 15026 0,821962 6  136 929 5 16588 0,410184 5 
92 5303 6 18326 0,821962 6  137 1181 5 16983 0,410184 5 
93 6179 6 18869 0,821962 6  138 1259 5 20813 0,410184 5 
94 8212 6 5250 0,819011 6  139 1685 5 5244 0,362181 5 
95 8539 6 8591 0,819011 6  140 2121 5 14930 0,362181 5 
96 8591 6 11991 0,819011 6  141 2312 5 15179 0,362181 5 
97 9573 6 12392 0,819011 6  142 2332 5 17200 0,362181 5 
98 9609 6 13352 0,819011 6  143 5244 5 670 0,353412 5 
99 9887 6 14333 0,819011 6  144 5718 5 6109 0,353412 5 

100 11991 6 14327 0,712185 6  145 6059 5 15617 0,353412 5 
101 12272 6 20430 0,712185 6  146 6109 5 2332 0,346249 5 
102 12392 6 771 0,704522 6  147 6373 5 14837 0,346249 5 
103 12622 6 14868 0,704522 6  148 6562 5 15747 0,346249 5 
104 12951 6 18125 0,704522 6  149 6574 5 16830 0,346249 5 
105 13352 6 2227 0,687218 6  150 6601 5 8149 0,338727 5 
106 13360 6 2568 0,687218 6  151 7196 5 10558 0,338727 5 
107 13845 6 18578 0,687218 6  152 7275 5 11102 0,338727 5 
108 13933 6 9887 0,686925 6  153 7696 5 12477 0,338727 5 
109 14327 6 12951 0,686925 6  154 8149 5 13184 0,338727 5 
110 14333 6 17509 0,686925 6  155 8427 5 13873 0,338727 5 
111 14552 6 17100 0,686719 6  156 9342 5 17627 0,338727 5 
112 14868 6 18376 0,686719 6  157 9445 5 20569 0,338727 5 
113 14893 6 8539 0,586850 6  158 10003 5 21274 0,338727 5 
114 14975 6 12622 0,586850 6  159 10073 5 5718 0,335967 5 
115 15026 6 16095 0,586850 6  160 10081 5 2312 0,330730 5 
116 15897 6 19628 0,586850 6  161 10558 5 17227 0,330730 5 
117 16095 6 3040 0,586685 6  162 11102 5 17277 0,330730 5 
118 16502 6 13933 0,586685 6  163 11763 5 18396 0,330730 5 
119 17100 6 14975 0,586685 6  164 11791 5 20452 0,330730 5 
120 17309 6 5303 0,585815 6  165 11996 5 20690 0,330730 5 
121 17509 6 18216 0,585815 6  166 12477 5 14012 0,327816 5 
122 18125 6 1547 0,583072 6  167 12945 5 303 0,307623 5 
123 18216 6 9609 0,583072 6  168 13184 5 10073 0,307623 5 
124 18257 6 13845 0,583072 6  169 13669 5 14798 0,307623 5 
125 18326 6 14893 0,583072 6  170 13873 5 17328 0,307623 5 
126 18376 6 18257 0,489922 6  171 14012 5 6059 0,304848 5 
127 18578 6 23 0,423534 5  172 14698 5 10081 0,304848 5 
128 18869 6 6562 0,423534 5  173 14798 5 11791 0,304848 5 
129 19628 6 11763 0,423534 5  174 14837 5 20766 0,304848 5 
130 19916 6 2121 0,410184 5  175 14930 5 929 0,295293 5 
131 20338 6 6601 0,410184 5  176 15067 5 6373 0,295293 5 
132 20430 6 9445 0,410184 5  177 15179 5 14698 0,295293 5 
133 23 5 11996 0,410184 5  178 15477 5 7696 0,288294 5 
134 303 5 15067 0,410184 5  179 15617 5 19316 0,288294 5 
135 670 5 15684 0,410184 5  180 15684 5 1259 0,277866 5 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Considerando o processo da UECE, os candidatos relacionados na tabela 39 

encontram-se ordenados em valores decrescentes de nota. Já por meio da Função de 

Informação, a ordenação se deu em valores decrescentes da aptidão obtida.  

 A princípio, é possível notar que os critérios são semelhantes para a nota 

máxima obtida (8), dado que os candidatos selecionados são os mesmos, como se pode 

perceber pelo número da matrícula. Para as notas menores ou iguais a sete, a relação dos 

candidatos classificados pelos dois processos começa a apresentar divergências.  

 Após análise detalhada dos candidatos relacionados na tabela 39, é 

observável o fato de que 9,4% (17) deles divergem entre um processo e outro, ou seja, 

candidatos classificados pelo método da UECE não constam na relação dos 

classificados pelo método da Função de Informação e vice-versa, como se pode ver na 

tabela 40.    

 

Tabela 40 – Candidatos classificados pelo método da UECE (TCT), 
e que divergem dos classificados pelo método da Função de 
Informação (TRI), na prova de Matemática ao curso de Matemática 
do Vestibular da UECE/2007.1  

UECE (TCT)  FUNÇÃO DE INFORMAÇÃO (TRI) 
MATR. APTIDÃO NOTA  MATR. APTIDÃO NOTA 
12945 -0,257612 5  19316 0,288294 5 
07196 -0,248327 5  20766 0,304848 5 
07275 -0,248327 5  17328 0,307623 5 
01181 -0,214234 5  17227 0,330730 5 
01685 -0,156456 5  17277 0,330730 5 
08427 -0,120949 5  18396 0,330730 5 
15897 -0,115172 6  20452 0,330730 5 
19916 -0,090396 6  20690 0,330730 5 
17309 0,014828 6  17627 0,338727 5 
14552 0,017908 6  20569 0,338727 5 
09342 0,218882 5  21274 0,338727 5 
06574 0,222515 5  15747 0,346249 5 
03180 0,235624 6  16830 0,346249 5 
16502 0,235624 6  17200 0,362181 5 
10003 0,261417 5  16588 0,410184 5 
13669 0,261417 5  16983 0,410184 5 
15477 0,277866 5  20813 0,410184 5 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Considerando apenas o valor das notas (critério de dificuldade) observadas 

na tabela 40, 64,7% delas são iguais a cinco e 35,3% iguais a seis, pelo método da 

UECE (TCT). Já pelo método da Função de Informação, todas são iguais a cinco. 

Considerando apenas esse critério, o procedimento da UECE (TCT) seria mais 
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adequado, dado que apresenta um percentual bastante significativo (35,3%) de notas 

maiores do que cinco. 

 Analisando agora o processo classificatório ensejado pela Função de 

Informação (TRI), que considera, não só, o critério de dificuldade do item, mas também 

o da discriminação e acerto ao acaso, é de se observar que o candidato que tem menor 

aptidão, pela TRI, possui um valor maior do que o maior dos valores gerados pelo 

método da UECE (TCT), como visto na tabela 40. 

 Assim, é lícito concluir que, pela inserção do critério de discriminação, o 

que qualifica a TRI como um método mais refinado do que o da TCT, 9,4% (17) dos 

candidatos classificados pelo método da UECE (TCT) deveriam ser substituídos pelos 

classificados pelo método da Função de Informação (TRI). 

 Certamente esse resultado se reveste de caráter social bastante significativo, 

quando se pensa no número de candidatos preterido por outros de menor competência, 

ao longo de todos os concursos vestibulares realizados por esta e outras Instituições de 

Ensino Superior, responsáveis pela seleção de candidatos a uma vaga em instituições de 

ensino ou ao mercado de trabalho. 

 Claro é que o uso da Teoria Clássica dos Testes em processos seletivos não 

infunde maiores responsabilidades por quem os realiza, quando outros critérios mais 

elaborados lhes são desconhecidos.  

 Certamente, dentre as contribuições já suscitadas neste trabalho de pesquisa, 

essa do uso da Teoria da Resposta ao Item – TRI para a classificação de candidatos em 

processos seletivos, por meio da Função de Informação, apresenta-se como uma das 

mais importantes, pois evidencia o fato de que o uso de instrumentos seletivos 

inadequados elege candidatos menos aptos, em detrimento de outros mais capazes e 

merecedores da vaga ocupada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 De maneira geral, pode-se dizer que as avaliações que fazemos acerca de 

tudo o que nos envolve é relativa, ou seja, são fundamentadas em parâmetros de 

referência. Daí a adoção do metro, do quilograma, do litro, do quilômetro, enfim, das 

unidades de medidas adotadas como referência para a tomada de decisões. 

 Independente do que pretendamos avaliar, sempre haverá parâmetros. 

Alguns mais difíceis de serem estimados do que outros, como é o caso das medidas 

educacionais. Com base nos resultados de um teste, se pretende tomar decisões acerca 

do nível de aprendizagem ou do conhecimento de um sujeito, o que, efetivamente, é 

uma tarefa complexa.  

 Mais complexa ainda é quando essa tomada de decisão repercute no 

direcionamento da vida das pessoas, como é o caso dos processos seletivos de maneira 

geral ou, mais particularmente, no acesso ao ensino superior, por intermédio dos 

concursos vestibulares.  

  É nesse foco que notamos a grande relevância deste trabalho doutoral 

para a sociedade, quando, assentada nos fundamentos teóricos psicométricos da Teoria 

Clássica dos Testes – TCT e da Teoria de Resposta ao Item – TRI, procura avaliar, além 

da consistência interna dos testes utilizados no processo seletivo, por meio de seu 

coeficiente de fidedignidade, o quanto de informação logramos inferir sobre o traço 

latente dos candidatos, como também o quanto de contribuição o item consegue 

produzir de informação para o teste, e ainda, se eles possuem algum comportamento 

enviesado ao ponto de favorecer determinado segmento no conjunto dos candidatos, em 

detrimento de outros. 

 Como em ciência nada existe de acabado, e estando o conhecimento em 

constante ebulição e crescimento, não pretendemos realizar aqui a produção de um 

trabalho final porém, iniciar uma discussão sobre a qualidade dos instrumentos de 

medidas (testes) utilizados para selecionar o ingresso de estudantes ao ensino superior, 

como no caso da UECE. E essa discussão, no nosso particular, inicia-se fundamentada 

em teorias psicométricas já bastante aceitas pela comunidade científica contemporânea, 

como é caso da TCT e da TRI. Certamente, com o passar do tempo, outras teorias 

surgirão, complementando as existentes, trazendo maior qualidade e justiça ao processo 

avaliativo. 
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 Neste ensaio, buscamos avaliar a qualidade métrica das provas da primeira 

fase do concurso vestibular da UECE/2007.1 e sua disposição em selecionar, 

efetivamente, os melhores candidatos, ou seja, os mais aptos à consecução de realizarem 

um curso a nível superior. Certamente o aspecto métrico da prova é apenas um quesito 

no campo da avaliação, sendo que outros deverão ser considerados, numa forma 

sistêmica avaliativa com outros pesquisadores, profissionais nas mais diversas áreas em 

avaliação e construtores de testes.  

