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RESUMO 
 

Esta dissertação apresenta um estudo de técnicas que podem ser empregadas 
como apoio para a correção de questões dissertativas com base na adaptação 

de algoritmos de comparação textual combinados a técnicas de pré-

processamento de textos. O principal desafio na concepção de uma ferramenta 

para este tipo de aplicação é a ambiguidade da linguagem natural. Para 

analisar situações de correção de questões subjetivas, foram efetuados testes 

com esses algoritmos, tendo-se desenvolvido uma ferramenta para tal 

propósito. Confrontando respostas de alunos ao padrão de resposta de 

questões propostas em provas subjetivas, foram analisados o desempenho 

individual dos algoritmos e de um conjunto de técnicas de pré-processamento 

que são encontrados na literatura, de maneira isolada e combinada. Buscando 

contornar situações específicas de falso negativo e falso positivo, foram 
propostas algumas técnicas auxiliares como contribuição deste trabalho. Após 

a análise dos experimentos realizados, os resultados de índice de similaridade 

entre respostas indicam o uso da solução como suporte a correção de 

questões discursivas, podendo, ainda, ser aplicado na detecção de plágio e ser 

integrado a um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: algoritmos de comparação, pré-processamento de textos, 

similaridade, detecção de plágio. 
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ABSTRACT 
 

This master thesis presents a study of techniques used as support for a correction of 

essay questions based in an adaptation of string-matching algorithms combined with 

text preprocessing techniques. The main challenge to design a tool like this is an 

ambiguity of natural language. To analyze a correction of subjective questions, tests 

were performed with these algorithms, and a tool have been developed for this purpose. 

Comparing student responses with response pattern of questions proposed in 

subjective tests, we analyzed the performance of individual algorithms and a set of pre-

processing techniques that are found in the literature, in isolation and combined. 

Seeking to neutralize specific situations of false negative and false positive, some 

techniques have been proposed as auxiliary contribution of this work. After analyzing 

the experiments, the results of similarity index between responses indicate the use of 

the solution to support the correction of essay questions, and may also be applied in the 

detection of plagiarism and be integrated to a learning management system. 

 

Keywords: string-matching algorithms, preprocessing texts, similarity, plagiarism 

detection. 
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1 INTRODUÇÃO 

Melhor é o fim das coisas do que o 
princípio delas; melhor é o paciente de 
espírito do que o altivo de espírito. 

Eclesiastes 7:8 
 

Diferentes meios tecnológicos são utilizados para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em diversos segmentos educacionais. Os computadores e softwares 

passaram a fazer parte do cotidiano de educadores em sala de aula, auxiliando na 

sistematização e acompanhamento dos educandos na resolução de diferentes métodos 

de avaliação do conhecimento. 

Dentro deste contexto, a formação social está cada vez mais influenciada pelos 

ambientes virtuais de interação, delimitados pelas tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), pelo uso da Internet e pela cultura digital em geral. Diante disso, o 

processo de ensino e aprendizagem e as práticas educativas precisam ser reformulados, 

passando a considerar o uso desses elementos tecnológicos. 

Essa perspectiva é confirmada também por esta opinião: 

Uma das mais significativas consequências do surgimento da Sociedade 
da Informação é a generalizada aplicação das novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) a todos os espaços da nossa vida; o 
crescimento do rizoma da informática, incluindo a Internet, é talvez o seu 
mais conhecido paradigma. (OLIVEIRA, REGO e VILARDI, 2007, p. 
1414) 

Os recursos tecnológicos atualmente disponíveis ajudam a diminuir as 

dificuldades estabelecidas pela distância física entre educadores e educandos, 
possibilitando, por exemplo, o armazenamento, distribuição e acesso a notas de aula, 

atividades avaliativas e registro de notas, dentre outros tipos de informações. O simples 

uso de tais ferramentas pode mitigar os problemas de natureza organizacional e até 

mesmo colaborar com o aprendizado colaborativo. 

A modalidade de ensino e aprendizagem conhecida por educação à distância 

(EAD) é um modelo educacional que proporciona o acesso ao ensino a diversas 
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pessoas, em diferentes localidades, através de ambientes desenvolvidos para suportar 

os recursos tecnológicos utilizados no processo educativo. (SANTINELLO, 2007) 

A metodologia de ensino baseada na EAD busca um aprendizado ativo, no qual 

os conteúdos e as estratégias pedagógicas devem ser planejados para que suceda um 

alto nível de interação entre alunos, tutores, docentes e colegas. 

A interação mediada com o uso de TIC possibilita ao estudante o controle de sua 
agenda de estudo e, principalmente, reduz ao máximo sua necessidade de 

deslocamento, o que atende às necessidades do mundo atual. (BEHAR, 2007) 

Diante dessa mesma perspectiva, é possível apresentar a seguinte definição: 

Educação a distância se refere àquelas formas de aprendizagem 
organizada, baseadas na separação física entre os aprendentes e os que 
estão envolvidos na organização de sua aprendizagem. Esta separação 
pode aplicar-se a todo o processo de aprendizagem ou apenas a certos 
estágios ou elementos deste processo. Podem estar envolvidos estudos 
presenciais e privados, mas sua função será suplementar ou reforçar a 
interação predominantemente à distância. (BELLONI, 2006, p. 26) 

De acordo com os conceitos apresentados, pode-se deduzir que as TIC, 

juntamente aos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEAs), possibilitaram 
uma contribuição importante para as modalidades de ensino e aprendizagem 

desenvolvidas de forma presencial e/ou a distância. 

AVEA é um sistema computacional construído para ajudar na elaboração de 

cursos que são acessados, geralmente, pela Internet. O sistema deve permitir que os 

professores e os tutores possam criar e acompanhar cursos por intermédio de 

proposição de atividades pedagógicas (por exemplo, resolução de exercícios, 
avaliações, participação de discussões, dentre outras) e a publicação de materiais 

didáticos de acordo com o proposto em plano de ensino. Cabe aos estudantes, por sua 

vez, acessarem o AVEA para responder às atividades avaliativas, discutir os temas 

propostos, consultar as publicações e interagir com os demais participantes do 

ambiente, para, então, alcançar os objetivos propostos para disciplina. (LAZZAROTTO e 

OLIVEIRA, 2011) 
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É importante frisar que, independente do sistema utilizado, faz-se necessário que 

o especialista, nesse caso o professor da disciplina, utilize seu conhecimento prévio 

sobre o domínio para que o processo de interpretação dos textos possa ser otimizado. 

(NIGRO, CÍSARO E XODO, 2008) 

De fato, o processo avaliativo com o uso de questões dissertativas é uma prática 

comum no processo de ensino e aprendizagem, sendo um dos diversos critérios 
utilizados para verificar a competência dos alunos. Esse comportamento é reforçado por 

Furtoso (2011): 

(...) a prova é o instrumento mais utilizado hoje nas escolas, vale ressaltar 
alguns aspectos a serem considerados quando de sua concepção e 
elaboração para que utilizemos esse instrumento, em conjunto com 
outro(s) ou não, com competência e profissionalismo. Como sugestão de 
leitura, apresentamos o trabalho de Haydt (2004), que nos permite 
conhecer mais sobre: a importância das questões dissertativas para a 
avaliação escolar, os tipos de itens de resposta livre (categorias de 
acordo com o nível de complexidade), as vantagens e as limitações das 
questões dissertativas, sugestões para a formulação e correção de 
questões dissertativas. (FURTOSO, 2011, apud HAYDT, 2004, p. 110) 

Após o surgimento desse contexto de ensino e aprendizagem online, em que os 

alunos têm a possibilidade de uma maior flexibilidade na administração do seu tempo de 

estudo, as instituições de formação foram conduzidas à adoção de diferentes modelos 
de formação à distância (e-learning) ou em regime misto (b-learning1). (FURTOSO, 

2011) 

Essa nova realidade emprega novos desafios aos professores, entre os quais 
está a questão da aprendizagem e de seus métodos de avaliação. Segundo Rosa e 

Maltempi (2006), a avaliação que ocorre em cursos realizados a distância também vem 

sofrendo transformações, principalmente, quanto à concepção de avaliação, e caminha 

para outras ainda mais expressivas que contam com a colaboração do advento das TIC, 

como o uso de Inteligência Artificial (IA) nesse processo. 

                                            

1 Blended learning é um método de aprendizagem que combina os formatos online e offline, onde os meios de 
aprendizagem online ocorrem com o uso da Internet e offline com o aprendizado tradicional em sala de aula. 
(FÁBREGAS, 2005) 
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Diante dessa nova perspectiva, os métodos avaliativos devem ocorrer durante 
todo o processo, fornecendo feedback formativo para os aprendizes, e, no final, 

provendo resultados sobre a aprendizagem para os estudantes e do ensino para o 

professor (GARRISON e ANDERSON, 2003). Os objetivos da avalição são: informar os 

alunos sobre o seu desempenho, fornecer informações que permitam a autoavaliação, 

motivar e manter o foco de aprendizagem, apoiar o professor para dar retorno e rever 
seu planejamento de curso (e estudo), oferecer subsídio para atualização dos conteúdos 
disponibilizados no sistema de aprendizagem, entre outros. (LÉON et al., 2005) 

Crê-se que uma ferramenta como essa facilitará, também, a celeridade na 

divulgação dos resultados, com mais transparência e a qualquer tempo. Para tanto, são 
utilizados algoritmos de comparação de strings e algumas técnicas de pré-

processamento de texto com o intuito de identificar o índice de similaridade entre a 
resposta do aluno e o padrão de resposta cadastrado pelo docente. 

Buscando melhorar as condições de ensino e aprendizagem em disciplinas com 

grande número de alunos que utilizam o suporte de um AVEA, esta dissertação 

apresenta um estudo sobre o uso a adaptação de algoritmos de comparação textual 

combinados com a técnicas de pré-processamento de textos para a correção de 

avaliações e exercícios dissertativos. Esse fato vem ao encontro do que afirmam 
Tavares et al (2010), que reforçam que “especialmente no caso de turmas numerosas, a 

automatização ou semi-automatização da correção de exercícios propostos e o 

rastreamento das atividades realizadas pelos alunos por intermédio do computador 

podem oferecer um importante instrumento de análise e avaliação”. 

O estudo proposto, foco desta dissertação, fará o uso de algoritmos de 
comparação textual para atestar a similaridade das respostas submetidas pelos alunos 

em relação a respostas padronizadas. Além de contribuir para o processo de correção 

de questões dissertativas, em que, no modelo tradicional, o educador deve avaliar a 

resposta de cada educando e pontuá-la conforme a sua proximidade do resultado 

esperado, ferramentas construídas por essa abordagem, por hipótese, podem, ainda, 
fornecer o feedback durante a execução e a submissão das atividades, comparando a 

resposta inserida pelo aluno com o padrão(ões) de resposta(s) cadastrado(s) pelo 
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docente, exibindo, caso seja necessário, sugestões que podem ajudar a compreender 

melhor a questão. 

Os algoritmos de comparação textual são utilizados em diversas linhas de 

pesquisa, principalmente no processamento dos dados não estruturados, entre os quais 

podem ser destacados: Processamento de Linguagem Natural (PLN) (SCHIESSL e 

BRÄSCHER, 2011), Recuperação de Informação (RI) (BORBA, VAN DER LAAN e 
CHINI, 2012) e Extração de Informação (EI) (DAMASCENO, RIBEIRO e REATEGUI, 

2011). De maneira geral, as propostas concentram-se na interpretação dos termos dos 

textos, de modo que as palavras relevantes sejam identificadas, obtidas e possam 

representar a descoberta de uma informação relevante. 

As técnicas de pré-processamento de texto estão inseridas no contexto dos 

Sistemas de Recuperação de Informação (SRI), sendo empregadas para melhorar a 
qualidade de resultados obtidos. Entre as diversas técnicas que são utilizadas Nesta 

dissertação, destaca-se a de normalização morfológica do texto (stemming ou 

lematização), que consiste na redução das palavras a uma forma mínima comum, 
chamada de stem (radical2), de forma que possam ser combinadas sob uma única 

representação. Pretende-se, com o uso desta e das demais técnicas que são 

apresentadas, melhorar o desempenho dos índices de similaridade entre as strings 

comparadas. 

Na sequência do Capítulo, são abordados os objetivos e as justificativas desta 

dissertação. 

 

1.1 Justificativas 

A justificativa para o estudo proposto nesta dissertação é a investigação de recursos 

para apoio à correção automática de questões dissertativas. Espera-se, ainda, 

disponibilizar uma ferramenta que facilite os testes e a exibição dos resultados das 

                                            

2 Radical é o elemento estrutural básico da palavra, que expressa significado e não apresenta variação. (LIMA, 2008) 



 

20 

 

comparações entre textos, possibilitando, dessa maneira, uma melhor visualização das 

transformações realizadas durante a aplicação das técnicas de pré-processamento.  

 

1.2 Objetivos 

Seus objetivos específicos consistem em: 

(i) investigar, implementar e avaliar o uso de algoritmos de busca e comparação, 
baseados em métricas de distância entre strings; 

(ii) comparar os algoritmos, os resultados obtidos e documentar as informações 

obtidas; 
(iii) avaliar o uso de técnicas de pré-processamento de texto para melhorar os 

resultados de índice de similaridade entre strings; 

(iv) propor a adaptação dos algoritmos estudados, utilizando as técnicas de pré-

processamento, usando as próprias palavras como unidade básica para a 

comparação; 

(v) identificar, nas técnicas estudadas, possíveis aperfeiçoamentos para o 
algoritmo proposto; e, 

(vi) elaborar o protótipo de uma ferramenta que seja interativa e possa ser 

disponibilizada na Web e/ou em outra tipo de mídia digital. 

 

1.3 Publicação 

O trabalho descrito nesta dissertação foi apresentado, em 13 de dezembro de 2012, no 

XX Ciclo de Palestras Novas Tecnologias, Rio Grande do Sul, e publicado na edição Vol. 

10, Nº 3 (2012) na Revista Novas Tecnologias na Educação – RENOTE, com o título 

“Concepção de ferramenta de apoio à correção de questões dissertativas com base na 

adaptação de algoritmos de comparação textual combinados com técnicas de pré-

processamento de textos” (AVILA e MARQUES, 2012). O artigo encontra-se no Anexo A 

desta dissertação. 
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Esta dissertação foi também apresentado nas III e IV edições do Encontro de 

Docência no Ensino Superior, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente, organizados 

pelo Programa REUNI de Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação Articulada 

à Graduação – PROPAG, da Universidade Federal do Ceará – UFC, Ceará. 

 

1.4 Limitações da Pesquisa 

Esta dissertação aborda a avaliação por meio da aplicação de exercícios dissertativos 

que foram aplicados em um ambiente tradicional de sala de aula e transpostos para uma 

ferramenta de apoio que futuramente pode ser adaptada a um AVEA. Esses exercícios 
foram selecionados a partir de um pequeno grupo representativo capaz de retratar a 

filosofia da pesquisa. 

O instrumento avaliativo possui diferentes modalidades de acordo com cada 

objetivo que se pretenda atingir. Diante disso, esta dissertação dedica-se a tratar uma 

pequena parte desse universo, as questões dissertativas, mas que merece a mesma 

importância que se dedica às demais. O estudo proposto não irá fornecer um método 
automático para a correção das questões dissertativas, mas a criação de estratégias que 

facilitem essa atividade para o professor. 

Esse estudo trata unicamente de mais uma alternativa apresentada aos 

profissionais da área educacional entre as diferentes alternativas já existentes, 

essencialmente necessárias para se obter um alcance mais amplo e completo em 

relação ao trajeto percorrido pelo aprendiz no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.5 Organização do texto 

A dissertação está organizada em seis Capítulos da forma como se segue. No Capítulo 

dois são apresentados os referenciais teóricos: a avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem, conceitos de reconhecimento de padrões em textos, os algoritmos de 

busca e comparação textual, as técnicas de pré-processamento de texto e os trabalhos 
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correlatos. O Capítulo três discorre sobre a ferramenta desenvolvida para os testes. O 

Capítulo quatro contempla a metodologia de avaliação, os experimentos executados e a 

analise dos resultados obtidos. Finalmente, no Capítulo cinco, são destacadas as 

conclusões principais desta dissertação bem como são aludidas às perspectivas e as 

sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Lembre sempre daquilo que aprendeu. 
A sua educação é a sua vida; guarde-
a bem. 

Provérbios 4:13 
 

Neste Capítulo são apresentados os marcos teóricos necessários para o entendimento 
dos experimentos propostos nesta dissertação. 

2.1 A avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

Sendo a avaliação um dos componentes do processo educativo, deve, então, auxiliá-lo, 

não se limitando a simples mensuração, uma vez que o medir, por si só, descreve 

apenas a realidade, constata a realidade (LIBANEO, 2004). Para alcançar a avaliação 
no sentido proposto Nesta dissertação, que contribua com o processo de ensino e 

aprendizagem, faz-se necessário o uso de instrumentos e procedimentos adequados, 

capazes de dar apoio válido. 

A atividade educativa não pode se resumir simplesmente à finalidade de atribuir 

notas. Haydt (2004) mostra de que a prática da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem, além de verificar o rendimento do aluno, serve para examinar em que 

medida esses objetivos estão sendo alcançados. Reforça, ainda, que ensino e 

aprendizagem andam juntos e, ao avaliar o aluno, o docente também avalia o seu 

trabalho, cabendo a ele a responsabilidade de melhorar seus métodos avaliativos. 

A capacidade de gerar feedback3 entre professores e alunos é um aspecto da 

avaliação que merece destaque, uma vez que confere um status de orientação e 

controle tanto para o professor como para o aluno. Como aponta Haydt (2004), enquanto 

o professor pode identificar falhas na sua prática didática, o aluno obtém tanto 

                                            

3 Feedback, retroalimentação ou realimentação é o procedimento que consiste no provimento de informação a uma 
pessoa sobre o desempenho, conduta, ou ação executada por esta, objetivando reorientar ou estimular comportamentos 
futuros mais adequados. 
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informações sobre a qualidade de seu trabalho como sugestões construtivas para 

melhorar o seu desempenho. 

Entendendo que a avaliação faz parte do processo de ensino e aprendizagem, 

conforme foi reiteradamente afirmado e, ainda, que o avaliar é necessário para 

determinar aonde se pretende chegar, foi definida a importância das questões 

dissertativas nesse processo. 

2.2 Questões dissertativas 

O uso de questões dissertativas no processo de ensino-aprendizagem apresenta certos 

aspectos favoráveis: 

 podem ser facilmente produzidas e organizadas; 

 possibilitam verificar a capacidade reflexiva do estudante, isto é, sua 

capacidade de análise, de síntese e de julgamento; 

 permitem, também, verificar se o aluno é capaz de organizar suas ideias e 

expressá-las por escrito de forma clara e correta. 

 

Na opinião de Colotto (1972):  

(...) as questões dissertativas são recursos valiosos pela oportunidade 
que dão aos alunos de se exprimirem de maneira pessoal, o que é 
condição básica da criatividade. Se lembrarmos de que uma das 
necessidades do aprendiz é conseguir exprimir seu pensamento de 
maneira correta e entender o pensamento dos demais, teremos uma 
noção da importância das provas dissertativas. (COLOTTO, 1972, p. 17) 

Porém, de acordo com Haydt (2004), o uso de questões dissertativas apresentam 

alguns inconvenientes: 

 fornecem uma amostra reduzida do que o aluno aprendeu, pois as poucas 

questões dissertativas não podem abranger todo os aspectos relevantes do 

conteúdo estudado; 

 não anulam a subjetividade de julgamento, porque o padrão de correção não 

pode ser rígido, pois as respostas dissertativas são livres; 
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 suas correções exigem tempo, porque, para realizar um julgamento criterioso, 

é preciso avaliar o valor de cada resposta, comparando-a com a mesma dos 

outros alunos. 

 

Mesmo com os inconvenientes apresentados, as questões dissertativas são um 
instrumento valioso para o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que é indicada 

para avaliar certas habilidades intelectuais, como capacidade de organizar, analisar e 

aplicar conteúdos, relacionar fatos ou ideias, interpretar dados e princípios, realizar 

inferências, analisar criticamente uma ideia, emitindo juízo de valor, e expressar as 

ideias e as opiniões por escrito, com clareza e exatidão. 

Uma questão dissertativa pode ser apresentada por meio de uma ou várias 
perguntas, sob a forma de uma proposição a ser desenvolvida ou uma enunciação do 

título de um tema. Cabe ao aluno, diante da liberdade que possui em relação ao 

vocabulário, a extensão e a organização da resposta. 

De acordo com as palavras de Haydt (2004), a maior limitação da questão 

dissertativa é a pouca fidedignidade na apuração dos resultados, devido, principalmente, 

à subjetividade do julgamento. Diante disso, a atribuição de escores a esse tipo de prova 

é um aspecto que tem merecido a atenção dos especialistas em avaliação, interessados 

em adotar medidas e procedimentos que reduzam a subjetividade da correção. A autora 

indica, ainda, algumas sugestões para aperfeiçoar a correção de questões dissertativas: 

 Estabeleça critérios para a correção de cada questão – Isso pode ser 

realizado formulando-se, com antecedência, uma resposta-padrão para cada 

questão da prova. Essa resposta-padrão consiste em um resumo ou um 

esquema contendo os principais aspectos a serem abordados em cada item, 

definidos sob a forma de tópicos e subtópicos. A cada parte ou tópico a ser 

incluído na resposta deve ser atribuído um valor numérico, de acordo com seu 

grau de importância. Assim, o escore total da questão é a soma dos valores 

numéricos atribuídos a cada parte ou tópico relevante que deve aparecer na 

resposta. 

 Corrija a mesma questão de todas as provas, e não cada prova 

separadamente – Mesmo sabendo que seja uma prática corrente o professor 
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ler e atribuir nota numa prova inteira por vez, e depois passar para a prova 

seguinte, essa forma de correção acaba por dificultar o julgamento das 

respostas. A prática mais recomendada é ler e conferir uma nota às respostas 

dadas ao primeiro item de todas as provas, passando depois para o segundo 

item, e assim sucessivamente. Esse procedimento, além de facilitar a 

correção, permite a concentração do professor em uma só questão de cada 
vez, tornando possível, ainda, a comparação de cada resposta com todas as 

outras dos demais alunos, contribuindo para um julgamento mais preciso. 

 Tente manter o anonimato das provas – Pode parecer fácil, à primeira vista, 

avaliar uma dissertação baseando-se apenas no que o aluno escreveu. Mas, 

na verdade, ao ler uma questão dissertativa, o julgamento de quem corrige 
pode ser influenciado por alguns fatores, quando a identidade do aluno é 

conhecida. Ter uma opinião formada sobre um aluno ou o seu desempenho 

em outras atividades ou provas anteriores são alguns dos fatores que podem 

influenciar o julgamento do professor. 

 

2.2.1 Tipos de itens de resposta livre 

Os tipos de itens de resposta livre foram classificados por Verner Sims4 em três 

categorias básicas, de acordo com seu nível de complexidade: 

 A categoria mais simples compreende perguntas curtas cuja resposta exige 

do aluno apenas a recordação de acontecimentos, nomes, datas, locais, e 

usam expressões como: o que; quando; onde; quem; qual. 

 A segunda categoria abrange os itens que necessitam de uma resposta mais 
elaborada, mas relativamente curta, consistindo de uma ou mais frases a 

partir de instruções como: relacione; enumere; defina. 

 Na terceira categoria, estão incluídos os itens que se referem à dissertação 

propriamente dita, solicitando, por parte do aluno, respostas mais complexas 

                                            

4 Citado por Luis Arturo Lemus, Manual de evaluación del rendimiento escolar, p. 81. 
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e de extensão variável, a partir de instruções como: descreva; explique; 

compare; Resuma; analise; interprete. 

De acordo com Vianna (1973), é possível elaborar tipos variados de itens de 

dissertação, de acordo com o comportamento ou a habilidade intelectual que mobilizam. 

Esses diversos tipos de itens de dissertação são apresentados no quadro 2.1. 
Quadro 2.1 – tipos de questões dissertativas. 

Relacionar ou 
enumerar

Organizar

Selecionar

Descrever

Discutir

Definir

É uma exposição que exige apenas recordação; uma forma simples de item de 
resposta livre.

Neste caso, os elementos devem ser dispostos de forma a assumir uma 
estrutura. Esse tipo de item também exige a memória de fatos, mas de acordo 
com determinado critério adotado (cronológico, importância crescente, etc.), 
sendo mais complexo que o anterior.

Supõe uma escolha fundamentada em normas de julgamento ou apreciação. A 
resposta exige avaliação, mas de natureza simples, de acordo com um critério 
preestabelecido.

Exemplificar

Explicar

Comparar

Sintetizar

Esquematizar

Interpretar

Criticar

O item solicita a exposição das característica de um objeto, fato, processo ou 
fenômeno.

É mais do que uma simples descrição, porque o item supõe uma análise em que 
o aluno expõe ideias, questiona, apresenta argumentos a favor e contra e 
estabelece o relacionamento entre factos e ideias. A resposta requer 
estruturação cuidadosa. A correcção é dificultada devido à possibilidade de 
respostas amplas e variadas, apresentando diferentes abordagens do problema.