 Como primeira observação decorrente dessa investigação psicométrica, 

especificamente quanto às provas de Português e Matemática, foco deste experimento, é 

o fato de que ambas se apresentam com distintas dimensões. A prova de Português com 

características multidimensionais, e a de Matemática com claro comportamento 

unidimensional. Esse fato nos levou a decisão de trabalhar somente com a prova de 

Matemática, dado que as teorias TCT e TRI têm como um dos fundamentos básicos a 

unidimensionalidade das provas.   

 A segunda conclusão neste trabalho foi quanto à qualidade da consistência 

interna dessa prova de Matemática. Por meio dos coeficientes de fidedignidade 

baseados na correlação (método das duas metades e das cargas fatoriais) e na 

covariância (coeficiente de Rullon; Guttaman/Flanagan; Alpha de Cronbach; e Kuder-

Ricradson) observamos, pela convergência desses métodos, que essa prova apresenta 

um alto padrão de confiabilidade, com uma correlação tendendo a forte, sendo 

considerada bastante fidedigna. 

 O método das duas metades gerou, a partir dos coeficientes de Rullon e 

Guttman/Flanagan, um coeficiente corrigido de Spearman-Brown igual a 0,9474, bem 

superior ao considerado aceitável por Vianna (1982, p. 106) que é de, no mínimo, 0,70. 

Já as cargas fatoriais, que representam a correlação existente entre o item e o fator (traço 

latente), se estabeleceram entre 0,837 a 0,960. Os coeficientes Alpha de Cronbach e 

Kuder-Richardson produziram os mesmos coeficientes e iguais a 0,685, considerado 

moderado tendendo a forte pela escala de Dancey e Reidy (2006, p. 186).    

 O cumprimento da unidimensionalidade e a verificação da boa consistência 

interna na prova de Matemática permitiram a continuidade da análise de sua qualidade 

métrica, tanto da prova como um todo como de seus itens, individualmente. 

 De maneira geral, a prova apresenta um índice médio de dificuldade, tanto 

pela TCT como pela TRI. No âmbito da TCT, a dificuldade foi determinada pela 

proporção de acertos, que varia de 0% a 100%. Assim, o item-06, com uma proporção 



267 
 

de 27% de acertos, se mostrou como sendo o mais difícil da prova, enquanto o item-03, 

com uma proporção de 58% de acertos, foi o mais fácil. Em média, a proporção de 

acertos na prova foi de 40,6%, indicando ter a prova uma dificuldade média.  

 A lógica da TRI quanto à dificuldade dos itens de uma prova está 

relacionada com o quanto de aptidão possui o candidato para respondê-la corretamente, 

e não na sua proporção de acertos. Assim, com fundamento nos procedimentos 

probabilísticos da distribuição normal, o nível de aptidão varia, na prática, entre ±3. Na 

prova, o item 03 foi o que exigiu menor aptidão dos candidatos (b= – 0,212), enquanto o 

item 06 foi o que demandou maior aptidão (b=1,348). 

 Teoricamente, podemos assinalar que qualquer candidato com um nível de 

aptidão igual a 1,348 resolveria corretamente toda a prova, enquanto candidatos com 

uma aptidão inferior a –0,212 não acertariam nenhum dos seus itens. 

 Quanto à capacidade discriminativa da prova, desejável em testes de 

seleção, o coeficiente utilizado pela TCT foi o da Correlação Ponto-Bisserial, de 

Pearson, que varia entre ±1. Quanto mais próximo de 1, mais discriminativo o item. 

Quanto mais distante, menos discriminativo.  

 Pela TCT, o item 01 se mostrou como o mais discriminativo (rpb=0,643), 

enquanto o item 06, foi o menos discriminativo (rpb=0,501). Assim, podemos dizer que 

a prova apresentou um comportamento mediano, nem tão desejável num teste que se 

propõe selecionar, efetivamente, os melhores candidatos. 

 A discriminação da prova, pela TRI, apresentou resultados mais 

significativos do que os ocasionados pela TCT. Num intervalo prático de 0 a 2, os 

resultados se mostraram variando de 1,418 para o item 06 a 2,603, para o item 04. 

Assim, pela TRI, concluímos que essa prova se mostrou com um ótimo comportamento 

discriminativo.  

 Quanto ao acerto ao acaso e considerando que os itens são construídos, cada 

um, com quatro opções de respostas com uma correta, teoricamente, 25% seria a 

proporção de um respondente, sem o devido conhecimento, acertá-la por “chute”. 

Considerando, também, que a UECE elabora quatro gabaritos para cada uma de suas 

provas, ou seja, elabora quatro provas, cada uma com as mesmas questões, na mesma 

ordem, tendo como característica o rearranjo das alternativas nos itens, teoricamente 

esse percentual seria o mesmo para cada uma dessas provas. 

 A análise realizada em cada um desses gabaritos da prova de matemática, 

em estudo, demonstrou que essa regra foi mais bem observada nos gabaritos 1 e 4 onde 
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esse percentual esteve entre 20% e 30%. Já nos gabaritos 2 e 3, essa variação percentual 

foi observada somente nas opções C e D. Nas opções A e B, a variação percentual 

esteve entre 10% e 40%, como se pode ver na tabela 22. Essa maior dispersão (10% a 

40%) poderia permitir algum comportamento de viés nessa prova de matemática, 

embora isso não se tenha configurado, como se pode observar mais adiante, quando das 

conclusões envolvendo o funcionamento diferencial do item – DIF. 

 A análise dos distratores, que são as opções incorretas dos itens da prova, 

também ofereceu ótimo instrumental de averiguação da qualidade métrica dessa prova 

de matemática.  

 De maneira geral, as quatro provas (gabaritos 1, 2, 3 e 4) apresentaram 

semelhanças interessantes, demonstrando que a constituição das amostras de 

respondentes para cada uma dessas provas são confiáveis, e que a alternância da opção 

correta, de questão para questão, não gerou tendenciosidade na escolha dos 

respondentes.  

 Nas quatro provas, a questão-6 foi sempre a mais fácil, enquanto a questão-

2, a exceção da prova-4, foi a que se mostrou mais difícil. A exceção também da prova-

4, a questão-6 se apresentou com problemas, dado que um dos distratores, 

respectivamente às provas 1, 2 e 3, demonstrou maior capacidade atrativa que a própria 

opção correta da questão, denotando clara necessidade de revisão em sua formulação. 

 Outra característica interessante foi quanto ao distrator “D”. Ele sempre se 

mostrou o menos atrativo em todo o conjunto de provas (gabaritos 1, 2, 3 e 4), sendo 

que nas provas 1, 3 e 4 esse fato ocorreu na questão-3, enquanto na prova-2, isso se deu 

na questão-4.  

 Outro procedimento da qualidade métrica de um teste, e de fundamental 

importância nos testes de seleção, é saber se os itens contêm algum comportamento de 

viés, estatisticamente significativo, em grupos mutuamente exclusivos, dentre os 

candidatos.  

 Após detida análise no banco de dados fornecido pela Comissão Executiva 

do Vestibular – CEV, da UECE, é possível notar que essa análise comportamental do 

Funcionamento Diferencial do Item – DIF só seria possível em relação ao gênero dos 

candidatos.  

  No âmbito da TCT, essa análise foi realizada em três métodos: Delta-plot, 

Mantel-Haenszel e Regressão Logística. Já com relação à TRI, empregamos o método 

da comparação dos Betas. 
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 A conclusão a que afluímos, tendo por base o comportamento divergente 

entre os métodos adotados, foi o de não podermos garantir que os itens da prova de 

Matemática apresentam comportamento diferenciado quanto ao sexo dos candidatos, 

tendo, a princípio, um comportamento equilibrado e sem viés. 

 Com base nos resultados de todos os indicadores considerados neste 

experimento, empreende concluir que a prova de Matemática apresenta características 

métricas de qualidade, tendo sido um instrumento apropriadamente utilizado para a 

seleção dos candidatos à segunda fase do vestibular da UECE/2007.1, a uma vaga no 

Curso de Matemática dessa Instituição de Ensino Superior, sendo particularmente válida 

para candidatos com nível de aptidão variando entre 0,0402 e 1,7098, numa escala entre 

±3. 

 Outra conclusão bastante significativa aportada com este ensaio é quanto ao 

método utilizado para a classificação dos candidatos a uma vaga no curso de 

Matemática. O método baseado na Função de Informação (TRI) demonstrou que 9,4% 

dos candidatos por ela classificados apresentam maior aptidão à realização do curso do 

que o método atualmente adotado pela UECE, fundamentado na TCT.  

 Como se pode concluir, 9,4% dos candidatos selecionados pelo método da 

UECE (TCT) deveriam ser substituídos pelos selecionados mediante a TRI. No entanto, 

para a devida comprovação do exposto, ou seja, de que essa troca de candidatos seria 

melhor para o sistema, necesserário seria manter os dois conjuntos de 9,4% de 

candidatos na instituição e acompanhar seus rendimentos, comparando-os em seus 

desempenhos escolares, para a devida conclusão de que o processo da TRI seleciona 

melhor que o da TCT. Essa proposta, certamente, se configura como proposta a um 

trabalho futuro. 

 Como outra proposta de futuras pesquisas é notáveis ao longo do trabalho 

diversas questões que foram surgindo e que poderão ser aprofundadas. 

 Uma dessas foi a de investigar qual o nível de homogeneidade existente na 

formação acadêmica do Ensino Médio entre os concluintes da Capital e os dos outros 

municípios do Estado, ou seja, entre cada município com o Município da Capital, ou 

mesmo entre os próprios municípios, exceto Fortaleza. Uma pesquisa como essa pode 

ensejar políticas educacionais que permitam trazer maior homogeneidade no nível de 

aprendizagem, caso precise, proporcionando iguais oportunidades concorrentes para os 

alunos, independentemente do tipo de processo seletivo a que se submetam. 
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 Outra questão não discutida foi se as provas do concurso vestibular sob 

estudo estavam ou não bem elaboradas. Essa temática pode ensejar novos motivos de 

investigação, levando-se ao desenvolvimento de processos elaborativos de testes, 

dispensando-se aos distratores os mesmos cuidados que se deve ter quando da 

formulação da opção correta no quesito. 

 Embora aqui tenha sido tratado acerca do Funcionamento Diferencial dos 

Itens – DIF, segundo o gênero dos candidatos, esta investigação pode ser expandida, 

também, a subgrupos sociodemográficos, buscando tornar os testes os mais idôneos 

possíveis.  

 Enfim, e como proposta mais voltada para os concursos vestibulares, pode-

se desenvolver procedimentos classificatórios baseados na Teoria de Resposta ao Item – 

TRI, identificando, dentre os possíveis candidatos, aqueles que possuam as melhores 

competências para cumprir, no menor tempo e da melhor forma possível, o exigido nos 

cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior – IES. Dessa forma, haveria 

maior disponibilidade de vagas, contribuindo, sobremaneira, para o aumento do padrão 

sociocultural das comunidades envolvidas e desenvolvimento econômico de suas 

regiões.   
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ANEXO I 
 
 
 
 

Deduções matemáticas fundamentadas nas  
Hipóteses Básicas do modelo de Spearman: 
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HIPÓTESES BÁSICAS DO MODELO DE SPEARMAN 
 

Hipótese I 
 

 “O valor esperado dos escores observados é igual ao valor esperado dos 
escores verdadeiros, dado que o valor esperado da variável aleatória “erro de medida” 
é igual a zero”, ou seja:  

 
                   )()( VETE =  
   

Do modelo de Spearman, temos que: EVT +=  logo: 
                                                               

0)()()()()( +=⇒+= VETEEEVETE         ⇒       )()( VETE =  
 
 
Hipótese II 
 

       “A esperança matemática da variável erro de medida, para uma dada sub-
população com a mesma pontuação verdadeira, é zero”. Ou seja:   
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Das propriedades de Esperança Matemática, temos que: 
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Hipótese III 
 

       “A variância dos escores observados é igual a variância dos escores 
verdadeiros mais a variância da variável aleatória erro”, ou seja:     
 

)()()( EVVVTV += . 
 

A partir do modelo básico EVT +=  e aplicando as propriedades da Esperança 
Matemática, temos que: 
 

[ ][ ]⇒+−+=+= 2))()(()()()( EEVEEVEEVVTV
 [ ][ ]⇒−+−=⇒ 2))(())(()( EEEVEVETV  

( ) ( )( ) ( )[ ]⇒−+−−+−=⇒ 22 )()()(2)()( VEEEEEVEVVEVETV  
( ) ( )( ) ( ) ⇒−+−−+−=⇒ 22 )()()(2)()( EEEEEEEVEVEVEVETV  
( ) ( ) ( )22 )(2)()( EEEEVECovVEVETV −++−=⇒ . 

 
 
 



282 
 

Como  
 

( ) ( )( )[ ] [ ]=+−−=−−= )()()()()()( EEVEEVEEVVEEEEEVEVEVECov  
                         )()()()()()()()()()( VEEEVEEEEVEEEVEVEEEVEE −=+−−=  
 
e como  E  e  V  são independentes,   ( ) )()( EEVEVEE = ,   logo,   ( ) 0=VECov . 

 
Portanto,           
 

( ) ( ) ( ) ⇒+=−++−= )()()(02()( 22 EVVVEEEEVEVETV   
 

⇒  )()()( EVVVTV += . 
 
Hipótese IV 
 

       “A covariância entre as pontuações dos escores observados e verdadeiros é 
igual a variância dos escores verdadeiros”, ou seja:    
 

( ) 2
VXVCov σ= . 

 
Por definição,   
      

( ) ( )( )[ ]⇒−−= )()( VEVXEXEXVCov  
( ) [ ]⇒+−−=⇒ )()()()( VEXEXVEVXEXVEXVCov  
( ) ⇒+−−=⇒ )()()()()()()( VEXEXEVEVEXEXVEXVCov  
( ) )(()( VXEEXVEXVCov −=⇒ . 

 
Como o que existe em comum entre os escores verdadeiros (V) e os escores observados 
(X) são os próprios escores verdadeiros (V), ou seja V=X, então podemos escrever:  
 

( ) ⇒−=−=⇒ )()()()(()( VEVEVVEVVEEVVEXVCov  
( ) [ ] )()()( 22 VVVEVEXVCov =−=⇒            logo,     

        
( ) 2)( VVVXVCov σ== . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA (GB-01) 
 
 

VESTIBULAR 2007.1 – CEV/UECE 
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MATEMÁTICA 
 
 
QUESTÃO 01: 

 
 
 
QUESTÃO 02: 
 

 
 
 
QUESTÃO 03: 
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QUESTÃO 04: 
 

 
 
 
QUESTÃO 05: 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 06: 
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QUESTÃO 07: 
 

 
 
 
QUESTÃO 08: 
 

 
 
 
QUESTÃO 09: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



287 
 

 
QUESTÃO 10: 
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ANEXO III 
 
 
 
 

PROVA DE PORTUGUÊS (GB-01) 
 
 

VESTIBULAR 2007.1 – CEV/UECE 
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QUESTÃO 01: 
 
 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 02: 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 03: 
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QUESTÃO 04: 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 05: 
 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 06: 
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QUESTÃO 07: 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 08: 
 
 

 

 
 
 
QUESTÃO 09: 
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QUESTÃO 10: 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 11: 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 12: 
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QUESTÃO 13: 
 
 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 14: 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

Opção de Escolha dos Candidatos 
e 

Gabarito de Resposta 
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Gabarito de resposta, por candidato, às questões das provas de Português e Matemática 
dos 20.016 que se submeteram ao Concurso Vestibular da UECE/2007.1 

PROVA DE PORTUGUÊS PROVA DE MATEMÁTICA CANDIDATO Opção Escolhida(1) Gabarito(2) Opção Escolhida(1)  Gabarito(2) 
00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 
00015 
00016 
00017 
00018 
00019 
00020 

............... 
19.992 
19.993 
19.994 
19.995 
19.996 
19.997 
19.998 
19.999 
20.000 
20.001 
20.002 
20.003 
20.004 
20.005 
20.006 
20.007 
20.008 
20.009 
20.010 
20.011 
20.012 
20.013 
20.014 
20.015 
20.016  

ACACBCDAABDBBD 
CDCCADADCBCABB 
ABAABBBCCCDBDA 
ABCABAAAACABAC 
DDBBBDCBDCBBAC 
BCBACAADAADCDD 
ADAACDBDCADDAB 
ACAACABAABBACB 
BCADCDCBCCCBCB 
BCABACCBCACAAD 
BBDCBDCDBADCAB 
CDAADDADDDABDA 
CCADCDDCADABCA 
DBDBC*ACBCBBBB 
BACDDDCCDDADCC 
ACAABBBCDBDBBD 
BCBCABACDCDACB 
CBDDCAABDABCCB 
CABDDCBCCBADCD 
ADDACDDBCCCCBA 
...................................... 
BDCCACADCBDADC 
DBDACCCDACBCDD 
ADBABDADDBCBBC 
ACCDCBCCBDDACA 
DADCDCCBCBAACC 
ACDABADCABABDC 
BDBDADADDCCACB 
BBDACBDABADCCA 
ABCDCADDCABDAB 
ABBCBADDABCBDC 
BBDCACDADBDACB 
BBBDBBCBCCDDAA 
CADDDABACDADCB 
ACDADDDCACDBBC 
BBBCACDCCCCADC 
DBCDDABADCBDAA 
CACADABBCCDDCC 
ACBABADCCCBBBD 
ADCCABBDBCDDDC 
ACDCBDDDACDBBA 
BCCCCCABCDDABB 
CACDDCBDBDBCCB 
ACDDBADBCDDBDA 
ADBDADACBBDCBC 
CBBDCBCDBABCAC  

1111010101110 
01001010011100 

0101000011101 
00100101001000 
00001101010100 

0100010000010 
00011001010010 
00000111000011 
01100101010100 

0001100001100 
01100011110110 

0001000011000 
01100110100101 

1101000101000 
01101000011110 

1101000001110 
0101011100100 

01101000011100 
1001010101110 
0000111010011 
............................ 
1001110010111 
1111011001101 
0001100000110 

00001110100000 
01001000101010 

1001010100100 
1111010101100 

01111100110100 
01001001011010 

0011010100100 
0001100110100 

01000110000010 
1001111111111 
1000110111110 
0101101001111 
1000000001010 
1101110100110 
1001010010110 

01001000000011 
1011110111111 
0000110000100 
1101010010011 
1001011001101 

01111011010001 
01001111111110  

CCCCDCACCC 
AAAAAAAAAA 
BBBCCABCCC 
CBABABABDD 
DBBAACACAC 
AAABCDBABB 
DDACAABDBB 
BABABBBBAB 
CACBDDCABD 
BADCDADBAA 
AABCDDABCA 
BADBADCABD 
ADAABCDCBB 
BABBBBCBAD 
AAACABDDAA 
BABBAABCBA 
CBDBCDDDDB 
ACBBDDAADC 
BCCABCDACB 
DDAABAACCC 
........................... 
AAAAAAAAAA 
CBBADDBABB 
BBBACCBCAD 
DDCDDBDDDD 
BDAACDDBDA 
CABCAACACA 
DDDDDDDDDD 
BBBBBBBBBB 
CBDBBBCDBA 
BCACADACAA 
AAAA*ACCCC 
BCBBAAACAD 
DBDBCCDBAA 
ADACBDBCBC 
DCCAACADAA 
BDBACCDCCD 
CBDCCADBAB 
BAAABCDADA 
CDCABCBAAC 
ADACBDBCAC 
CBCABBADBB 
DBDBCCDBCB 
ADACBBBBBC 
CACAABCCAA 
BCBADDADAD  

0001000101
0100100101
0001001101
0101000100
0000000101
0100000100
0000000100
0000000101
0000010010
0100000001
0010101000
0011000000
1110100110
1010000011
0000001000
0000001110
1000000010
0110101000
0000001011
0110100101
....................
0100100101
0011100000
0000001100
0000100101
0000101100
0001000000
0001000010
1010000000
0000000100
0011010100
0100001000
1110001011
1111101100
1111111111
0010100001
1011010001
0110111101
0010100000
1010000100
1111111101
1010010000
1111101111
1111101011
1110111001
1111101111 

Fonte: CEV/UECE. 
(1) – Opção escolhida pelo candidato, para cada uma das questões da prova. 
(2) – Correspondência com o gabarito oficial: Acerto (1); Erro (0). 
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ANEXO V 
 
 
 
 

Análise Fatorial full information 
 

TESTFACT 
 

Relatório de Saída 
 

Prova de Português 
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PROVA DE PORTUGUÊS: 
 
 
 
 
 
                              TESTFACT VERSION 4.0 
             TEST SCORING, ITEM STATISTICS, AND ITEM FACTOR ANALYSIS 
                                 DISTRIBUTED BY 
                     SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATONAL, INC. 
                         7383 North Lincoln Avenue, Suite 100 
                              Lincolnwood, IL  60712-1704 
                                 (847) 675-0720 
 
 
 

PROGRAM COPYRIGHT HELD BY SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATIONAL, INC., 
1985-2002 

ALL RIGHTS RESERVED. 
 