Consiste em enunciar os atributos essenciais e específicos de um objeto, fato, 
processo ou fenômeno, indicando as categorias a que estaria associado. Se o 
aluno não se limitar apenas e repetir as definições contidas nos livros-textos, 
esta questão pode ser mais difícil do que a de discussão.

Consiste em confirmar uma regra ou demonstrar uma verdade. A questão exige 
aplicação do conhecimento aprendido. O aluno deve não apenas apresentar 
definições e enunciar leis e princípios, mas aplicar o conhecimento, dando uma 
contribuição pessoal.

Consiste em elucidar a relação entre fatos ou ideias. A ênfase da educação deve 
recair na relação de causa e efeito.

Consiste numa análise simultânea de objetos, fatos, processos ou fenômenos, 
para determinar semelhanças e diferenças e indicar relações. A resposta exige 
planificação e organização de ideias. O item pode ser enunciado de várias 
formas, sem necessariamente usar o termo “comparar” solicitando a 
apresentação de vantagens, semelhanças ou diferenças.

Consiste em fazer um resumo, isto é, expor de forma concisa e abreviada uma 
ideia ou um assunto, apresentando os seus aspectos essenciais.

O esquema ou esboço é uma espécie de síntese, mas exige uma organização do 
assunto em tópicos e subtópicos, dando ênfase às relações e as funções entre 
os elementos.

Consiste em analisar o significado de palavras, textos, ideias ou compreender as 
intenções de um autor. A influência da memória é praticamente nula, pois a 
resposta exige, basicamente, a capacidade de compreender e realizar 
inferências.

Supõe análise critica, julgamento, avaliação de textos, livros, ideias. O aluno 
deve ser “capaz de demonstrar a correção e a adequação de uma ideia, e, 
também, apresentar sugestões para o seu aprimoramento ou razões para o seu 
abandono”.  

Fonte: HAYDT, 2004. 
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2.3 Reconhecimento de padrões em textos 

O processo de reconhecimento de padrões em textos é um problema que vem sendo 

estudado por parte de vários pesquisadores da área de Ciência da Computação. O 
objetivo é definir se duas ou mais instâncias de dados (strings, árvores, tuplas, etc.) 

reproduzem o mesmo objeto do mundo real. (SILVA, STASIU, ORENGO e HEUSER, 

2007) (CHARRAS, 1998) 

Para encontrar ocorrências de um padrão em um texto, os algoritmos de 
comparação e busca textual, também conhecidos por string-matching (CORMEN, 

LEISERSON e RIVEST, 2009), são utilizados como componente importante para a 
resolução de vários problemas que surgem em diversas áreas do conhecimento, entre 

as quais podem ser destacadas: 

 análises de exames médicos para, por exemplo, identificação da existência de 

tumores em tomografias; (BELL, CLEARY e WITTEN, 1984) 

 análises agrícolas, meteorológicas, geológicas e geográficas de imagens 

capturadas por aerofotogrametria ou por satélites; (CHAKRAVARTHY, 

CIRAVEGNA e LANFRANCHI, 2006) 

 biologia computacional para o reconhecimento de subsequências de 

nucleotídeos que compõem o DNA; (GIBAS e JAMBECK, 2001) 

 processamento de textos, quando se busca encontrar as ocorrências de 

determinadas palavras. (AHMED, AYKOBAD e CHOWDHURY, 2003). 

 

Grande parte dessas aplicações deu origem a diversas variações para o 
problema, como o reconhecimento aproximado de padrões, o reconhecimento da maior 

subsequência repetida, o reconhecimento de padrões em duas ou três dimensões etc. 

Nesta dissertação, o problema de reconhecimento é restrito, unicamente, aos padrões 

unidimensionais. Ou seja, consiste em identificar as palavras iguais entre duas frases, as 

quais servem como reconhecimento de padrões em texto. 
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2.3.1 Principais algoritmos encontrados na literatura 

Os algoritmos de busca, também tratados na literatura como algoritmo de comparação 
de strings, recebem como parâmetros duas strings e retornam como resultado um 

número decimal variando entre 0  e 1. 

Se o valor retornado for 0, não existe nenhuma relação entre as strings 

comparadas. Sendo o valor igual a 1, as strings são exatamente idênticas. Para os 

demais resultados, quanto mais próximo de 1 o resultado da comparação estiver, maior 

é a sua similaridade, e quanto mais próximo de 0, menor. 

Para a elaboração desta dissertação, foram selecionados cinco algoritmos de 

busca clássicos. Para cada algoritmo é apresentado um pseudocódigo que mostra a sua 

implementação e um exemplo do seu funcionamento. 

 

2.3.1.1 Força-bruta (brute-force) 

O algoritmo força-bruta (ZIVIANI, 2010) consiste em enumerar todos os possíveis 
candidatos de uma solução e verificar se cada um deles satisfaz a solução do problema. 

Sendo considerado um algoritmo de implementação simples, sempre encontrará uma 

solução caso ela exista. A complexidade de tempo5 deste algoritmo é O(mn) em que m e 

n são os comprimentos das cadeias de entrada.  

Durante a sua execução, o algoritmo força-bruta localiza todas as posições 
válidas de uma string usando um loop que verifica a condição 푷[ퟏ…풎] = 푻[풔 + ퟏ… 풔 −

풎] para cada 풏 −풎+ ퟏ, que são possíveis valores de 풔. Um pseudocódigo do algoritmo 

força-bruta é apresentado a seguir: 

                                            

5 Em ciência da computação, a complexidade de tempo de um algoritmo quantifica a porção de tempo tomada para 
rodar em função do tamanho da entrada do problema, comumente expressada usando a notação big O, que suprime 
constantes multiplicativas e outros termos de menor ordem. 
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n   tamanho [T]
m  tamanho [P]
para s  0 até n-m faça

se P[1 ... m] = T[s+1 ... s+m] então
escreva “O valor ocorre na posição” s

Fim se
Fim para

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Algoritmo 1: Força-bruta

 
 

Referindo-se à figura 2.1, pode-se dizer que o texto padrão P ocorre com o 

deslocamento de s no texto T se ퟎ ≤ 풔 ≤ 풏− 풎 e 푻[풔 + ퟏ… 풔 + 풎] = 푷[ퟏ…풎] (isto é, 

se 푻[풔 + 풋] = 푷[풋], para ퟏ ≤ 풋 ≤ 풎). Se P ocorre com o deslocamento de s em T, então 

chamamos s de uma mudança válida, caso contrário, é chamado de mudança inválida. 

 
Figura 2.1: um exemplo do uso do algoritmo força-bruta. 

 
No exemplo da figura 2.1, é possível encontrar todas as ocorrências do padrão P 

= "표푟푖푡" no texto T = "algoritmos". O padrão ocorre apenas uma vez no texto, mais 

precisamente no deslocamento s = 3, que chamamos de mudança válida. Uma linha 

vertical conecta cada caractere do texto padrão P com o seu correspondente no texto s. 

Para uma melhor apresentação do resultado, os caracteres encontrados foram 

sombreados. 

 

2.3.1.2 Levenshtein Distance (edit distance) 

A distância Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1966), ou distância de edição entre duas 
strings, é dada pelo menor número de operações de edição necessárias para 

transformar a primeira string na segunda. As possíveis operações de edição são a 

inserção, a substituição e a deleção, em que a cada uma delas é atribuído um custo 

igual a 1. A complexidade de tempo deste algoritmo é O(mn). 
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Para calcular, por exemplo, a distância de edição para transformar a string 

풔 = "rato" na string 풕 = "ramo" é igual a 1, apenas uma operação é necessária (substituir 

o caractere "t" em s pelo caractere "m" em t). 

Fazendo o uso da técnica de programação dinâmica (MANBER, 1989), é, então, 

criada uma matriz (n + 1) × (m + 1), na qual n e m correspondem ao número de 

caracteres das duas strings. A seguir é apresentado um pseudocódigo que calcula a 

distância Levenshtein: 

n  tamanho [s1]
m  tamanho [s2]
d [0 ... n; 0 ... m] // Matriz de inteiros
i, j, custo // Inteiros
// Inicializa a primeira linha da matriz
para i   0 até n faça

d[i,0] := i
// Inicializa a primeira coluna da matriz
para j   0 até m faça

d[0,j] := j
// Inicializa o cálculo da distância
para i   1 até n faça
Início

para j  1 até m faça
Início

se s1[i] = s2[j] então
custo := 0

senão
custo := 1

d[i, j] := mínimo(d[i-1, j] + 1, //Deleção
    d[i, j-1] + 1, //Inserção
    d[i-1, j-1] + custo //Substituição

             )
Fim para

Fim para
Retorna d[n,m]
Fim

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

Algoritmo 2: Levenshtein

 
 

A tabela auxiliar do algoritmo Levenshtein Distance para a comparação das 

strings “ricardoavila” e “ricardodeavila” é mostrada na figura 2.2 Na parte inferior, são 

apresentados os dois alinhamentos possíveis para o exemplo em questão. A última 
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célula da última linha da tabela mostra a quantidade de diferenças entre as duas 

palavras, que, no caso desse exemplo, seria igual a 2. 

 
Figura 2.2: applet6 comparando as palavras “ricardoavila” e “ricardodeavila”. 

 
É importante destacar que esse valor representa a distância entre as duas strings 

e não a sua similaridade. Para calcular a similaridade, faz-se necessário aplicar uma 

função de conversão de escalas de distância [푴풅 … 푳풅] para similaridade [푴풔 … 푳풔], em 

que M é o limite mínimo inferior, e L é o limite máximo superior. A função de distância 

Levenshtein possui o valor de 푴풅 igual a 0 para strings idênticas, e o valor de 푳풅 é o 

tamanho da maior string. A equação 3.1 permite converter as escalas (COHEN, 

RAVIKUMAR e FIENBERG, 2003): 

풅  푴풅
푳풅  푴풅

=  풔
ퟏ  푴풔

푳풔  푴풔
     (3.1) 

 
No caso das strings da figura 2.3: 

 
 

=   
 

  s  =  

                                            

6 http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/seqcomp/node2.html. 
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Dessa forma, deduz-se que na função de distância, quanto maior for o seu valor, 

mais as entradas são diferentes; e, na função de similaridade, quanto maior o seu valor, 

mais similares são. Pode-se inferir que 풔 = ퟏ − 풔 ퟏ = ퟎ,ퟖퟓ, ou seja, as strings da figura 

3.2 são 85% similares de acordo com a função de distância Levenshtein. 

 

2.3.1.3 Rabin-Karp 

O algoritmo de Rabin-Karp (KARP e RABIN, 1987) usa abordagem probabilística, 
utilizando como parâmetro duas strings ao qual se deseja comparar. Caso a string seja 

encontrada, a função retorna o número de caracteres iguais; caso contrário, o valor 0  é 

retornado. A complexidade de tempo deste algoritmo é O(mn). 

O algoritmo surgiu com a ideia de comparar o hash7 da string padrão com o hash 

de sub-strings do texto. Em geral, a ideia é aparentemente simples, porém é necessário 

utilizar uma função hash que gere um hash diferente para cada sub-string. Essa função 

hash pode, por exemplo, utilizar os códigos ASCII para cada caractere, mas tomando-se 

os devidos cuidados com o suporte a multilinguagem. 

Logo a seguir é apresentado um pseudocódigo do algoritmo Rabin-Karp: 

n  tamanho [T]
m  tamanho [P]
h  dm-1 mod q
p  0
t0
para i  0 até m faça

p  (dp + P[i]) mod q
t0  (dt0 + T[i]) mod q
para s  0 até n-m faça

se p = ts então
se P[1 ... m] = T[s+1 ... s+m] então

escreva “encontrou a palavra”
se s < n-m então

 ts+1  (d(ts – T[s + 1]h) + T[s + m - 1]) mod q
Fim se

Fim para
Fim para

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Algoritmo 3: Rabin-Karp

 
                                            

7 Um hash (ou escrutínio) é uma sequência de bits geradas por um algoritmo de dispersão, em geral representada em 
base hexadecimal, que permite a visualização em letras e números (0 a 9 e A a F). O conceito teórico diz que "hash é 
a transformação de uma grande quantidade de dados em uma pequena quantidade de informações". 
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Figura 2.3: o algoritmo Rabin-Karp compara cada sub-string do texto com a hash do texto padrão. 