 
 COMMAND FILE = V7F1(20016)P.TSF                                                     
 OUTPUT FILE  = V7F1(20016)P.OUT                                                     
   
 
 
 
 PHASE 1 OF OUTPUT:  DATA DESCRIPTION 
 
 ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO 
VESTIBULAR  
                DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1.                                  
--------------------------------------------------------------------- 
      RESPONSE CATEGORIES: 8 0 1 
      ANSWER KEY: 11111111111111 
 
 CONTENTS OF FIRST OBSERVATION: 
      ID=    1 
      WEIGHT=          1 
      ITEM RESPONSES= 11111010101110 
 
 SUM OF WEIGHTS  =      20016 
 NUMBER OF RECORDS=     20016 
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PHASE 1: HISTOGRAM AND BASIC STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1.                                  
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
     MAIN TEST HISTOGRAM 
 
 
 FREQUENCY : 
       |                                                                         
       |                                                                         
   20.0+                                                                         
       |                                                                         
       |                                                                         
       |      *                                                                  
       |      **                                                                 
       |     ***                                                                 
       |     ***                                                                 
       |     ****                                                                
       |     ****                                                                
       |    *****                                                                
   10.0+    *****                                                                
       |    ******                                                               
       |    ******                                                               
       |    ******                                                               
       |    ******                                                               
       |   ********                                                              
       |   ********                                                              
       |   ********                                                              
       |  *********                                                              
       |  **********                                                             
    0.0+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
       0.   5.  10.  15.                                       SCORES 
 
 
 
NUMBER OF OBSERVATIONS AT EACH SCORE 
 
SCORE   COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ | 
  0        21   0.1 |     5      3068  15.3 |     10     1036   5.2 | 
  1       105   0.5 |     6      3553  17.8 |     11      378   1.9 | 
  2       444   2.2 |     7      3353  16.8 |     12      111   0.6 | 
  3      1110   5.5 |     8      2706  13.5 |     13       21   0.1 | 
  4      2231  11.1 |     9      1879   9.4 |     14        0   0.0 | 
 
 
TEST     RECORD     NUMBER      MEAN     S.D.    PROPORTION     S.D. 
MAIN      20016      20016       6.4      2.1      0.457       0.498 
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PHASE 2: ITEM STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1.                                  
-------------------------------------------------------------------- 
 
     MAIN TEST ITEM STATISTICS 
 
ITEM       NUMBER   MEAN   S.D.  RMEAN FACILITY   DIFF     BIS   P.BIS 
 
 1 ITEM1    20016   6.40   2.14   7.35    0.534  12.66   0.601   0.479 
 2 ITEM2    20016   6.40   2.14   6.64    0.840   9.03   0.390   0.259 
 3 ITEM3    20016   6.40   2.14   7.38    0.282  15.30   0.385   0.289 
 4 ITEM4    20016   6.40   2.14   7.44    0.110  17.91   0.285   0.171 
 5 ITEM5    20016   6.40   2.14   6.81    0.793   9.73   0.539   0.380 
 6 ITEM6    20016   6.40   2.14   7.19    0.373  14.30   0.363   0.284 
 7 ITEM7    20016   6.40   2.14   7.37    0.379  14.23   0.452   0.354 
 8 ITEM8    20016   6.40   2.14   7.24    0.264  15.52   0.320   0.237 
 9 ITEM9    20016   6.40   2.14   7.43    0.441  13.59   0.538   0.428 
10 ITEM10   20016   6.40   2.14   6.91    0.604  11.94   0.377   0.297 
11 ITEM11   20016   6.40   2.14   7.51    0.336  14.69   0.478   0.369 
12 ITEM12   20016   6.40   2.14   7.00    0.636  11.61   0.477   0.372 
13 ITEM13   20016   6.40   2.14   7.23    0.471  13.30   0.463   0.369 
14 ITEM14   20016   6.40   2.14   7.40    0.335  14.71   0.430   0.331 
 
 
MAIN TEST COEFFICIENT ALPHA = 0.388 
EXAMINEES VARIANCE COMPONENT =  0.0090 DEGREES OF FREEDOM = 20015 
RESIDUAL VARIANCE COMPONENT  =  0.1998 DEGREES OF FREEDOM = 260195 
 
 
PHASE 5:  TETRACHORIC CORRELATIONS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1.                                  
---------------------------------------------------------------------- 
  
MAIN TEST MISSING RESPONSE INFORMATION 
---------------------------------------------------------------------- 
ITEM       NUMBER    PERCENT      PERCENT     PERCENT       PERCENT 
         OF CASES    CORRECT      OMITTED   NOT REACHED  NOT PRESENTED 
---------------------------------------------------------------------- 
1.  ITEM1   20016       53.4         0.0          0.0         0.0 
2.  ITEM2   20016       84.0         0.0          0.0         0.0 
3.  ITEM3   20016       28.2         0.0          0.0         0.0 
4.  ITEM4   20016       11.0         0.0          0.0         0.0 
5.  ITEM5   20016       79.3         0.0          0.0         0.0 
6.  ITEM6   20016       37.3         0.0          0.0         0.0 
7.  ITEM7   20016       37.9         0.0          0.0         0.0 
8.  ITEM8   20016       26.4         0.0          0.0         0.0 
9.  ITEM9   20016       44.1         0.0          0.0         0.0 
10. ITEM10  20016       60.4         0.0          0.0         0.0 
11. ITEM11  20016       33.6         0.0          0.0         0.0 
12. ITEM12  20016       63.6         0.0          0.0         0.0 
13. ITEM13  20016       47.1         0.0          0.0         0.0 
14. ITEM14  20016       33.5         0.0          0.0         0.0 
---------------------------------------------------------------------- 
 
     AVERAGE TETRACHORIC CORRELATION =  0.1197 
     STANDARD DEVIATION =   0.1353 
     NUMBER OF VALID ITEM PAIRS =     90 
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PHASE 6:  FACTOR ANALYSIS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE PORTUGUÊS DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1.                                  
-------------------------------------------------------------------- 
    NUMBER OF FACTORS =            5 
    FULL INFORMATION 
    ADAPTIVE QUADRATURE 
 
 
 DISPLAY   1.   THE POSITIVE LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX          
 
 
           1         2         3         4         5         6 
 1     3.055767  1.324729  1.183751  1.062010  0.999138  0.977400 
 
           7         8         9        10        11        12 
 1     0.956363  0.893182  0.865039  0.843349  0.831304  0.656976 
 
          13        14 
 1     0.233502  0.117489 
 
 
 
 
 DISPLAY   2.     NUMBER OF ITEMS AND SUM OF LATENT ROOTS 
                  AND THEIR RATIO 
                  14      14.0000000       1.0000000 
 
 
 
 DISPLAY   3.   ITERATED COMMUNALITY ESTIMATES                               
 
                      1      2      3      4 
 
     1   ITEM1       0.854  0.856  0.885  0.918 
     2   ITEM2       0.301  0.082  0.064  0.065 
     3   ITEM3       0.374  0.074  0.042  0.040 
     4   ITEM4       0.616  0.600  0.599  0.599 
     5   ITEM5       0.619  0.534  0.515  0.509 
     6   ITEM6       0.799  0.797  0.801  0.806 
     7   ITEM7       0.679  0.578  0.528  0.489 
     8   ITEM8       0.887  0.935  0.980  0.980 
     9   ITEM9       0.612  0.487  0.451  0.441 
    10   ITEM10      0.400  0.136  0.076  0.067 
    11   ITEM11      0.333  0.156  0.129  0.125 
    12   ITEM12      0.369  0.212  0.187  0.183 
    13   ITEM13      0.336  0.155  0.133  0.131 
    14   ITEM14      0.447  0.222  0.142  0.119 
 
 
 
 
DISPLAY 4.   THE NROOT LARGEST LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX     
 
              1         2         3         4         5 
    1     2.680648  0.971703  0.800286  0.613388  0.471111 
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DISPLAY   5.   MINRES PRINCIPAL FACTOR LOADINGS                             
 
                      1      2      3      4      5 
     1   ITEM1       0.878  0.283 -0.085  0.041 -0.241 
     2   ITEM2       0.198  0.006  0.078  0.044  0.132 
     3   ITEM3       0.167 -0.012  0.016 -0.068  0.086 
     4   ITEM4       0.083  0.014  0.168 -0.732 -0.168 
     5   ITEM5       0.319  0.407  0.467  0.044  0.145 
     6   ITEM6       0.223 -0.536  0.607  0.186 -0.256 
     7   ITEM7       0.565  0.124 -0.247  0.127 -0.278 
     8   ITEM8       0.776 -0.587 -0.248 -0.105  0.160 
     9   ITEM9       0.643  0.164  0.012  0.015 -0.020 
    10   ITEM10      0.028  0.190  0.170  0.026  0.003 
    11   ITEM11      0.275  0.114  0.092 -0.060  0.155 
    12   ITEM12      0.333 -0.047  0.065 -0.030  0.255 
    13   ITEM13      0.305  0.001  0.038  0.012  0.191 
    14   ITEM14      0.262  0.000  0.075 -0.022  0.211 
 
 
 
 
 DISPLAY   6.     INITIAL CHANCE, INTERCEPT, AND SLOPE ESTIMATES 
              CHANCE  INTERCEPT  SLOPES 
                               1       2       3       4       5 
 1 ITEM1     0.267  -1.208   3.045   0.076   0.575   0.257   1.215 
 2 ITEM2     0.009   1.020   0.059   0.047   0.066  -0.045   0.239 
 3 ITEM3     0.000  -0.587   0.059   0.003  -0.005   0.061   0.186 
 4 ITEM4     0.000  -1.937   0.001   0.015   0.049   1.220   0.046 
 5 ITEM5     0.000   1.165   0.167   0.098   0.884   0.046   0.464 
 6 ITEM6     0.000  -0.737   0.017   2.025   0.061   0.023   0.199 
 7 ITEM7     0.161  -0.900   0.962  -0.012  -0.073  -0.075   0.147 
 8 ITEM8     0.254  -2.500   0.454   0.295  -0.688   0.090   0.765 
 9 ITEM9     0.202  -0.703   0.695   0.043   0.184   0.059   0.517 
10 ITEM10    0.000   0.273   0.017   0.004   0.266   0.007   0.019 
11 ITEM11    0.000  -0.453   0.117  -0.031   0.152   0.062   0.318 
12 ITEM12    0.000   0.385   0.078   0.038   0.010   0.006   0.466 
13 ITEM13    0.000  -0.079   0.119   0.015   0.034  -0.028   0.367 
14 ITEM14    0.123  -0.747   0.056   0.017   0.054   0.004   0.359 
 
 
 
 
 DISPLAY    7.     THE EM ESTIMATION OF PARAMETERS 
 
                    3 QUADRATURE POINTS 
 
 
 
 
 DISPLAY    8.      3  QUADRATURE POINTS AND WEIGHTS: 
 
      1         -1.732051          0.166667 
      2          0.000000          0.666667 
      3          1.732051          0.166667 
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 DISPLAY   9.     UNTRANSFORMED ITEM PARAMETERS 
                 CHANCE INTERCEPT SLOPE ESTIMATES 
                                 1       2       3       4       5 
 1 ITEM1       0.267  -8.325  11.939   0.432   0.608   0.748   1.313 
 2 ITEM2       0.009   0.987   0.075   0.044   0.107  -0.073   0.189 
 3 ITEM3       0.000  -0.619   0.061  -0.005  -0.004   0.076   0.166 
 4 ITEM4       0.000  -1.507  -0.001   0.007   0.098   0.667   0.024 
 5 ITEM5       0.000   0.986   0.247   0.111   0.673   0.017   0.444 
 6 ITEM6       0.000  -0.570   0.018   1.059   0.042   0.018   0.157 
 7 ITEM7       0.161  -3.313   2.500  -0.110  -0.424  -0.574  -0.992 
 8 ITEM8       0.254  -5.026   0.825   0.235  -0.978  -0.022   1.374 
 9 ITEM9       0.202  -1.152   0.835   0.035   0.121   0.119   0.347 
10 ITEM10      0.000   0.257   0.027   0.023   0.106   0.012   0.119 
11 ITEM11      0.000  -0.503   0.113  -0.041   0.113   0.068   0.326 
12 ITEM12      0.000   0.322   0.114   0.023   0.083  -0.017   0.348 
13 ITEM13      0.000  -0.129   0.121   0.002   0.100  -0.056   0.261 
14 ITEM14      0.123  -0.808   0.095   0.015  -0.036  -0.007   0.401 
 