 
Na figura 2.4, é apresentado um exemplo de comparação de strings que utiliza o 

algoritmo Rabin-Karp. Inicialmente, é necessário converter uma string (padrão) em 
algum hash, que é mais rápido para efetuar comparações. Digamos que temos a string 

"algoritmos", e vamos supor que o valor do seu hash é ("algoritmos") = 123456849, em 

que cada caractere recebeu um valor numérico de acordo com a regra: a = 1, l = 2, g = 

3, o = 4, r = 5, i = 6, t = 7, m = 8 e s = 9. Então, se o hash ("orit") = 4567, pode-se dizer 

que o padrão "orit" está contido no texto "algoritmos". 

O algoritmo permite comparar, a cada passo, o hash do texto padrão com a sub-

string do texto, com o comprimento de m, até encontrar a sua posição. Vale ressaltar 

que esse algoritmo encontra posições no texto que têm o mesmo valor de assinatura 

que a palavra. Para comprovar a busca, deve-se fazer uma comparação direta entre a 
palavra padrão e a sub-string. 

 

2.3.1.4 Knuth-Morris-Pratt (KMP) 

O algoritmo KMP (KNUTH, MORRIS e PRATT, 1977) trabalha em tempo linear e utiliza 

uma função prefixo que serve para extrair informações do próprio texto. A proposta é 

ignorar comparações inúteis e ser mais eficaz do que os demais algoritmos de string-
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matching, como, o força-bruta. A complexidade de tempo deste algoritmo é O(m+n), 

independente do tamanho do alfabeto. 

O pseudocódigo da função prefixo é apresentado a seguir: 

m  tamanho [P]
π[1]  1
k  0
para q  2 até m faça

enquanto k>0 e P[k+1]  P[q] faça
k  π[k]

se P[k + 1] = P[q] então
k  k+1

π[q]  k
Fim se

retorne π
Fim para

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:

Função 1: Função prefixo

 
 
Formalizando a função prefixo, percebe-se que, dado um padrão P[1 ... m], a 

função  então efetua o seguinte cálculo: 

{1 ... m}  {0 ... m-1} tal que [q] = max{k : k<q e 푷풌  푷풒}  (3.2) 

Isto é, [q] é o maior prefixo de P  que é um sufixo de 푷풒. 

O pseudocódigo do algoritmo KMP, faz o uso da função prefixo para computar , 

como apresentado a seguir: 

n  tamanho [T]
m  tamanho [P]
π  função-prefixo (P)
q  0
para i  1 até n faça

enquanto q>0 e P[q+1] ≠ T[i] faça
q  π [q]

se P[q+1] = T[i] então
q  q+1

se q=m então
escreva “O padrão ocorre na posição” i-m
q  π[q]

Fim se
Fim para

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:

Algoritmo 4: Knuth-Morris-Pratt
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Figura 2.4: o algoritmo KMP pula algumas comparações avançando para a próxima posição possível de um 

match. 

 
Utilizando a figura 2.4 como base, é possível afirmar que, dada uma discordância 

na posição k, uma sub-string (1+h) somente pode fornecer casamento se e somente 푷풊 

= 푷풊 풉, 1 <= i <= k – h. A próxima posição a ser examinada após 푩ퟏ ퟏ é 푩ퟏ ퟏ 풉. Para 

determinar o valor de h, calcula-se d(k-1), em que d(k-1) é o comprimento do maior 

prefixo próprio de 푷풊 ... 푷풌 ퟏ tal que esse prefixo coincida com o sufixo de mesmo 

tamanho. Com isso, o valor mínimo de h = k–1–d(k-1), em que d(1) = 0 e se houver 

coincidências, d(k-1) = 0. 

 

2.3.1.5 Boyer-Moore 

Dado um padrão P relativamente grande e um alfabeto  também razoavelmente 

grande, como normalmente acontece na maioria dos textos comuns, o algoritmo 

proposto por Boyer-Moore (BOYER e MOORE, 1977) pode ser considerado mais 

eficiente que o algoritmo força-bruta por realizar suas comparações da direita para a 

esquerda. A complexidade de tempo deste algoritmo é O(m+n). 

O algoritmo posiciona o padrão sobre o caractere mais à esquerda no texto e faz 

uma busca da direita para a esquerda. Se não ocorrer nenhuma diferença, então o 

padrão foi encontrado. 
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O pseudocódigo do algoritmo Boyer-Moore é apresentado a seguir: 

n  tamanho[T]
m  tamanho[P]
ʎ  função-mau-caractere(P, m, ∑)
ʏ  função-bom-sufixo(P, m)
s  0
enquanto s ≤ n-m faça

j  m
enquanto j>0 e P[j]=T[s+1] faça

j  j-1
se j=0

então imprima “O padrão ocorre na posição” s
s  s + ʏ[0]

senão s  s + max(ʏ[j], j- ʎ [T[s+j]])
fim se

fim enquanto

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Algoritmo 5: Boyer-Moore

 
 
O algoritmo de Boyer-Moore faz o uso de duas novas variáveis que são usadas 

para calcular o novo deslocamento, utilizadas simultaneamente. Essas duas novas 

variáreis são conhecidas como heurística do mau-caractere e heurística do bom-sufixo. 

Essas heurísticas, frequentemente, permitem que muitos caracteres sejam pulados, 

evitando, assim, diversas comparações desnecessárias. 

Na figura 2.5, o padrão a ser localizado é representado pela segunda linha 

“amendoado”. Ao executar a comparação com o texto “brinquedo”, após executado o 

alinhamento, percebe-se que as 2 letras “do” são iguais. Porém, ao analisar a terceira 

letra, nota-se uma diferença. Dessa forma os caracteres “do” formam o bom-sufixo 

enquanto que o “a”, terceira letra da análise, é o mau caractere. 

Figura 2.5: explicação da heurística do bom-sufixo e do mau caractere. 
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As heurísticas trabalham de forma paralela e independentemente. No momento 

em que é encontrada uma diferença, cada uma das duas heurísticas indica uma posição 

para o deslocamento da próxima comparação, sendo escolhida aquela que tiver o maior 

valor. 

 

2.3.1.5.1 A Heurística do mau-caractere 

Quando não houver um liame entre os caracteres, esta heurística usa as informações de 

onde o mau-caractere do texto T[s+j] ocorre no padrão para, então, propor uma nova 

posição. No melhor caso, não ocorre vínculo na primeira comparação (P[m]≠T[s+m]), e 

o mau-caractere não ocorre no padrão. Se o melhor caso ocorrer repetidamente, o 

algoritmo Boyer-Moore vai examinar somente uma fração 1/m do texto, mostrando o 

poder do casamento da direita para a esquerda em comparação com o da esquerda 

para a direita. 

O pseudocódigo da função mau-caractere é apresentado a seguir: 

para cada caractere a є ∑  faça
 λ[a] = 0

para j  1 até m faça
  λ [P[j]]  j

retorne λ

1:
2:
3:
4:
5:

Função 2: Função mau-caractere

 
 
Pode-se analisar, na figura 2.6, o que a heurística do mau caractere faria no 

exemplo apresentado na figura 2.5. Como a letra “a” foi marcada como um mau 

caractere, é procurado na string o caractere “e” para fazer o novo alinhamento, 

seguindo, assim, a análise da similaridade. O alinhamento teve um custo de 4 posições. 

 
Figura 2.6: exemplo da utilização da heurística do mau caractere. 
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2.3.1.5.2 A Heurística do bom-sufixo 

Dada uma relação de Q ∼R, em que Q ⊃R ou R ⊃Q, ela é simétrica se, e somente se, 

R∼Q. Nesse caso, se encontrarmos (P[j]≠T[s+j]), em que j<m, então a heurística do 

bom-sufixo determina que s pode avançar por (휸[풋] = 풎−풎풂풙{휿:ퟎ ≤  휿 ≤

풎 풆 푷[풋+ ퟏ…풎]~푷풌}. 

Ou seja, 휸[풋] é o menor valor possível para avançar em s e não casar com 

nenhum caractere do bom-sufixo T[s+j+1 ... s+m] no novo alinhamento padrão. A função 

휸 é bem definida para todo 풋, dado 푷[풋 + ퟏ…풎]~푷ퟎ para todo 풋, demonstrando que a 

palavra vazia é similar a todas as palavras. A função 휸, cuja prova matemática encontra-

se em [COR09], é dada por: 

(휸[풋] = 풎−풎풂풙{흅[풎]} ∪ {풎−ퟏ + 흅 [풍]: ퟏ ≤ 풍 ≤ 풎 풆 풋 = 풎−흅 [풍]) = 

풎풊풏([풎− 흅 [풎]} ∪ {풍 − 흅 [풍]: ퟏ ≤ 풍 ≤ 풎 풆 풋 = 풎−흅 [풍])  (3.3) 

O pseudocódigo da função bom-sufixo é apresentado a seguir: 

π   função-prefixo (P)
P’  reverso (P)
π'  função-prefixo (P’)
para j  0 até m faça

y[j]  m-π[m]
para j  1 até m faça

[j]  m-π’[l]
se y[j] > 1-π’[l]

então ʏ[j]  1-π’[l]
retorne y

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:

Função 3: Função bom-sufixo

 

 
A heurística do bom-sufixo procura na string, da direita para esquerda, se existe, 

dentro dela, o sufixo correto, sendo, neste caso, a string “do”. Na figura 2.7, é mostrado 

o novo alinhamento proposto, que teve custo de 3 posições. 
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Figura 2.7: exemplo da utilização da heurística do bom-sufixo. 

 
Após ter calculado as duas possíveis respostas, o algoritmo de Boyer-Moore 

seleciona a proposta que retornar o menor custo de deslocamento para realizar o 

próximo alinhamento. No caso do exemplo apresentado, a escolha é a heurística do 

bom-sufixo. 

 

2.4 Técnicas de pré-processamento de texto utilizadas 

As técnicas de pré-processamento de texto são utilizadas com o intuito de eliminar 

termos que não são significativos, tornando-os mais enxutos e com resultados mais 
significativos no processo de mineração de textos. (JUNIOR, 2007) 

Nesta dissertação, o uso dessas técnicas, além de reduzir expressivamente (de 

acordo com os resultados apresentados nos testes) o tempo de processamento, tem a 
finalidade de melhorar o desempenho dos índices de similaridade entre as strings 

comparadas. 

Mesmo com as vantagens apresentadas, deve-se tomar cuidado com o uso de 
técnicas de pré-processamento de texto, uma vez que podem comprometer o resultado 

do processo, eliminando termos relevantes à sua compreensão. 

As técnicas utilizadas para a preparação do texto nesta dissertação são: a 

remoção de palavras repetidas, a remoção de caracteres inválidos, a remoção de 
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stopwords8, a normalização morfológica do texto (stemming ou lematização), a 

substituição de caracteres acentuados, a aplicação de uppercase (caracteres em caixa-

alta), a substituição de sequência pré-definida e a troca de palavras semelhantes. 

A descrição das técnicas de pré-processamento textual utilizadas é apresentada a 

seguir. 

 

2.4.1 Remoção de palavras repetidas – RPR 

Essa técnica é utilizada para evitar a comparação desnecessária de palavras repetidas 
dentro da frase, independente da posição em que ocorram, seja sequencialmente seja 

separadas por outro termo. 

A remoção de palavras repetidas ou redundantes, além de diminuir o tempo de 

processamento do algoritmo, serve para melhorar o índice da taxa de similaridade. 

Esses termos duplicados, também conhecidos como ruído, eco ou sujeira, devem ser 

limpos ou removidos, para evitar que o resultado final seja influenciado, prejudicando a 
sua interpretação e análise. 

 

2.4.2 Remoção de caracteres inválidos – RCI 

Essa técnica serve para diminuir uma quantidade desnecessária de comparações, uma 

vez que os caracteres apresentados na tabela 2.2 são normalmente utilizados para a 

acentuação, a organização, a formatação, entre outras utilidades que apenas servem 

para melhorar a leitura e a compreensão do texto. 

                                            

8 Stopwords (ou palavras de parada - tradução livre) são palavras que podem ser consideradas irrelevantes para o 
conjunto de resultados a ser exibido em uma busca realizada em uma search engine. Exemplos: as, e, os, de, para, 
com, sem, foi. 
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A retirada dos caracteres inválidos serve para diminuir o tempo de processamento 
dos algoritmos e obter melhores resultados nos índices de similaridade entre as strings 

comparadas. 

Tabela 2.2 – lista de caracteres inválidos candidatos a remoção. 

" ' ! @ # $ % ¨ & * ( 
) _ - + = ¹ ² ³ £ ¢ ¬ 
§ | \ ` ´ ^ ~ : ; [ { 
] } ª º ? / ° < , > . 

 

2.4.3 Remoção de stopwords – RSW 

Em um texto, podem existir muitas palavras que não possuem nenhum valor semântico, 

sendo necessárias apenas para melhorar o seu entendimento e compreensão geral. 
Essas palavras são classificadas como stopwords e fazem parte do que é conhecido 

como uma stoplist de um sistema de mineração de textos. (JUNIOR, 2007) 

Para criar uma stoplist, deve-se elaborar uma lista com todas as stopwords 

referentes ao domínio e o idioma que o sistema deverá tratar. Essa lista pode ser 

elaborada manualmente, definindo-se, de acordo com os critérios previamente definidos, 

as palavras que podem ser retiradas de um texto. 

Entre as palavras escolhidas para compor a stoplist desta dissertação, foram 

selecionados os advérbios, os artigos, as combinações e as contrações, as conjunções, 
as preposições e os pronomes. 

Para efetuar a remoção das stopwords do texto, um algoritmo compara cada 

palavra presente nele com as da stoplist. Caso a palavra esteja presente na lista, ela é 

retirada do texto. Segundo Junior (2007) uma stoplist, normalmente, remove cerca de 40 

a 50% do total de palavras de um texto. 

A opção por retirar essas palavras deve-se ao fato de evitar que as mesmas 
venham a influenciar, de forma negativa, a comparação das frases. Mais detalhes sobre 

essa técnica podem ser vistos em (LUHN, 1966). 
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A stoplist elaborada para esta dissertação, construída com base no trabalho de 

(WIVES, 1999), é apresenta na tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – stoplist com palavras a serem removidas. 

TIPO PALAVRAS 

Advérbios 

a seguir, acaso, acima, acolá, adiante, agora, aí, além, alerta, ali, amanhã, anteontem, 
anteriormente, antes, apenas, aquém, aqui, assaz, assim, atrás, através, avante, bastante, 
bem, cá, cedo, certamente, como, completamente, decerto, defronte, demais, 
demasiadamente, demasiado, dentro, depois, depressa, detrás, devagar, deveras, 
diariamente, então, eventualmente, excessivamente, fora, hoje, imediatamente, 
incontestavelmente, já, jamais, junto, lentamente, longe, mais, mal, meio, melhor, menos, 
muito, não, nunca, onde, ontem, outrora, perto, pior, porventura, pouco, presentemente, 
provavelmente, quase, quanto, quiçá, raramente, realmente, sempre, sim, sucessivamente, 
suavemente, talvez, também, tampouco, tanto, tão, tarde, todo 

Artigos a, as, o, os, um, uns, uma, umas 

Combinações e 
contrações 

à, às, ao, aos, aonde, àquela, àquelas, àquele, àqueles, àquilo, da, das, dali, daquele, daqui, 
dele, deles, desse, desses, deste, disso, disto, do, dos, dum, duns, duma, dumas, na, nas, 
naquele, nele, neles, neste, nestes, nesta, nestas, nesse, nesses, nessa, nessas, nisso, nisto, 
no, nos, num, numa, numas, pela, pelas, pelo, pelos 

Conjunções 
ainda, caso, como, conforme, conquanto, consoante, contudo, e, embora, enquanto, 
entretanto, já, logo, mal, mas, nem, ora, ou, pois, porém, porquanto, porque, portanto, 
quando, que, quer, se, segundo, seja, senão, tal, todavia 

Preposições afora, ante, ao, após, ate, até, com, conforme, contra, de, desde, durante, em, entre, exceto, 
fora, mediante, para, pra, per, perante, por, salvo, segundo, sem, sob, sobre, visto 

Pronomes 

algo, alguém, algum, aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, cada, certo, comigo, conosco, 
consigo, contigo, convosco, cuja, cujas, cujo, cujos, dessa, dessas, ela, elas, ele, eles, essa, 
essas, esse, esses, esta, estas, este, estes, eu, isso, isto, la, las, lha, lhas, lhe, lhes, lho, lhos, lo, 
los, me, mesmo, meu, meus, mim, minha, minhas, ma, mas, mo, mos, na, nas, nada, 
nenhum, ninguém, no, nos, nós, nossa, nossas, nosso, nossos, onde, outrem, outro, próprio, 
quais, quaisquer, qual, qualquer, quanta, quantas, quanto, quantos, que, quem, se, senhor, 
senhora, senhorita, seu, seus, si, sua, suas, tal, te, teu, teus, ti, ta, tas, to, tos, todo, todos, tu, 
tua, tuas, tudo, você, vocês, vos, vós, vossa, vossas, vosso, vossos 

 

2.4.4 Normalização morfológica do texto (stemming ou lematização) – SOR 

A normalização morfológica do texto é uma técnica que pode melhorar os resultados 

obtidos nos índices de similaridade entre as strings comparadas. Consiste em reduzir 

palavras a seus radicais (stems) por meio de um processo conhecido como conflação, 

que ocorre com a junção ou a combinação das formas morfologicamente variantes de 

um termo. (FRAKES e BAEZA-YATES, 1992) 

A técnica de stemming também é definida por esta opinião: 
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A técnica de stemming consiste em reduzir as variantes morfológicas das 
palavras para a sua raiz, mapeando formas singulares, plural e 
conjugações verbais para uma única raiz, pois assume que palavras que 
contenham a mesma raiz estão semanticamente relacionadas e têm o 
mesmo significado para o leitor. (MOENS, 2000, p. 81) 

Por exemplo, as palavras “estudo”, “estudei” e “estudando” (algumas derivações 

do verbo “estudar”), poderiam, com a remoção de suas flexões, ser reduzidas ao stem 

“estud”. Mesmo esse radical não tendo nenhum sentido como palavra na língua 

portuguesa, pois não possui relação com o mesmo radical linguístico da palavra, 
consegue prover informação suficiente sobre aos vocábulos que o conceberam, não 

perdendo precisão e ainda permitindo o seu uso no processo de busca de similaridade 
entre strings comparadas. 

O grande diferencial desta técnica em relação às anteriormente apresentadas é 

que esta realiza um tratamento semântico aos termos, reduzindo o espaço de 

comparação, mas não excluindo os conceitos. As outras técnicas são estatísticas e, 
simplesmente, efetuam a remoção dos termos por elas encontrados. 

Mesmo com o benefício que essa técnica proporciona, o uso de stemming não 

resolve o problema da perda de contexto da informação. Isso ocorre quando são 
produzidos stems iguais para termos com sentidos diferentes, mas de mesma escrita 

(conhecido na língua portuguesa como homônimos), permitindo a conflação de termos 
não relacionados. Como exemplo, temos a palavra “mantinha”, que pode ser o verbo 

“manter” conjugado na primeira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo, ou o 

diminutivo de “manta” (pano de lã utilizado para agasalhar recém-nascidos). No caso 

apresentado, o stem produzido para os termos homônimos seria “mant”. 

Esse problema pode comprometer os resultados obtidos nos índices de 
similaridade entre as strings comparadas, porém podem ser contornados por parte do 

docente no momento de elaboração da resposta padrão que é utilizada para a correção 

das questões. Pode-se, ainda, utilizar outras técnicas propostas Nesta dissertação, 

como a substituição de sequência pré-definida ou a troca de palavras semelhantes. 

Outro problema quanto ao uso da técnica de stemming está relacionado à sua 

dependência com a língua para o qual foi escrita, pois baseia-se diretamente nas regras 
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de formação de cada palavra para detectar e remover os seus afixos (sufixos e prefixos) 

[HON00]. Além disso, a língua portuguesa apresenta inflexões que normalmente causam 

modificações no radical das palavras, prejudicando os resultados gerados pelo processo 
de conflação. Por esse motivo, existe a necessidade de se utilizar a técnica de stemming 

projetada para o processamento de palavras digitadas em português. 

Dentre os algoritmos de stemming propostos para a língua portuguesa, optou-se 

por utilizar nesta dissertação o desenvolvido por (ORENGO e HUYCK, 2001), chamado 

de “Removedor de Sufixos da Língua Portuguesa” (RSLP), sendo ele a evolução da 

versão para o espanhol desenvolvido por (HONRADO, LEON, O´DONNEL e SINCLAIR, 

2000), todos baseados na versão original para a língua inglesa (PORTER, 1980) 

(PORTER, 2007). 

Uma descrição do funcionamento do algoritmo de stemming proposto por Orengo 

e Huyck (2001) é apresentada a seguir. 

 
2.4.4.1 O algoritmo de stemming RSLP 

O algoritmo de stemming RSLP (ORENGO e HUYCK, 2001) consiste em um conjunto 

de passos constituído por uma coleção de regras para a remoção de sufixos sobre uma 
palavra, reduzindo-a a um denominar comum chamado de stem (radical). Cada regra 

define o sufixo a ser removido ou substituído por outro e o tamanho mínimo que deve ter 
para poder ser eliminado. 

Além de ter sido construído com regras para a língua portuguesa, conta com um 

pacote de exceções que evitam a remoção de sufixos de palavras cuja terminação é 

similar a um sufixo (por exemplo, o sufixo de diminutivo “inha” pode ser retirado de 

“cadeirinha”, mas não da palavra “linha”, mesmo ela terminando com as letras do sufixo 

em questão). No caso da palavra “linha”, existe uma regra de exceção no algoritmo de 

stemming que não permite que ela seja reduzida. 

Com uma sequência de oito passos de redução executados em uma ordem 

específica, cada passo possui uma série de regras em que cada um detém os seguintes 

itens: 
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a) um sufixo 
b) um tamanho mínimo do stem resultante após a remoção do sufixo 

c) um sufixo de substituição (opcional) 

d) uma lista de exceções (opcional) 

As regras são declaradas de acordo com o mostrado na figura 2.8: 

 
Figura 2.8: exemplo de declaração de regra no algoritmo stemming RSLP. 

 
As regras de cada passo são verificadas sucessivamente, testando a presença do 

sufixo na palavra processada. Sendo o sufixo da regra encontrado, é verificado se a 

palavra não está na lista de exceções daquela regra. Caso não esteja, verifica-se se o 

stem resultante após a remoção do sufixo possui o tamanho mínimo exigido pela regra. 

Se possuir, o sufixo é removido e substituído pelo sufixo de substituição, caso esteja 
definido, finalizando a execução deste passo e passando para o próximo. As regras de 

cada passo seguem uma ordem determinada, de forma que o maior sufixo possível é 

testado antes de um menor. Isso permite que, por exemplo, um sufixo “s”, pertencente à 

regra de redução de plural, não seja incorretamente retirado de uma palavra do sufixo 

“as” ser verificado. 

Logo a seguir, são apresentados os oito passos de redução de sufixo: 

1. Redução do plural - este passo retira os sufixos de plural das palavras 

(normalmente o “s”). É importante frisar que algumas palavras terminadas em 

“s” não estão no plural (cais, por exemplo), e, por isso, devem ser inseridas na 

lista de exceções deste passo. 
2. Redução do feminino - este passo converte o gênero da palavra de feminino 

para o masculino, normalmente substituindo o “a” pelo “o”, como de “boneca” 

para “boneco”. 



 

47 

 

3. Redução adverbial - este passo é composto apenas do sufixo “mente”, o 

único da língua portuguesa que denota advérbios. 
4. Redução do aumentativo - este passo, além de tratar as palavras no 

aumentativo, também é responsável pela redução do superlativo ou 

diminutivo, reduzindo-as para a sua forma normal. 
5. Redução nominal - este passo é responsável pela redução de sufixos de 

palavras classificadas como substantivos ou adjetivos. Se um sufixo for 

removido aqui, os passos 6 e 7 não são executados. 
6. Redução verbal - este passo é um dos mais complexos do algoritmo, devido 

à língua portuguesa ser muito rica em termos e formas verbais, possuindo 

mais de 50 formas diferentes para os verbos regulares. Os verbos podem 
variar de acordo com o tempo, pessoa, número e modo que estão (LIMA, 

2008). Após a execução deste passo, com a redução da palavra (verbo) para 

a sua raiz, ela é encaminhada para a execução do passo 8. 
7. Remoção de vogais - este passo é responsável pela remoção da última 

vogal (“a”, “e”, “o”) das palavras que não tenham sido reduzidas nas etapas 5 

e 6 [ORE01]. Por exemplo, a palavra “caderno” que não seria reduzida por 

nenhum dos passos anteriores, teria a letra “o” removida neste passo. Deste 

modo, o stem resultante (“cadern”) seria o mesmo para outras variantes da 

palavra, como “caderninho” ou “cadernão”. 

8. Remoção de acentos - este passo é responsável pela substituição de 

todos os caracteres acentuados por seus respectivos sem acento, 

garantindo que formas variantes de uma palavra sejam reduzidas ao 

mesmo stem. Por exemplo, “secretária” e “secretaria” são reduzidas aos 

radicais “secretár” e “secretar”, respectivamente. Após a aplicação deste 

passo, os radicais ficariam idênticos, devido à substituição de “á” por “a”. 