 
 
 
 
DISPLAY 10.STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND PRINCIPAL FACTORS 
 
               DIFF.   COMM.  FACTORS 
                                 1       2       3       4       5 
 1 ITEM1       0.688   0.993   0.963  -0.208   0.133   0.017  -0.070 
 2 ITEM2      -0.958   0.057   0.133   0.152   0.046   0.000   0.117 
 3 ITEM3       0.607   0.036   0.111   0.132  -0.007  -0.057  -0.053 
 4 ITEM4       1.249   0.313   0.002   0.126   0.236  -0.057  -0.488 
 5 ITEM5      -0.751   0.420   0.290   0.342   0.430  -0.006   0.184 
 6 ITEM6       0.389   0.534   0.105   0.296  -0.015   0.659  -0.039 
 7 ITEM7       1.119   0.886   0.678  -0.642  -0.048   0.093   0.061 
 8 ITEM8       2.349   0.782   0.596   0.380  -0.520  -0.071  -0.082 
 9 ITEM9       0.848   0.459   0.662   0.053   0.116  -0.043  -0.048 
10 ITEM10     -0.254   0.026   0.065   0.119   0.080  -0.011   0.035 
11 ITEM11      0.472   0.121   0.198   0.247   0.070  -0.126   0.012 
12 ITEM12     -0.302   0.124   0.212   0.263   0.014  -0.066   0.075 
13 ITEM13      0.124   0.087   0.192   0.185   0.036  -0.059   0.107 
14 ITEM14      0.746   0.146   0.210   0.289  -0.096  -0.088   0.037 
 
 
 
 
 
 DISPLAY  11.   PERCENT OF VARIANCE                                          
 
              1         2         3         4         5 
 
     1     17.67562   8.04358   4.06001   3.48216   2.33788 
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DISPLAY 12. STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND VARIMAX FACTORS 
 
               DIFF.   COMM.  FACTORS 
                                 1       2       3       4       5 
 1 ITEM1       0.688   0.993   0.936   0.222   0.243   0.026   0.088 
 2 ITEM2      -0.958   0.057   0.030   0.089   0.208   0.039  -0.055 
 3 ITEM3       0.607   0.036   0.021   0.147   0.091  -0.004   0.075 
 4 ITEM4       1.249   0.313  -0.016   0.011   0.015   0.010   0.559 
 5 ITEM5      -0.751   0.420   0.096  -0.004   0.631   0.069   0.085 
 6 ITEM6       0.389   0.534  -0.007   0.057   0.102   0.721   0.011 
 7 ITEM7       1.119   0.886   0.904  -0.057  -0.161  -0.044  -0.193 
 8 ITEM8       2.349   0.782   0.248   0.835   0.066   0.121  -0.067 
 9 ITEM9       0.848   0.459   0.539   0.256   0.300   0.020   0.111 
10 ITEM10     -0.254   0.026  -0.003   0.036   0.154   0.020   0.026 
11 ITEM11      0.472   0.121   0.032   0.202   0.267  -0.041   0.079 
12 ITEM12     -0.302   0.124   0.031   0.227   0.267   0.019  -0.004 
13 ITEM13      0.124   0.087   0.057   0.155   0.243  -0.002  -0.038 
14 ITEM14      0.746   0.146   0.005   0.325   0.200   0.015  -0.010 
 
 
 
 
 DISPLAY  13.   PROMAX ROTATED FACTOR LOADINGS                               
 
 
                        1      2      3      4      5 
 
     1   ITEM1        1.86   0.31   1.24 -11.16   2.34 
     2   ITEM2       -0.03   0.08  -0.32  -2.21  -1.43 
     3   ITEM3       -0.06   0.52   0.89   2.16  -0.84 
     4   ITEM4       -0.04  -0.21   6.24  10.16   2.18 
     5   ITEM5        0.05  -1.26   2.01  -8.03  -2.10 
     6   ITEM6       -0.01   0.26   0.23  12.10   2.98 
     7   ITEM7        2.04  -0.20  -2.40 -15.78   4.17 
     8   ITEM8        0.08   4.00  -1.17  10.97  -3.16 
     9   ITEM9        0.96   0.49   1.57  -5.39   0.13 
    10   ITEM10      -0.06  -0.12   0.53  -0.77  -0.78 
    11   ITEM11      -0.11   0.44   1.20  -0.16  -2.16 
    12   ITEM12      -0.12   0.62   0.26  -0.13  -2.32 
    13   ITEM13      -0.02   0.31  -0.11  -2.35  -1.96 
    14   ITEM14      -0.22   1.25   0.02   2.77  -2.65 
 
 
 
 DISPLAY  14.   PROMAX FACTOR CORRELATIONS                                   
 
            1      2      3      4      5 
 
     1     11.13 
     2    -14.39  17.49 
     3    -14.62  17.06  17.49 
     4      4.52  -5.14  -5.18   5.25 
     5      4.18  -0.74  -0.72   0.75   1.00 
 
 
 N O R M A L   E N D   O F   T H I S   P R O B L E M 
   
  START DATE:  4-28-2009 
  START TIME: 22:34:42 
  END   TIME: 22:58:51 
  NORMAL END 
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PROVA DE MATEMÁTICA: 
 
 
 
RELATÓRIO DE SAÍDA CONSIDERANDO OS 10 ITENS DA PROVA  
 
 
 
 
                              TESTFACT VERSION 4.0 
             TEST SCORING, ITEM STATISTICS, AND ITEM FACTOR ANALYSIS 
                                 DISTRIBUTED BY 
                     SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATONAL, INC. 
                         7383 North Lincoln Avenue, Suite 100 
                              Lincolnwood, IL  60712-1704 
                                 (847) 675-0720 
 
 

PROGRAM COPYRIGHT HELD BY SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATIONAL, INC., 
1985-2002 

ALL RIGHTS RESERVED. 
 
 
 COMMAND FILE = V20016M.TSF                                                         
 OUTPUT FILE  = V20016M.OUT                                                          
   
 
 
 
 
PHASE 1 OF OUTPUT:  DATA DESCRIPTION 
 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)M.          
--------------------------------------------------------------------- 
      RESPONSE CATEGORIES: 8 0 1 
      ANSWER KEY: 1111111111 
 
 CONTENTS OF FIRST OBSERVATION: 
      ID=    1 
      WEIGHT=          1 
      ITEM RESPONSES= 0001000101 
 
 SUM OF WEIGHTS  =      20016 
 NUMBER OF RECORDS=     20016 
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PHASE 1: HISTOGRAM AND BASIC STATISTICS 
 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)M.          
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
     MAIN TEST HISTOGRAM 
 
 
 FREQUENCY : 
       |                                                                         
       |                                                                         
       |                                                                         
   20.0+                                                                         
       |                                                                         
       |   *                                                                     
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       |  ***                                                                    
       |  ***                                                                    
       |  ***                                                                    
       |  ***                                                                    
   10.0+ *****                                                                   
       | *****                                                                   
       | *****                                                                   
       | ******                                                                  
       | ******                                                                  
       | *******                                                                 
       | *********                                                               
       | **********                                                              
       |***********                                                              
       |***********                                                              
    0.0+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
       0.   5.  10.  15.                                       SCORES 
 
 
 
 NUMBER OF OBSERVATIONS AT EACH SCORE 
 
SCORE   COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ | 
  0       482   2.4 |     4      2956  14.8 |     8       941   4.7 | 
  1      2026  10.1 |     5      2102  10.5 |     9       853   4.3 | 
  2      3507  17.5 |     6      1497   7.5 |    10       693   3.5 | 
  3      3781  18.9 |     7      1178   5.9 | 
 
 
 
TEST     RECORD     NUMBER      MEAN     S.D.    PROPORTION     S.D. 
MAIN      20016      20016       4.1      2.5      0.410       0.492 
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PHASE 2: ITEM STATISTICS 
 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)M.          
--------------------------------------------------------------------- 
 
     MAIN TEST ITEM STATISTICS 
 
ITEM       NUMBER   MEAN   S.D.  RMEAN FACILITY   DIFF     BIS   P.BIS 
 
 1 ITEM1    20016   4.10   2.48   5.65    0.494  13.07   0.773   0.617 
 2 ITEM2    20016   4.10   2.48   5.93    0.314  14.94   0.651   0.498 
 3 ITEM3    20016   4.10   2.48   5.34    0.576  12.24   0.735   0.583 
 4 ITEM4    20016   4.10   2.48   5.64    0.391  14.11   0.630   0.495 
 5 ITEM5    20016   4.10   2.48   5.64    0.433  13.67   0.683   0.542 
 6 ITEM6    20016   4.10   2.48   6.03    0.273  15.42   0.637   0.476 
 7 ITEM7    20016   4.10   2.48   5.46    0.397  14.04   0.562   0.443 
 8 ITEM8    20016   4.10   2.48   5.16    0.459  13.41   0.493   0.393 
 9 ITEM9    20016   4.10   2.48   5.69    0.381  14.21   0.640   0.503 
10 ITEM10   20016   4.10   2.48   5.91    0.383  14.19   0.730   0.573 
 
 
 
MAIN TEST COEFFICIENT ALPHA = 0.688 
EXAMINEES VARIANCE COMPONENT =  0.0425 DEGREES OF FREEDOM =  20015 
RESIDUAL VARIANCE COMPONENT  =  0.1927 DEGREES OF FREEDOM =  180135 
 
 
 
PHASE 5:  TETRACHORIC CORRELATIONS 
 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)M.          
--------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
MAIN TEST MISSING RESPONSE INFORMATION 
---------------------------------------------------------------------- 
ITEM      NUMBER     PERCENT      PERCENT     PERCENT       PERCENT 
         OF CASES    CORRECT      OMITTED   NOT REACHED  NOT PRESENTED 
---------------------------------------------------------------------- 
 1. ITEM1   20016       49.4         0.0          0.0         0.0 
 2. ITEM2   20016       31.4         0.0          0.0         0.0 
 3. ITEM3   20016       57.6         0.0          0.0         0.0 
 4. ITEM4   20016       39.1         0.0          0.0         0.0 
 5. ITEM5   20016       43.3         0.0          0.0         0.0 
 6. ITEM6   20016       27.3         0.0          0.0         0.0 
 7. ITEM7   20016       39.7         0.0          0.0         0.0 
 8. ITEM8   20016       45.9         0.0          0.0         0.0 
 9. ITEM9   20016       38.1         0.0          0.0         0.0 
10. ITEM10  20016       38.3         0.0          0.0         0.0 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
     AVERAGE TETRACHORIC CORRELATION =  0.7076 
     STANDARD DEVIATION =   0.1202 
     NUMBER OF VALID ITEM PAIRS =     45 
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PHASE 6:  FACTOR ANALYSIS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)M.          
--------------------------------------------------------------------- 
    NUMBER OF FACTORS =            3 
    FULL INFORMATION 
    ADAPTIVE QUADRATURE 
 