Segundo Orengo e Huyck (2001), este deve ser o último passo a ser 

executado, pois diversas regras contam com sufixos e exceções 

acentuadas, o que implicaria a ausência de sua aplicação caso a palavra 

original tivesse os acentos substituídos. 
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A figura 2.9 apresenta um fluxograma no qual pode ser observada a ordem em 

que estes passos devem ser executados: 

Início

Palavra 
terminada 

em “s”

Redução 
do plural

Sim
Palavra 

terminada 
em “a”

Não

Redução 
do feminino

Redução 
do aumentativo

Redução 
adverbial

Redução 
nominal

Sufixo
removido?

Sufixo
removido?

Redução 
verbal

Remoção de
vogais temáticas

Remoção
de acentuação

Fim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

 
Figura 2.9: sequência de execução do algoritmo de stemming RLSP. 

Fonte: ORENGO e HUYCK, 2001. 

 
Outra informação sobre a técnica de stemming e como utilizá-la em outras 

situações estão em Moens (2000). 

Para o desenvolvimento desta dissertação, foi utilizada a implementação open 

source do algoritmo de stemming RLSP (ORENGO e HUYCK, 2001) para o idioma 

português, denominado PTStemmer (2012). 

 

2.4.5 Substituição de caracteres acentuados – RAP 

Nessa técnica, os caracteres acentuados são substituídos por seus equivalentes sem 

acentuação, garantindo, assim, que palavras iguais, mas com erro de digitação que 
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suprima seu acento, fiquem semelhantes em sua grafia. Palavras que possuem o 

caractere “ç” seguem a mesma regra, sendo substituídas por “c”. 

Essa técnica somente deve ser utilizada após a normalização morfológica do 
texto (stemming ou lematização), pois, conforme explicado anteriormente, diversas 

regras contam com sufixos e exceções acentuadas, o que implicaria a ausência de sua 

aplicação caso a palavra original tivesse os acentos substituídos. 

 

2.4.6 Aplicação de uppercase – AUC 

A aplicação de uppercase serve para evitar que palavras com o mesmo significado 

iniciadas com caracteres em maiúsculo venham a ser diferenciadas de uma palavra 

semelhante iniciada com caracteres em minúsculo. 

A letra maiúscula é um recurso gráfico utilizado para dois propósitos: assinalar o 

início do período (em oposição ao ponto final, que o encerra) e dar destaque a uma 

palavra, seja ela um substantivo próprio ou não. 

De acordo com o Formulário Ortográfico9 de 1943, que rege a matéria, emprega-

se letra inicial maiúscula: 

 no início de período ou citação. 

 nas datas oficiais e nos nomes de fatos ou épocas históricas, de festas 

religiosas, de atos solenes e de grandes empreendimentos públicos ou 

institucionais. 

 nos títulos de livros, teses, dissertações, monografias, jornais, revistas, 

artigos, filmes, peças, músicas, telas etc.  

 nos nomes dos pontos cardeais e dos colaterais quando indicam as grandes 

regiões do Brasil e do mundo. 
                                            

9 http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=acordo&version=1943. 
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 nos nomes de disciplinas de um currículo ou de um exame.  

 nos ramos do conhecimento humano, quando tomados em sua dimensão 

mais ampla. 

 nos nomes dos corpos celestes. 

 nos nomes de leis, decretos, atos ou diplomas oficiais.  

 em todos os elementos de um nome próprio composto, unido por hífen. 

 nos nomes de eventos (cursos, palestras, conferências, simpósios, feiras, 

festas, exposições etc.).  

 nos nomes de diversos setores de uma administração ou instituição.  

 nos nomes comuns, quando personificados ou individualizados.  

 nos pronomes de tratamento e nas suas abreviaturas.  

 nos acidentes geográficos e sua denominação.  

 nos nomes de logradouros públicos (avenidas, ruas, travessas, praças, 

pontes, viadutos etc.). 

 

Diante da possibilidade de muitas palavras iniciadas com caractere maiúsculo, o 
uso dessa técnica é indispensável para melhoria dos resultados de similaridade, objetivo 

desta dissertação. 

 

2.5 Trabalhos correlatos  

O desafio desta dissertação encontra-se no desenvolvimento de uma ferramenta que 

sirva de apoio e facilite o processo de avaliação de questões  dissertativas por parte do 

docente. A correção manual de questões dissertativas é uma tarefa que requer muito 
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tempo e a disponibilidade da maioria dos educadores é limitada, e, além disso, o 

educador não se consegue manter o mesmo nível de rigidez de correção para todas as 

questões. 

Estudos nessa área tiveram seu início em meados de 1960, quando o sistema 
Project Essay Grader (PEG) foi desenvolvido para avaliar pequenas questões 

dissertativas (PAGE, 1967). O PEG apoia-se essencialmente na análise de modelo de 
características de superfície linguísticas de um bloco de texto. Assim, um ensaio é 

classificado com base em qualidade de escrita, não levando em conta o conteúdo. 

Desse modo a correção de questões  dissertativas, sem uma limitação de escrita, seria 

ineficaz deste modo. Com o advento de novas técnicas como Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) e Extração da Informação (EI) na década de 90, foram 

restabelecidas as pesquisas e novas ferramentas foram desenvolvidas, a exemplos de 
E-Rater e IEA (HEARST, 1992). 

Sphair (2006) desenvolveu trabalho de pesquisa relativo ao AVEA Eureka, 

verificando seu impacto no ensino aprendizagem, além de aferir aspectos sobre o seu 

potencial e a sua mediação nesse processo, e as metodologias que deverão ser 

implementadas pelos docentes para a utilização deste ambiente virtual como apoio às 

atividades no ambiente presencial. O ambiente disponibiliza, dentre outros instrumentos 

avaliativos, o uso de questões dissertativas, que devem ser escritos o enunciado da 

questão e um conjunto de respostas possíveis. Essas respostas são apenas para 

facilitar o processo de correção, uma vez que não há a correção automática pelo 

sistema para este tipo de questão. 

Embora os trabalhos de Page (1967), Hearst (1992) e Sphair (2006) apresentem 
estudos para avaliar questões  dissertativas, todos possuem limitações significativas. O 

de (PAGE, 1967) não obteve resultados eficientes, sugerindo a limitação de escrita 

(textos curtos) para melhorar o índice das comparações. O trabalho de (HEARST, 1992), 

mesmo utilizando tecnologias como PLN, análise semântica e Learning Support 

Assistant (LSA) para comparar textos curtos, não obteve bons resultados ao avaliar 

respostas irrelevantes (falso positivo) e palavras com o mesmo significado (sinônimos). 
Já o trabalho de (SPHAIR, 2006), mesmo sugerindo uso de respostas padrões para 
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auxiliar na correção de questões dissertativas, não desenvolveu nenhuma ferramenta 

capaz de automatizar esse processo e facilitar o processo de avaliação por parte do 

docente 

O uso de técnicas de pré-processamento de texto para melhorar os resultados de 

classificação e a mineração textos vem sendo explorado há alguns anos. Os trabalhos 

relacionados a seguir foram desenvolvidos nesse contexto. 

Maia (2008) verificou se ocorre aprimoramento na classificação de documentos 

eletrônicos com o uso de técnicas de pré-processamento e algoritmos de mineração de 

texto. Fazendo o uso de duas ferramentas nos experimentos propostos desta pesquisa, 

o OGMA e a WEKA, o autor automatizou a extração dos sintagmas nominas e o cálculo 

do peso de cada termo na indexação dos documentos para os métodos propostos. Os 
métodos com melhores resultados foram o de termos sem stopwords e o de sintagmas 

nominais classificados e pontuados como descritores. 

Silva (2004) realizou experimentos e análise de resultados na etapa de pré-

processamento no processo de Mineração de Textos para as tarefas de Categorização e 

Agrupamento de Documentos. A autora produziu experimentos que consistiram na 

remoção de termos irrelevantes (tais como, preposição, artigos, pronomes, entre outros) 

que apresentaram melhorias nas tarefas de categorização e agrupamento de textos. 

Para os experimentos de categorização a menor taxa de erro (18,01%) foi obtida através 

da seleção de substantivos e nomes próprios para o aprendizado simbólico. Para os 

experimentos de agrupamento o uso de informações linguísticas possibilitou a 

identificação de um maior número de grupos. 

Já no trabalho de Aranha (2007) é apresentada pesquisa propondo um modelo 
automático de enriquecimento de dados textuais em português utilizando técnicas de 

pré-processamento de texto, inteligência computacional baseadas em conceitos 

existentes, como redes neurais, sistemas dinâmicos, e estatística multidimensional. O 

trabalho reforça que todo texto de linguagem natural está atrelado a uma língua e toda 

língua tem particularidades específicas que não podem ser desprezadas em nenhum 

algoritmo de mineração de textos, nem nos mais simples. Os resultados alcançados 
mostram que a existência de um modelo automático de pré-processamento poupa 
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esforços na parte mais custosa do processo de mineração de textos, e ainda, melhora a 

semântica dos resultados. Reforça, ainda, que um bom pré-processamento economiza 

espaço de armazenamento devido a uma seleção mais enxuta dos termos. 

O trabalho de Martins (2003) apresenta uma ferramenta para pré-processamento 
que eficientemente decompõe textos em palavras usando a abordagem bag-of-words10, 

bem como o uso de métodos para reduzir a dimensionalidade da representação gerada. 
Essa ferramenta transforma os documentos em um formato acessível à maioria dos 

algoritmos de aprendizado, nos quais os dados são descritos como um vetor de 

dimensão fixa. Dentre as contribuições do trabalho, está a implementação de uma 

ferramenta computacional denominada PreTexT, que auxilia a etapa de pré-

processamento de dados textuais. A ferramenta transforma os textos em uma tabela 
atributo-valor usando a abordagem bag-of-words e reduz a dimensionalidade dos 

atributos, realizando a indução construtiva por meio de taxonomias definidas pelo 

usuário, trabalhando com várias listas de stopwords, gerando informações relacionadas 

aos textos, tais como, quais as palavras que pertencem a cada stem, juntamente com 

suas frequências relativas, frequência dos stems, quantidade de documentos em que 

cada stem aparece, entre outros. 

Santos (2010) apresenta o software Araponga desenvolvido para dar suporte à 

investigação de plágio de atividades dissertativas em ambientes virtuais de 

aprendizagem, utilizando técnicas de pré-processamento e a comparação entre frases. 

A autora enfatiza a eficiência de detecção em situações de possíveis plágios, creditando 

a etapa de pré-processamento uma grande importância na melhora dos resultados. Os 

resultados obtidos são definidos como positivos, já que os conjuntos de simulação pré-
processados ofereceram uma taxa de semelhança para textos plagiados maiores do que 

os não pré-processados. 

Rodrigues e Araújo (2012) desenvolveram em seu trabalho um sistema que avalia 

respostas curtas de questões  dissertativas. Para isso, o sistema classifica a pergunta do 

                                            

10 O modelo bag-of-words é uma representação da simplificação usada em processamento de linguagem natural e 
recuperação de informação (IR). Neste modelo, um texto (como uma frase ou um documento) é representado como 
uma coleção ordenada de palavras, gramática e até mesmo desconsiderando a ordem das palavras. 
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professor por tipo (quem, o quê, onde, qual, quando e como) para em seguida, de 

acordo com o tipo de questão, definir pontuações associadas a resposta. Diferentes 

técnicas de pré-processamento foram utilizadas com o objetivo de melhorar o texto 

antes de efetuar as comparações. Os resultados obtidos mostraram que há uma boa 

correlação entre a avaliação do instrutor e a avaliação efetuada pelo sistema, 

alcançando 0,78 de correlação entre os escores médios fornecidos pelos professores. 

Nesta dissertação, em contribuição aos que foram apresentados nesta seção, 

propõe-se uma ferramenta que seja capaz de reunir as seguintes características: 

(i) adaptar o comportamento de algoritmos de busca e comparação textual, 

permitindo que as comparações sejam realizadas entre todas as strings que 

compõem duas frases; 

(ii) utilizar técnicas de pré-processamento de textos para melhorar os 
resultados das comparações; 

(iii) permitir a ordenação das técnicas de pré-processamento para avaliar os 

ganhos e perdas de índice de similaridade; 

(iv) apresentar o quantitativo de cada técnica de pré-processamento, o índice de 

similaridade obtido, o tempo de execução e o resultado da transformação 

das duas frases; 

(v) tornar possível a comparação com mais de uma resposta padrão; 

(vi) facilitar a inserção de novas stopwords, palavras semelhantes (sinônimos) e 

caracteres inválidos; 

 

2.6 Considerações finais 

Este Capítulo discorreu sobre uma diversidade bastante ampla de conceitos que 

impactam de formas diferentes no projeto de como conceber a ferramenta proposta 

nesta dissertação. Muitos deles merecem destaque por terem se tornado um consenso 
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entre diversos autores e pesquisadores. De modo geral, esse embasamento teórico 

lembra que a eficiência da ferramenta está intrinsicamente atrelada à forma como ela é 

utilizada e à forma como o usuário/professor percebe o processo de avaliação. É uma 

discussão que passa pela inserção de práticas de avaliação inovadoras, pela adoção de 

estratégias de avaliação e pela aplicação de métodos alternativos. 

A princípio, grande parte desses conceitos pedagógicos – a exemplo dos 
princípios compilados por Barlow (2006), Haydt (2004), Hoffmann (2001) e Porto (2002) 

– pode ser transformada em dicas úteis, ser carreada para dentro da ferramenta 

proposta e disponibilizada em um momento oportuno ao usuário/professor para lembrá-

lo das premissas básicas necessárias a uma boa prática de avaliação de aprendizagem. 

O mesmo ocorre com os princípios técnicos e as regras práticas identificadas para a 

construção dos instrumentos de avaliação. 

Os conceitos que tratam da Taxionomia de Bloom (BLOOM, 1956) são 

especialmente relevantes na concepção da ferramenta, por revelarem importantes 

estratégias, por vezes, esquecidas nas atividades de formulação dos objetivos 

instrucionais e na elaboração de questões para uma avaliação com um certo padrão de 

qualidade. Importa lembrar ao professor, no momento da execução de suas atividades, 

quais as estratégias mais adequadas para explorar os níveis de aquisição de 

conhecimento de seus alunos. 

Estudos mostram uma forte tendência, em certos níveis de ensino, de propor 

testes com questões concentradas nas faixas de "conhecimento" e "compreensão", o que 

poderia conduzir os alunos a distorcer o processo de aprendizagem, focando mais aquilo 

pelo que julgam que vão ser avaliados. Dessa forma, ao se trabalhar com a Taxionomia 

de Bloom (BLOOM, 1956), professores ainda se deparam com algumas dificuldades ou 

resistência em propor testes em níveis mais elevados ou aprofundados de aquisição de 

conhecimento, pelo grau de complexidade apresentada pela proposta e pelo alto grau de 

granularidade na categorização desses níveis.  

Independente da estratégia de avaliação selecionada, o enunciado da questão 
dissertativa deve ser construído de forma clara para o aluno compreender o que deve 
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ser respondido. A resposta padrão elaborada pelo professor também deve seguir a 

estratégia adotada. 

O Capítulo apresenta, ainda, a descrição de cinco algoritmos de busca e 

comparação textual utilizados Nesta dissertação. Esses algoritmos são avaliados para 

verificar o desempenho de cada um no trabalho proposto. 

Para que os textos possam ser submetidos ao algoritmo, é necessário um 
tratamento diferenciado dos mesmos na etapa de pré-processamento de dados textuais. 

Essas técnicas de pré-processamento, oito no total, são responsáveis por diferentes 

tratamentos nos textos. Todas as técnicas são avaliadas, individualmente e em conjunto 

com as demais, para mitigar se a aplicação das mesmas oferece algum ganho em 

relação aos resultados de desempenho dos índices de similaridade. 

Neste contexto, o próximo Capítulo apresenta a ferramenta desenvolvida para 
avaliar os algoritmos e as técnicas de pré-processamento. 
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3  FERRAMENTA PARA COMPARAÇÃO TEXTUAL E ANÁLISE DE 
SIMILARIDADE ENTRE RESPOSTAS DISCURSIVAS 

E no tempo da colheita ele não usa um 
instrumento pesado para debulhar os 
grãos de endro e de cominho; pelo 
contrário, ele usa varas pequenas e 
leves. 

Isaías 28:27 
 

Tendo em vista a visualização e a experimentação dos algoritmos de busca e 

comparação textual e das técnicas de pré-processamento propostos Nesta dissertação, 

foi desenvolvida uma ferramenta que permitisse a execução e avaliação das diferentes 
configurações possíveis. 

A implementação da ferramenta proposta foi feita utilizando a linguagem Java11, 
na versão Standard Edition (Java SE 6) 1.6.0_45, a API12 Java Swing para a sua 

interface e a linguagem XML. A escolha da linguagem Java deve-se ao fato de 

possibilitar a portabilidade com os diversos sistemas operacionais, permitindo que uma 

versão do software esteja disponível para diferentes plataformas. A implementação foi 

separada em três módulos: um módulo interno, responsável pelo funcionamento básico 

dos algoritmos; um módulo para interface gráfica, utilizado para visualização do 

funcionamento do algoritmo através de interações com o usuário; e um módulo para 

configuração, utilizado para geração dos resultados de simulação dos algoritmos. Cada 

um dos módulos é descrito de forma geral na sequência. 

 

                                            

11 http://www.java.com/pt_BR/download/whatis_java.jsp. 
12 Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de rotinas e 
padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem 
envolver-se em detalhes da implementação, mas apenas usar seus serviços. 
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Component Repository

Text 
Pre-Processor

Algorithm

Engine

GUILoader

Algorithm Runner

GUI Controller

Pre-processors 
Config

Algorithm 
Config

Algorithms / 
Pre-processors 

Manager

 
Figura 3.1: arquitetura da ferramenta. 

 
A arquitetura da ferramenta é apresenta de forma gráfica na figura 3.1. O módulo 

Engine possui o componente Loader para carregar as configurações realizadas com os 

algoritmos e técnicas de pré-processamento, representadas a seguir no módulo 

Component Repository. O módulo Engine possui, ainda, os componentes Algorithm/Pre-

processors Manager, Algorithm Runner e GUI Controller, onde o primeiro é responsável 
por encapsular as configurações do componente Loader e enviar para o Algorithm 

Runner. Por fim, após a execução do algoritmo, o componente GUI Controler, que utiliza 

a API Java Swing, envia o resultado para a interface da ferramenta. 

Esta ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de facilitar os testes dos seis 

algoritmos de busca e comparação textual, as oito técnicas de pré-processamento de 

texto e a realimentação com mais de uma resposta padrão. Sem a ferramenta, os 

diferentes testes e ajustes que precisam ser realizados levariam mais tempo para serem 

executados de forma manual. 

A construção das interfaces do usuário procurou privilegiar a intuitividade, a 

visibilidade das configurações e a usabilidade para permitir que ferramenta pudesse ser 



 

59 

 

facilmente utilizada, mesmo por pessoas que não tenham domínio sobre ferramentas 

computacionais. 

A ferramenta está disponível para uso, podendo ser adquirida gratuitamente em 

https://sourceforge.net/projects/scoreqdis/. 

 

3.1 Características 

A ferramenta possui as seguintes características e/ou funcionalidades: 

 Facilita a configuração dos testes com algoritmos e técnicas de 

processamento de texto. Dessa maneira, pode ser avaliado o índice de 
similaridade de cada ajuste realizado; 

 Apresenta uma interface gráfica para interação com usuário, o que lhe 

possibilita escolher o algoritmo, forma de entrada dos textos, as técnicas de 

pré-processamento textual e ordem de execução e visualizar resultado. 

 Permite a configuração de quatro técnicas de pré-processamento textual 

(remoção de caracteres inválidos, remoção de stopwords, substituição de 

sequência pré-definida e troca de palavras semelhantes) com arquivos XML, 

flexibilizando e facilitando os testes. 

 Entrada de respostas padrão e respostas dos alunos configuradas por arquivo 

de texto, permitindo um maior fluxo de testes. 

 Exibe os textos modificados após a aplicação das técnicas de pré-

processamento. 

 Permite salvar os resultados dos testes em arquivo de texto e planilhas 

eletrônicas. 

 

3.2 Substituição de sequência pré-definida – SSD 

Essa nova técnica, não encontrada na literatura e sugerida nesta dissertação, foi 

desenvolvida, inicialmente, para verificar se a inversão de palavras dentro de uma 
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sentença, como “ontem choveu” e “choveu ontem”, poderia influenciar no índice da taxa 

de similaridade. O seu funcionamento consiste em percorrer uma sentença em busca de 

uma sequência de palavras pré-definidas e, caso a encontre, a substituí-la por outra 

sequência. 

Após os testes iniciais, foi confirmado que a ordem das palavras não influenciava 

nos resultados, uma vez que, como o algoritmo foi construído para percorrer várias 
vezes uma frase em busca de uma string, independente da sua posição, o acerto 

(match) é contabilizado. Após a execução dos testes, surgiram outras aplicações para a 

técnica. Essas novas aplicações são detalhadas na configuração do arquivo XML, 

apresentado no subitem 3.2.5.2 desta dissertação. 

 

3.3 Troca de palavras semelhantes – TPS 

Palavras semelhantes, ou sinônimos, são tratadas com essa nova técnica, também não 

encontrada na literatura e sugerida nesta dissertação. Nessas ocasiões, as duas 

palavras sinônimas, apesar de não possuírem, em sua essência, significados idênticos, 

no contexto, apontam exatamente para o mesmo objeto, manifestando uma relação de 
equivalência. 

As relações de sinonímia dessas palavras, em geral, são especiais e apresentam, 

na redundância de informação, um certo grau de hierarquia, de organização do 

conhecimento, como “ainda que” ou “mesmo que”. Apesar de que sinônimos horizontais 

também são encontrados. 

De modo geral, os textos apresentam esse tipo de característica para que não 

ocorra a repetição da palavra. Por exemplo, um texto pode começar falando de um 

protocolo e depois referenciar esse termo como padrão, modelo ou regra. No domínio da 

educação, um exemplo comum é apresentar o termo aluno e depois o chamar de 

estudante, instruído, pupilo etc. As relações hierárquicas podem ser adquiridas de forma 

automática por meio de regras, atuando em padrões como “Java e outras linguagens de 
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programação”, indicando que Java é um tipo de linguagem de programação. Outros 

padrões linguísticos podem ser encontrados em Hearst (2000). 

O objetivo é montar um banco de dados contendo as palavras comumente 

utilizadas no domínio avaliado para melhorar o desempenho dos índices de similaridade 

entre as frases comparadas. 

 

3.4 A realimentação com N respostas padrões 

A opção de realimentação com mais de um padrão de resposta, também não encontrada 

na literatura e sugerida nesta dissertação, foi desenvolvida permitindo que o docente 

faça o cadastro de uma ou várias respostas padrões. 

Seguindo essa lógica, ao iniciar a avaliação dos resultados obtidos, pode ser 

verificado que uma resposta fornecida por um determinado aluno se enquadra como 

uma candidata à resposta padrões. Não é raro, ao efetuar correções de avaliações 

dissertativas, deparar-se com respostas bem elaboradas, muitas vezes melhores do que 

a fornecida pelo docente. Diante disso, o docente pode utilizar o texto fornecido pelo 

aluno com uma das respostas padrão. 

A realimentação permite que sejam evitadas injustiças na correção das questões, 

possibilitando, ainda, uma melhor avaliação dos critérios de julgamento realizados ao 

longo do processo. 

De posse da ferramenta desenvolvida Nesta dissertação, o docente pode inserir 

várias respostas padrão e verificar os índices de similaridade entre as frases 
comparadas. As respostas com melhores índices, e, logicamente, avaliadas pelo 

docente como corretas, podem, então, ser utilizadas como padrão. Em uma nova rodada 

de testes, o docente pode verificar se a inserção dessa nova resposta resultou em 

melhora nos índices das demais respostas ou não. Por ser uma ferramenta que calcula 

a similaridade entre frases, é esperado que, quanto mais respostas padrão forem 

inseridas, melhores são as chances de melhorar os resultados. 
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Avaliar a eficiência dessa técnica e das demais é um dos objetivos desta 

dissertação, ficando os testes e a avaliação dos resultados obtidos a serem 

apresentados no Capítulo quatro desta dissertação. 

 

3.5 Funcionamento da ferramenta proposta 

Para demonstrar o funcionamento da ferramenta proposta, é apresentada a figura 3.2: 

 
Figura 3.2: fluxograma de funcionamento da ferramenta proposta. 

 
A ferramenta foi modelada para receber dois textos, chamados na figura de A e B. 

É possível configurar a ferramenta para aplicar de nem uma até oito técnicas de pré-

processamento desenvolvidas Nesta dissertação, colocando-as em qualquer ordem de 

execução. Hierarquizar as técnicas é indispensável para verificar o índice de 



 

63 

 

desempenho de similaridade entre as frases comparadas, já que, conforme descrito 

anteriormente, existe a possibilidade de uma prejudicar o resultado das demais. 