 DISPLAY   1.   THE POSITIVE LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX          
 
              1         2         3         4         5         6 
    1     7.415710  0.754048  0.622124  0.425501  0.315224  0.250854 
 
              7         8 
    1     0.162187  0.124438 
 
 DISPLAY   2.         NUMBER OF ITEMS AND SUM OF LATENT ROOTS 
                      AND THEIR RATIO 
                      10      10.0700865       0.9930401 
   
 DISPLAY   3.   THE CORRECTED LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX         
 
              1         2         3         4         5         6 
     1     7.364098  0.748800  0.617794  0.422540  0.313030  0.249108 
 
              7         8 
     1     0.161058  0.123572 
 
 DISPLAY   4.   ITERATED COMMUNALITY ESTIMATES                               
 
                      1      2      3      4 
     1   ITEM1       0.816  0.764  0.750  0.747 
     2   ITEM2       0.883  0.863  0.860  0.861 
     3   ITEM3       0.751  0.682  0.667  0.665 
     4   ITEM4       0.901  0.874  0.870  0.870 
     5   ITEM5       0.893  0.866  0.863  0.865 
     6   ITEM6       0.808  0.735  0.704  0.692 
     7   ITEM7       0.890  0.845  0.817  0.796 
     8   ITEM8       0.920  0.895  0.881  0.870 
     9   ITEM9       0.920  0.892  0.888  0.890 
    10   ITEM10      0.949  0.950  0.957  0.961 
 
DISPLAY  5.   THE NROOT LARGEST LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX     
 
              1         2         3 
     1     7.191623  0.610677  0.413376 
 
 DISPLAY   6.   MINRES PRINCIPAL FACTOR LOADINGS                             
 
                      1      2      3 
     1   ITEM1       0.816  0.137 -0.249 
     2   ITEM2       0.899 -0.157 -0.168 
     3   ITEM3       0.789  0.156 -0.132 
     4   ITEM4       0.927 -0.093  0.048 
     5   ITEM5       0.915  0.090  0.137 
     6   ITEM6       0.783  0.033 -0.278 
     7   ITEM7       0.741  0.367  0.334 
     8   ITEM8       0.750 -0.474  0.289 
     9   ITEM9       0.896  0.276  0.101 
    10   ITEM10      0.932 -0.300 -0.052 
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 DISPLAY   7.     INITIAL CHANCE, INTERCEPT, AND SLOPE ESTIMATES 
              CHANCE  INTERCEPT  SLOPES 
   
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.044  -0.149   0.776   0.481   1.453 
    2 ITEM2       0.206  -2.948   0.787   1.451   1.867 
    3 ITEM3       0.031   0.270   0.783   0.441   1.085 
    4 ITEM4       0.285  -2.895   1.295   1.617   1.544 
    5 ITEM5       0.281  -2.176   1.703   1.279   1.361 
    6 ITEM6       0.151  -1.917   0.524   0.529   1.299 
    7 ITEM7       0.261  -1.989   1.809   0.522   0.590 
    8 ITEM8       0.362  -2.846   0.728   2.409   0.620 
    9 ITEM9       0.264  -3.005   2.154   0.918   1.608 
   10 ITEM10      0.215  -3.548   1.268   3.170   2.750 
 
 
 DISPLAY    8.     THE EM ESTIMATION OF PARAMETERS 
 
                    5 QUADRATURE POINTS 
 
 
 DISPLAY    9.      5  QUADRATURE POINTS AND WEIGHTS: 
 
      1         -2.856970          0.011257 
      2         -1.355626          0.222076 
      3          0.000000          0.533333 
      4          1.355626          0.222076 
      5          2.856970          0.011257 
 
 
 DISPLAY  10.     UNTRANSFORMED ITEM PARAMETERS 
                 CHANCE INTERCEPT SLOPE ESTIMATES 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.044  -0.422   0.961   0.564   1.324 
    2 ITEM2       0.206  -2.607   1.197   0.882   0.927 
    3 ITEM3       0.031   0.048   1.114   0.440   1.026 
    4 ITEM4       0.285  -3.108   1.322   1.217   1.405 
    5 ITEM5       0.281  -2.406   1.680   0.980   1.042 
    6 ITEM6       0.151  -2.174   0.941   0.565   0.901 
    7 ITEM7       0.261  -2.073   1.502   0.637   0.289 
    8 ITEM8       0.362  -1.882   0.696   0.994   0.189 
    9 ITEM9       0.264  -2.952   1.489   0.989   1.384 
   10 ITEM10      0.215  -3.723   1.265   2.392   2.338 
 
 
DISPLAY 11.STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND PRINCIPAL FACTORS 
 
                  DIFF.   COMM.   FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.211   0.750   0.831   0.221  -0.101 
    2 ITEM2       1.292   0.754   0.868  -0.036   0.003 
    3 ITEM3      -0.026   0.713   0.821   0.074  -0.183 
    4 ITEM4       1.248   0.839   0.911   0.074   0.063 
    5 ITEM5       0.993   0.830   0.901  -0.109  -0.072 
    6 ITEM6       1.252   0.669   0.812   0.062  -0.075 
    7 ITEM7       1.071   0.733   0.761  -0.368  -0.137 
    8 ITEM8       1.188   0.601   0.668  -0.264   0.292 
    9 ITEM9       1.195   0.836   0.912   0.048  -0.048 
   10 ITEM10      1.003   0.927   0.898   0.202   0.282 
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DISPLAY  12.   PERCENT OF VARIANCE                                          
 
              1         2         3 
     1     70.82772   3.25027   2.44602 
 
 
DISPLAY 13.  STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND VARIMAX FACTORS 
 
                   DIFF.   COMM.  FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.211   0.750   0.773   0.300   0.250 
    2 ITEM2       1.292   0.754   0.611   0.461   0.410 
    3 ITEM3      -0.026   0.713   0.691   0.440   0.205 
    4 ITEM4       1.248   0.839   0.699   0.375   0.459 
    5 ITEM5       0.993   0.830   0.607   0.566   0.376 
    6 ITEM6       1.252   0.669   0.651   0.396   0.297 
    7 ITEM7       1.071   0.733   0.353   0.716   0.309 
    8 ITEM8       1.188   0.601   0.251   0.400   0.615 
    9 ITEM9       1.195   0.836   0.709   0.445   0.369 
   10 ITEM10      1.003   0.927   0.720   0.176   0.615 
 
 
DISPLAY  14.   PROMAX ROTATED FACTOR LOADINGS                               
 
                       1      2      3 
     1   ITEM1       0.864  0.002  0.001 
     2   ITEM2       0.494  0.296  0.176 
     3   ITEM3       0.670  0.277 -0.091 
     4   ITEM4       0.661  0.101  0.250 
     5   ITEM5       0.431  0.471  0.093 
     6   ITEM6       0.618  0.203  0.051 
     7   ITEM7      -0.010  0.856  0.011 
     8   ITEM8      -0.034  0.331  0.545 
     9   ITEM9       0.654  0.230  0.108 
    10   ITEM10      0.777 -0.265  0.521 
 
 
DISPLAY  15.   PROMAX FACTOR CORRELATIONS                                   
 
            1      2      3 
 
     1     1.000 
     2     0.764  1.000 
     3     0.588  0.646  1.000 
 
 
 
 
N O R M A L   E N D   O F   T H I S   P R O B L E M 
   
  START DATE:  6-11-2009 
  START TIME: 10:51:18 
  END   TIME: 10:56:42 
  NORMAL END 
 
 
 
 
 
 
 



313 
 

PROVA DE MATEMÁTICA: 
 
 
 
RELATÓRIO DE SAÍDA CONSIDERANDO A PROVA COM 09 ITENS  
 
 
 
 
 
                              TESTFACT VERSION 4.0 
             TEST SCORING, ITEM STATISTICS, AND ITEM FACTOR ANALYSIS 
                                 DISTRIBUTED BY 
                     SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATONAL, INC. 
                         7383 North Lincoln Avenue, Suite 100 
                              Lincolnwood, IL  60712-1704 
                                 (847) 675-0720 
 
 

PROGRAM COPYRIGHT HELD BY SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATIONAL, INC., 
1985-2002 

ALL RIGHTS RESERVED. 
 
 
 
 
 
 
 COMMAND FILE = V20016M9.TSF                                                         
 OUTPUT FILE  = V20016M9.OUT                                                         
   
 
 
 
 PHASE 1 OF OUTPUT:  DATA DESCRIPTION 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)9M.         
--------------------------------------------------------------------- 
      RESPONSE CATEGORIES: 8 0 1 
      ANSWER KEY: 111111111 
 
 CONTENTS OF FIRST OBSERVATION: 
      ID=    1 
      WEIGHT=          1 
      ITEM RESPONSES= 000100001 
 
 SUM OF WEIGHTS  =      20016 
 NUMBER OF RECORDS=     20016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



314 
 

 PHASE 1: HISTOGRAM AND BASIC STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)9M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
     MAIN TEST HISTOGRAM 
 
 
 FREQUENCY : 
       |                                                                         
       |                                                                         
       |                                                                         
       |                                                                         
       |                                                                         
   20.0+  *                                                                      
       |  *                                                                      
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       |  **                                                                     
       | ****                                                                    
       | ****                                                                    
       | ****                                                                    
   10.0+ ****                                                                    
       | ****                                                                    
       | *****                                                                   
       | *****                                                                   
       | ******                                                                  
       | *******                                                                 
       |**********                                                               
       |**********                                                               
       |**********                                                               
       |**********                                                               
    0.0+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---- 
       0.   5.  10.                                           SCORES 
 
 
 
 NUMBER OF OBSERVATIONS AT EACH SCORE 
 
SCORE     COUNT  FREQ |  SCORE   COUNT  FREQ |  SCORE  COUNT  FREQ | 
  0         822   4.1 |      4    2609  13.0 |      8    972   4.9 | 
  1        2654  13.3 |      5    1779   8.9 |      9    890   4.4 | 
  2        4073  20.3 |      6    1373   6.9 | 
  3        3795  19.0 |      7    1049   5.2 | 
 
 
 
TEST     RECORD     NUMBER      MEAN     S.D.    PROPORTION     S.D. 
MAIN      20016      20016       3.6      2.3      0.405       0.491 
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PHASE 2: ITEM STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)9M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
MAIN TEST ITEM STATISTICS 
 
 
ITEM       NUMBER   MEAN   S.D.  RMEAN FACILITY   DIFF     BIS   P.BIS 
 
1 ITEM1     20016   3.64   2.33   5.14    0.494  13.07   0.792   0.632 
2 ITEM2     20016   3.64   2.33   5.38    0.314  14.94   0.660   0.504 
3 ITEM3     20016   3.64   2.33   4.84    0.576  12.24   0.754   0.597 
4 ITEM4     20016   3.64   2.33   5.10    0.391  14.11   0.638   0.502 
5 ITEM5     20016   3.64   2.33   5.11    0.433  13.67   0.695   0.552 
6 ITEM6     20016   3.64   2.33   5.50    0.273  15.42   0.654   0.488 
7 ITEM7     20016   3.64   2.33   4.95    0.397  14.04   0.577   0.455 
8 ITEM9     20016   3.64   2.33   5.18    0.381  14.21   0.661   0.519 
9 ITEM10    20016   3.64   2.33   5.34    0.383  14.19   0.731   0.574 
 
 
 
MAIN TEST COEFFICIENT ALPHA = 0.691 
EXAMINEES VARIANCE COMPONENT =  0.0465 DEGREES OF FREEDOM =     20015 
RESIDUAL VARIANCE COMPONENT  =  0.1872 DEGREES OF FREEDOM =    160120 
 
 
 
 
PHASE 5:  TETRACHORIC CORRELATIONS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)9M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
MAIN TEST MISSING RESPONSE INFORMATION 
---------------------------------------------------------------------- 
ITEM      NUMBER     PERCENT      PERCENT     PERCENT       PERCENT 
         OF CASES    CORRECT      OMITTED   NOT REACHED  NOT PRESENTED 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1. ITEM1   20016       49.4         0.0         0.0           0.0 
2. ITEM2   20016       31.4         0.0         0.0           0.0 
3. ITEM3   20016       57.6         0.0         0.0           0.0 
4. ITEM4   20016       39.1         0.0         0.0           0.0 
5. ITEM5   20016       43.3         0.0         0.0           0.0 
6. ITEM6   20016       27.3         0.0         0.0           0.0 
7. ITEM7   20016       39.7         0.0         0.0           0.0 
8. ITEM9   20016       38.1         0.0         0.0           0.0 
9. ITEM10  20016       38.3         0.0         0.0           0.0 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
     AVERAGE TETRACHORIC CORRELATION =  0.7439 
     STANDARD DEVIATION =   0.1076 
     NUMBER OF VALID ITEM PAIRS =     36 
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 PHASE 6:  FACTOR ANALYSIS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)9M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
    NUMBER OF FACTORS =            3 
    FULL INFORMATION 
    ADAPTIVE QUADRATURE 
 
 DISPLAY   1.   THE POSITIVE LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX          
 
              1         2         3         4         5         6 
     1     6.981631  0.656225  0.438964  0.388268  0.280383  0.166213 
 
              7         8 
     1     0.146178  0.009611 
 
 
 DISPLAY   2.     NUMBER OF ITEMS AND SUM OF LATENT ROOTS 
                  AND THEIR RATIO 
                   9       9.0674725       0.9925588 
 
 
 DISPLAY   3.   THE CORRECTED LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX         
 
              1         2         3         4         5         6 
     1     6.929680  0.651342  0.435697  0.385379  0.278296  0.164976 
 
              7         8 
     1     0.145091  0.009539 
 
 
 
 DISPLAY   4.   ITERATED COMMUNALITY ESTIMATES                               
 
 
                      1      2      3      4 
 
     1   ITEM1       0.751  0.702  0.693  0.691 
     2   ITEM2       0.895  0.875  0.869  0.867 
     3   ITEM3       0.709  0.663  0.656  0.656 
     4   ITEM4       0.952  0.930  0.922  0.919 
     5   ITEM5       0.895  0.868  0.863  0.863 
     6   ITEM6       0.952  0.944  0.942  0.942 
     7   ITEM7       0.952  0.931  0.914  0.898 
     8   ITEM9       0.935  0.913  0.907  0.907 
     9   ITEM10      0.975  0.979  0.980  0.980 
 
 
 
 DISPLAY   5. THE NROOT LARGEST LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX     
 
 
              1         2         3 
 
     1     6.789387  0.567311  0.377203 
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 DISPLAY   6.   MINRES PRINCIPAL FACTOR LOADINGS                             
 
 
                      1      2      3 
 
     1   ITEM1       0.828  0.073 -0.027 
     2   ITEM2       0.898  0.230 -0.090 
     3   ITEM3       0.810 -0.005  0.004 
     4   ITEM4       0.932  0.037  0.223 
     5   ITEM5       0.920 -0.129  0.022 
     6   ITEM6       0.819  0.275 -0.442 
     7   ITEM7       0.754 -0.548 -0.170 
     8   ITEM9       0.917 -0.234  0.105 
     9   ITEM10      0.921  0.244  0.289 
 
 
 
 DISPLAY   7.     INITIAL CHANCE, INTERCEPT, AND SLOPE ESTIMATES 
                    CHANCE  INTERCEPT  SLOPES 
                            1       2       3 
    1 ITEM1       0.052  -0.155   1.009   0.692   0.861 
    2 ITEM2       0.208  -3.042   1.679   0.829   1.743 
    3 ITEM3       0.038   0.252   0.931   0.741   0.700 
    4 ITEM4       0.288  -3.724   2.771   1.499   1.181 
    5 ITEM5       0.286  -2.215   1.612   1.601   1.067 
    6 ITEM6       0.152  -4.441   1.382   1.172   3.601 
    7 ITEM7       0.261  -2.817   0.728   2.772   0.776 
    8 ITEM9       0.265  -3.284   2.031   2.176   0.932 
    9 ITEM10      0.220  -3.625   3.970   1.066   1.709 
 
 
 
 DISPLAY    8.     THE EM ESTIMATION OF PARAMETERS 
 
                    5 QUADRATURE POINTS 
 
 
 DISPLAY    9.      5  QUADRATURE POINTS AND WEIGHTS: 
 
      1         -2.856970          0.011257 
      2         -1.355626          0.222076 
      3          0.000000          0.533333 
      4          1.355626          0.222076 
      5          2.856970          0.011257 
 
 
 
 DISPLAY  10.     UNTRANSFORMED ITEM PARAMETERS 
                 CHANCE INTERCEPT SLOPE ESTIMATES 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.052  -0.600   1.447   0.444   1.067 
    2 ITEM2       0.208  -2.757   1.138   0.943   0.903 
    3 ITEM3       0.038  -0.037   1.133   0.664   0.678 
    4 ITEM4       0.288  -4.499   2.623   1.163   1.341 
    5 ITEM5       0.286  -2.547   1.341   1.244   1.029 
    6 ITEM6       0.152  -7.471   1.434   1.817   4.984 
    7 ITEM7       0.261  -2.650   0.642   1.858   0.774 
    8 ITEM9       0.265  -3.025   1.618   0.982   1.028 
    9 ITEM10      0.220 -19.217  13.746   4.891  10.074 
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DISPLAY  11.  STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND PRINCIPAL 
FACTORS 
                  DIFF.   COMM.   FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.285   0.774   0.852  -0.205  -0.080 
    2 ITEM2       1.378   0.750   0.863   0.054   0.054 
    3 ITEM3       0.021   0.686   0.821  -0.075   0.085 
    4 ITEM4       1.355   0.909   0.929  -0.188   0.105 
    5 ITEM5       1.095   0.815   0.893   0.094   0.095 
    6 ITEM6       1.338   0.968   0.830   0.232  -0.475 
    7 ITEM7       1.134   0.817   0.746   0.462   0.215 
    8 ITEM9       1.274   0.823   0.901  -0.066   0.078 
    9 ITEM10      1.082   0.997   0.975  -0.203  -0.069 
 
 
 DISPLAY  12.   PERCENT OF VARIANCE                                          
              1         2         3 
     1     75.69118   4.52811   3.54867 
 
 
DISPLAY  13.  STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND VARIMAX 
FACTORS 
                  DIFF.   COMM.   FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.285   0.774   0.765   0.234   0.366 
    2 ITEM2       1.378   0.750   0.633   0.491   0.329 
    3 ITEM3       0.021   0.686   0.686   0.392   0.249 
    4 ITEM4       1.355   0.909   0.843   0.373   0.243 
    5 ITEM5       1.095   0.815   0.637   0.555   0.318 
    6 ITEM6       1.338   0.968   0.411   0.349   0.823 
    7 ITEM7       1.134   0.817   0.314   0.807   0.260 
    8 ITEM9       1.274   0.823   0.741   0.435   0.291 
    9 ITEM10      1.082   0.997   0.860   0.302   0.408 
 
DISPLAY  14.   PROMAX ROTATED FACTOR LOADINGS                               
 
                      1      2      3 
     1   ITEM1       0.910 -0.162  0.125 
     2   ITEM2       0.546  0.313  0.069 
     3   ITEM3       0.732  0.154 -0.042 
     4   ITEM4       0.998  0.041 -0.111 
     5   ITEM5       0.517  0.410  0.036 
     6   ITEM6       0.068  0.079  0.878 
     7   ITEM7      -0.139  0.988  0.034 
     8   ITEM9       0.773  0.178 -0.016 
     9   ITEM10      0.999 -0.123  0.127 
 
 DISPLAY  15.   PROMAX FACTOR CORRELATIONS                                   
 
            1      2      3 
     1     1.000 
     2     0.783  1.000 
     3     0.715  0.652  1.000 
 
 
 N O R M A L   E N D   O F   T H I S   P R O B L E M 
   
  START DATE:  6-24-2009 
  START TIME: 05:34:23 
  END   TIME: 05:39:09 
  NORMAL END 
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PROVA DE MATEMÁTICA: 
 
 
 
RELATÓRIO DE SAÍDA CONSIDERANDO A PROVA COM 08 ITENS  
 
 
 
 
 
                              TESTFACT VERSION 4.0 
             TEST SCORING, ITEM STATISTICS, AND ITEM FACTOR ANALYSIS 
                                 DISTRIBUTED BY 
                     SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATONAL, INC. 
                         7383 North Lincoln Avenue, Suite 100 
                              Lincolnwood, IL  60712-1704 
                                 (847) 675-0720 
 
 

PROGRAM COPYRIGHT HELD BY SCIENTIFIC SOFTWARE INTERNATIONAL, INC., 
1985-2002 

ALL RIGHTS RESERVED. 
 
 
 
 
 COMMAND FILE = V20016M8.TSF                                                        
 OUTPUT FILE  = V20016M8.OUT                                                         
   
 
 
 
PHASE 1 OF OUTPUT:  DATA DESCRIPTION 
 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M.         
--------------------------------------------------------------------- 
      RESPONSE CATEGORIES: 8 0 1 
      ANSWER KEY: 11111111 
 
 CONTENTS OF FIRST OBSERVATION: 
      ID=    1 
      WEIGHT=          1 
      ITEM RESPONSES= 00010001 
 
 SUM OF WEIGHTS  =      20016 
 NUMBER OF RECORDS=     20016 
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PHASE 1: HISTOGRAM AND BASIC STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
     MAIN TEST HISTOGRAM 
 
 
 FREQUENCY : 
       |                                                                         
       |                                                                         
       |  *                                                                      
       |  *                                                                      
       |  *                                                                      
   20.0+  *                                                                      
       |  *                                                                      
       |  *                                                                      
       |  **                                                                     
       | ***                                                                     
       | ***                                                                     
       | ***                                                                     
       | ***                                                                     
       | ***                                                                     
       | ****                                                                    
   10.0+ ****                                                                    
       | ****                                                                    
       | *****                                                                   
       | *****                                                                   
       | ******                                                                  
       |*********                                                                
       |*********                                                                
       |*********                                                                
       |*********                                                                
       |*********                                                                
    0.0+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---- 
       0.   5.  10.                                           SCORES 
 
 
 
 
 
NUMBER OF OBSERVATIONS AT EACH SCORE 
 
SCORE    COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ |   SCORE   COUNT  FREQ | 
  0       1162   5.8 |     3      3467  17.3 |     6      1271   6.3 | 
  1       3272  16.3 |     4      2328  11.6 |     7      1154   5.8 | 
  2       4611  23.0 |     5      1662   8.3 |     8      1089   5.4 | 
 
 
 
 
TEST     RECORD     NUMBER      MEAN     S.D.    PROPORTION     S.D. 
MAIN      20016      20016       3.2      2.2      0.406       0.491 
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 PHASE 2: ITEM STATISTICS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
     MAIN TEST ITEM STATISTICS 
 
 
ITEM       NUMBER   MEAN   S.D.  RMEAN FACILITY   DIFF     BIS   P.BIS 
 
1 ITEM1     20016   3.24   2.16   4.65    0.494  13.07   0.806   0.643 
2 ITEM2     20016   3.24   2.16   4.90    0.314  14.94   0.679   0.519 
3 ITEM3     20016   3.24   2.16   4.37    0.576  12.24   0.764   0.606 
4 ITEM4     20016   3.24   2.16   4.63    0.391  14.11   0.656   0.516 
5 ITEM5     20016   3.24   2.16   4.62    0.433  13.67   0.702   0.557 
6 ITEM6     20016   3.24   2.16   5.01    0.273  15.42   0.672   0.501 
7 ITEM9     20016   3.24   2.16   4.68    0.381  14.21   0.666   0.523 
8 ITEM10    20016   3.24   2.16   4.87    0.383  14.19   0.758   0.595 
 
 
 
     KUDER-RICHARDSON KR20 ESTIMATE OF INTERNAL CONSISTENCY 
     MAIN TEST KR20 = 0.685 
 
 
PHASE 5:  TETRACHORIC CORRELATIONS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
MAIN TEST MISSING RESPONSE INFORMATION 
---------------------------------------------------------------------- 
ITEM      NUMBER     PERCENT      PERCENT     PERCENT       PERCENT 
         OF CASES    CORRECT      OMITTED   NOT REACHED  NOT PRESENTED 
---------------------------------------------------------------------- 
1. ITEM1   20016       49.4         0.0          0.0         0.0 
2. ITEM2   20016       31.4         0.0          0.0         0.0 
3. ITEM3   20016       57.6         0.0          0.0         0.0 
4. ITEM4   20016       39.1         0.0          0.0         0.0 
5. ITEM5   20016       43.3         0.0          0.0         0.0 
6. ITEM6   20016       27.3         0.0          0.0         0.0 
7. ITEM9   20016       38.1         0.0          0.0         0.0 
8. ITEM10  20016       38.3         0.0          0.0         0.0 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
     AVERAGE TETRACHORIC CORRELATION =  0.7626 
     STANDARD DEVIATION =   0.0864 
     NUMBER OF VALID ITEM PAIRS =     28 
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 PHASE 6:  FACTOR ANALYSIS 
 
ANÁLISE FATORIAL FULL-INFORMATION DOS ITENS DA PROVA DE MATEMÁTICA DO 
VESTIBULAR DA UECE, PERÍODO 2007.1, FASE 1. - ARQUIVO V7F1(20016)8M.         
--------------------------------------------------------------------- 
 
    NUMBER OF FACTORS =            3 
    FULL INFORMATION 
    ADAPTIVE QUADRATURE 
 
 DISPLAY   1.   THE POSITIVE LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX          
 
              1         2         3         4         5         6 
     1     6.351864  0.496623  0.426370  0.301686  0.279474  0.159534 
 
              7 
     1     0.038395 
 
 
 DISPLAY   2.     NUMBER OF ITEMS AND SUM OF LATENT ROOTS 
                  AND THEIR RATIO 
                   8       8.0539462       0.9933019 
 
 DISPLAY   3.   THE CORRECTED LATENT ROOTS OF THE CORRELATION MATRIX         
 
              1         2         3         4         5         6 
     1     6.309319  0.493296  0.423514  0.299666  0.277602  0.158466 
 
              7 
     1     0.038138 
 
 
 
 DISPLAY   4.   ITERATED COMMUNALITY ESTIMATES                               
 
                      1      2      3      4 
 
     1   ITEM1       0.849  0.779  0.748  0.735 
     2   ITEM2       0.942  0.935  0.944  0.956 
     3   ITEM3       0.872  0.803  0.749  0.706 
     4   ITEM4       0.920  0.899  0.898  0.901 
     5   ITEM5       0.880  0.837  0.821  0.816 
     6   ITEM6       0.930  0.897  0.877  0.864 
     7   ITEM9       0.917  0.885  0.880  0.888 
     8   ITEM10      0.915  0.904  0.913  0.927 
 
 
 
DISPLAY   5.   THE NROOT LARGEST LATENT ROOTS OF THE CORRELATION 
MATRIX     
 
              1         2         3 
     1     6.165407  0.380899  0.245863 
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 DISPLAY   6.   MINRES PRINCIPAL FACTOR LOADINGS                             
 
                       1      2      3 
     1   ITEM1       0.830 -0.032  0.210 
     2   ITEM2       0.912 -0.267 -0.229 
     3   ITEM3       0.807  0.031  0.231 
     4   ITEM4       0.925  0.184 -0.108 
     5   ITEM5       0.896  0.111 -0.011 
     6   ITEM6       0.818 -0.427  0.108 
     7   ITEM9       0.898  0.265  0.108 
     8   ITEM10      0.926  0.093 -0.246 
 
 
 
 DISPLAY   7.     INITIAL CHANCE, INTERCEPT, AND SLOPE ESTIMATES 
                  CHANCE  INTERCEPT  SLOPES 
                            1       2       3 
    1 ITEM1       0.044  -0.145   0.621   0.944   1.223 
    2 ITEM2       0.206  -4.908   2.841   3.061   1.293 
    3 ITEM3       0.031   0.288   0.568   0.779   1.212 
    4 ITEM4       0.285  -3.321   2.152   1.027   1.847 
    5 ITEM5       0.281  -1.867   1.320   0.884   1.383 
    6 ITEM6       0.151  -2.883   0.755   2.175   1.015 
    7 ITEM9       0.264  -2.988   1.556   0.783   2.220 
    8 ITEM10      0.215  -2.931   2.797   1.428   1.669 
 
 
 
 DISPLAY    8.     THE EM ESTIMATION OF PARAMETERS 
 
                    5 QUADRATURE POINTS 
 
 DISPLAY    9.      5  QUADRATURE POINTS AND WEIGHTS: 
 
      1         -2.856970          0.011257 
      2         -1.355626          0.222076 
      3          0.000000          0.533333 
      4          1.355626          0.222076 
      5          2.856970          0.011257 
 
 
 
 
 
 DISPLAY  10.     UNTRANSFORMED ITEM PARAMETERS 
                 CHANCE INTERCEPT SLOPE ESTIMATES 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.044  -0.426   0.970   0.913   1.142 
    2 ITEM2       0.206  -3.984   2.279   1.711   0.790 
    3 ITEM3       0.031   0.079   0.828   0.704   1.183 
    4 ITEM4       0.285  -3.214   1.738   0.917   1.464 
    5 ITEM5       0.281  -2.068   1.307   0.849   1.074 
    6 ITEM6       0.151  -3.609   0.788   2.069   1.714 
    7 ITEM9       0.264  -3.163   1.479   0.909   1.907 
    8 ITEM10      0.215 -12.259   9.542   2.837   8.019 
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DISPLAY  11.  STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND PRINCIPAL 
FACTORS 
                  DIFF.   COMM.   FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1       0.211   0.755   0.864  -0.085  -0.020 
    2 ITEM2       1.276   0.897   0.874   0.081   0.357 
    3 ITEM3      -0.042   0.721   0.837  -0.070  -0.124 
    4 ITEM4       1.214   0.857   0.919   0.114  -0.008 
    5 ITEM5       0.966   0.782   0.881   0.056   0.043 
    6 ITEM6       1.214   0.887   0.849  -0.406   0.032 
    7 ITEM9       1.144   0.869   0.918   0.016  -0.164 
    8 ITEM10      0.956   0.994   0.960   0.248  -0.102 
 
DISPLAY  12.   PERCENT OF VARIANCE                                          
 
              1         2         3 
     1     78.98020   3.26134   2.28634 
 
 
 
DISPLAY  13.  STANDARDIZED DIFFICULTY, COMMUNALITY, AND VARIMAX 
FACTORS 
                   DIFF.   COMM.  FACTORS 
                                    1       2       3 
    1 ITEM1      -0.007   0.245   0.548   0.550   0.391 
    2 ITEM2       0.143  -0.023   0.427   0.390   0.750 
    3 ITEM3      -0.072   0.103   0.594   0.530   0.295 
    4 ITEM4       0.026   0.003   0.676   0.414   0.479 
    5 ITEM5      -0.010   0.000   0.594   0.437   0.488 
    6 ITEM6      -0.015   0.279   0.350   0.804   0.344 
    7 ITEM9       0.218  -0.061   0.713   0.506   0.324 
    8 ITEM10     -0.059   0.002   0.822   0.332   0.456 
 
 
 DISPLAY  14.   PROMAX ROTATED FACTOR LOADINGS                               
 
                      1      2      3 
     1   ITEM1       0.407  0.434  0.653 
     2   ITEM2       0.093  0.106  1.904 
     3   ITEM3       0.571  0.399  0.333 
     4   ITEM4       0.721  0.060  0.895 
     5   ITEM5       0.535  0.161  0.965 
     6   ITEM6      -0.164  1.060  0.538 
     7   ITEM9       0.807  0.255  0.357 
     8   ITEM10      1.089 -0.190  0.762 
 
 
 DISPLAY  15.   PROMAX FACTOR CORRELATIONS                                   
 
            1      2      3 
     1     3.098 
     2     0.857  1.000 
     3     0.815  0.765  1.000 
 
 
 N O R M A L   E N D   O F   T H I S   P R O B L E M 
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