Após a execução ou não, conforme configuração, das técnicas de pré-

processamento de texto, o algoritmo de busca e comparação selecionado é executado. 

A cada palavra do texto A encontrada em B, um contador é incrementado com esse 

match (acerto). A soma dos acertos é utilizada para calcular o percentual de similaridade 

entre os textos, para, então, ser apresentado o resultado. 

As bases de teste e os seus resultados, com o mapeamento das diferentes 

hierarquizações das técnicas de pré-processamento, bem como o desempenho de cada 

algoritmo de comparação de strings, são definidos no Capítulo 4. 

 

3.6 Interface 

Com o objetivo de demonstrar as interfaces e o comportamento da ferramenta 

desenvolvida, foram realizadas as seguintes inserções e configurações: 

a. Inserir resposta padrão (Texto A); 

b. Inserir resposta (Texto B); 
c. Selecionar algoritmo de busca e comparação; 

d. Selecionar técnicas de pré-processamento; 

e. Exibir o resultado do índice de similaridade; 

f. Exibir textos. 
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Figura 3.3: tela de entrada de textos. 

 
Na figura 3.3 é exibida a primeira tela da ferramenta. Na guia Inputs estão 

disponíveis os espaços reservados às informações que devem ser preenchidas pelo 

testador. Após inserir os textos pressionar o botão “Adicionar”, uma nova tela é exibida 

(figura 3.4). Nessa etapa devem ser selecionados os algoritmos e a(s) técnica(s) de pré-

processamento que será(ão) utilizada(s). É importante ressaltar que mesmo 
selecionando mais de um algoritmo de busca e comparação, cada um deles é testado 

individualmente. O uso do algoritmo é obrigatório, porém o das técnicas não. Ou seja, 

um algoritmo pode ser executado sem o uso de nenhuma técnica de pré-

processamento, porém, nenhuma técnica pode ser executada sem um algoritmo. 

A ordem das técnicas de pré-processamento podem ser determinadas clicando 

sobre a mesma e arrastando-a para cima ou para baixo, de acordo com a ordenação 

desejada. Para selecionar mais de uma opção de pré-processamento deve-se, 

obrigatoriamente, manter a tecla “Ctrl” pressionada e clicar nas técnicas de interesse. 
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Figura 3.4: tela de seleção de algoritmo e configuração de técnicas de pré-processamento. 

 
Nessa mesma tela é possível selecionar a opção de substituir sequência pré-

definida (figura 3.5). Para isso deve-se clicar na seta no canto lateral esquerdo, 

selecionar as sequências previamente configurada e pressionar o botão “OK”. O modo 

de configurar a(s) sequência(s) é definido com o uso de arquivo XML, de acordo com o 

subitem 3.1.2 desta dissertação. Assim como as técnicas de pré-processamento de 
textos, é optativo o uso de substituir sequência pré-definida. Após realizar as 

configurações, basta clicar no botão “OK” (figura 3.4). Feitas todas as inserções de 

algoritmos e técnicas que serão executados, basta pressionar o botão “Run” na parte 

inferior da tela (figura 3.3) que o teste é executado. 

 
Figura 3.5: tela de configuração da seleção de sequência definida. 
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A tela com a guia “Workbench” é apresentada na figura 3.6, exibindo o resultado 

do índice de similaridade (1), a quantidade de sequências pré-definidas localizada no 

“Texto A” (2) e no “Texto B” (3), o tempo de execução em milissegundos (4) e a 

avaliação do processamento dos textos (6). 

 
Figura 3.6: tela de resultados. 

 
Opcionalmente, clicando com o botão direito do mouse sobre uma configuração 

de algoritmo (5), é possível seleciona as opções “Limpar” e “Exibir Textos”. A primeira 

remove os dados de avaliação do algoritmo enquanto a segunda dispara outra tela 

(figura 3.7) onde são exibidos os textos comparados e os tratamentos que foram 

realizados nos mesmos, caso alguma técnica de pré-processamento tenha sido 

selecionada. 

                                               

                                                                          (1)            (3) 

                        (5)                                                       (2)         (4) 

 

 

        (6) 
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Figura 3.7: tela de textos comparados. 

 
Na ferramenta, foram usadas três barras de menus (figura 3.8). A barra "Arquivo" 

possui a opção de Fechar o programa. A barra "Ferramentas" possui as opções: Exibir 

log, Fechar log ao finalizar, Configurar Algoritmos e Entrada por arquivos. Finalmente, a 

barra "Ajuda" exibe a opção Sobre, apresentando uma breve descrição da ferramenta e 

informações da licença de uso. 

  
Figura 3.8: menus da ferramenta. 

 
Clicando na opção Ferramentas  Entrada por arquivos, é acionada uma nova 

tela (figura 3.9) onde devem ser ajustados os diretórios de entradas e saídas por 
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arquivos de texto (podendo ser qualquer arquivo binário13). Essa opção foi desenvolvida 

para facilitar o teste com mais de uma resposta padrão e o banco de respostas dos 

alunos. Não existe limite para a quantidade de arquivos que podem ser inseridos na 

ferramenta. Uma matriz N por N é montada, executando a comparação de todas as 

respostas padrões com as suas respectivas respostas fornecidas. 

 
Figura 3.9: tela de configuração por entrada e saída de arquivos de textos. 

 
Ao clicar no botão “Procurar” da opção Diretório Entrada, é carregada uma tela 

(figura 3.10) de navegação onde deve ser especificado o diretório onde está(ão) a(s) 

resposta(s) padrão(ões). Para tanto, deve-se navegar pela estrutura de diretórios do 

computador para localizar a pasta. Após selecionar o diretório, basta clicar no botão 

“Selecionar diretório” para confirmar a configuração. 

Da mesma forma, na opção Diretório Banco de Respostas deve ser determinado 

o diretório onde estão as respostas fornecidas. É importante frisar que em ambos os 
casos, cada arquivo deve conter apenas uma resposta, sendo o texto tratado como uma 
string. 

                                            

13 Um arquivo binário é um arquivo de computador que pode conter qualquer tipo de dado, codificado em binário para 
ser estocado com o propósito de ser processado no computador. 
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Figura 3.10: tela de configuração por entrada e saída de arquivos de textos. 

 
Finalmente, deve ser delimitado na opção Arquivo Relatório o diretório onde são 

salvos os relatórios de testes produzidos pela ferramenta com os resultados das 

comparações. As saídas produzidas são dois arquivos, um HTML14 e outro com XLS15. 

Feitas todas as configurações, basta clicar no botão “OK” na parte inferior da tela 

(figura 3.9). É importante esclarecer que ao ser selecionada a entrada por arquivos, os 

campos “Texto A” e “Texto B” são limpos e bloqueados para a inserção de dados. 

Sendo determinada a entrada e saída por arquivos, basta clicar no botão “Run” 
(figura 3.3) que as comparações são executadas. É apresentada ao final dos testes um 

mensagem confirmando que os arquivos foram salvos com sucesso (figura 3.11). 

 
Figura 3.11: tela de configuração por entrada e saída de arquivos de textos. 

                                            

14 Abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. 
15 Extensão de arquivo da planilha eletrônica no formato padrão do Microsoft® Excel® até a versão 11 (Excel 2003). 
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O leiaute do arquivo HTML é apresentando na figura 3.12, mostrando o 

tratamento de cada técnica de pré-processamento, o índice de similaridade e o tempo de 

execução de cada comparação. Opcionalmente, pode-se visualizar o passo-a-passo de 

cada comparação e o resultado das transformações que foram feitos nos textos clicando 

no link “log”. Da mesma forma, também é possível visualizar os textos originais antes 

das transformações clicando no link com o nome do arquivo. 

 
Figura 3.12: resultado das comparações em arquivo HTML. 

 
O arquivo em XLS possui o mesmo leiaute e apresenta as mesmas informações. 

A opção de exportar para esse formato foi pela facilidade de executar cálculos, trabalhar 

com os dados e gerar gráficos. O leiaute do relatório no formato XLS é exibido na figura 

3.13. 

 
Figura 3.13: resultado das comparações em arquivo XLS. 

 

3.7 Arquivos de Configuração das Técnicas de Pré-processamento 

Nesse subitem são apresentadas as soluções utilizados para a implementação 

das técnicas de pré-processamento em texto. 
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3.8 Configuração de Caracteres inválidos 

Para facilitar a edição e a manipulação dos caracteres que fazem parte desta lista de 
caracteres inválidos, um arquivo XML (eXtended Markup Language) foi desenvolvido. 

Dessa forma, o usuário pode manipular a lista de várias formas, inserindo novos 

caracteres na lista ou retirando dela. A separação do arquivo de configuração permite 

que a ferramenta fique simples e flexível. 

A estrutura do arquivo XML é apresentada a seguir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ric-config>

<replace>
<sequence>
<![CDATA[ 

{"},{'},{!},{@},{#},{$},{%},{¨},{&},{*},
{(},{)},{_},{+},{=},{¹},{²},{³},{£},{¢},
{¬},{§},{|},{\},{`},{´},{̂ },{~},{.},{:},
{;},{[},{{},{]},{}},{ª},{º},{?},{/},{°},
{<},{,},{>}

]]>
</sequence>
<replacement>
<![CDATA[ 

{} 
]]>
</replacement>

</replace>
<replace>

<sequence>
<![CDATA[ 

{-} 
]]>
</sequence>
<replacement>
<![CDATA[ 

{ } 
]]>
</replacement>

</replace>
<text-processor-alias></text-processor-alias>

</ric-config>

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

XML 01. Configuração de Caracteres Inválidos
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Esse arquivo, rci-config.xml, contém um elemento raiz (replace) em que está 

inserida a descrição de duas sequências de caracteres, cada uma representada por um 

elemento sequence. Para cada sequência, o elemento replacement determina qual o 

caractere que dever ser substituído caso seja encontrado um elemento de sequence. O 

elemento text-processor-alias serve para invocar outra técnica de pré-processamento. No 

caso da técnica de remoção de caracteres inválidos, nenhuma outra foi invocada. 

Analisando o arquivo rci-config.xml, pode-se perceber que, caso seja encontrado 

um caractere inválido que faça parte da primeira sequência, ele será mesmo é 

substituído por vazio (“”). Essa substituição atende o objetivo da ferramenta, de modo 

que, caso de uma palavra esteja entre parênteses ou aspas, por exemplo, somente ela 

permanece. Evita-se, dessa forma, que sejam inseridos espaços em branco na frase, o 

que poderia comprometer o desempenho dos índices de similaridade entre as frases 

comparadas. 

No caso do hífen (-), o único item da segunda lista, a substituição é feita por 
espaço (“ ”). Essa configuração serve para tratar de palavras compostas, de conjugação 

verbal e demais situações em que se possibilita o uso do hífen. Dessa forma, palavras 

hifenizadas, como “feriu-se” ou “couve-flor” quando tratadas, ficam, respectivamente, 

“feriu se” e “couve flor”, permitindo, ainda, a aplicação da técnica de normalização 

morfológica do texto (stemming ou lematização), detalhado no subitem 2.3.4 desta 

dissertação. 

 

3.9 Configuração de sequência de palavras definidas 

Seguindo o padrão adotado para a configuração da técnica de remoção de caracteres 

inválidos, foi desenvolvido o arquivo dsw-config.xml. 

A estrutura deste arquivo XML é apresentada a seguir: 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <dsw-config name="SPD">

<dsw-user-defs>
<dsw-user-def name="SPD Teste" dsw-set="SPD1,SPD2"/>

</dsw-user-defs>
<dsw-list>

<dsw id="SPD1" replacement="ß">
<sequences>

<text>origem para o destino</text>
<text>emissor para o receptor</text>

</sequences>
<text-processors>

<text-processor-alias></text-processor-alias>
</text-processors>

</dsw>
<dsw id="SPD2" replacement="">

<sequences>
<text>destino para a origem</text>
<text>receptor para o emissor</text>
<text>não garante a entrega</text>

</sequences>
<text-processors>

<text-processor-alias></text-processor-alias>
</text-processors>

</dsw>
</dsw-list>

</dsw-config>

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

XML 02. Configuração de Sequencia de Palavras Definidas

 

O arquivo dsw-config.xml contém um objeto raiz (dsw-list) que possui a descrição 

de duas sequências de caracteres, cada uma representada por um elemento dsw id. 

Para cada sequência, o componente replacement determina qual o caractere que é 

substituído caso seja encontrado um elemento de sequences. A sequência de palavras é 

definida no elemento text. Por fim, o elemento text-processor-alias pode ser utilizado 

para invocar outra técnica de pré-processamento. Nesse caso, nenhuma outra foi 

invocada. 

Analisando o arquivo dsw-config.xml pode-se verificar que, de acordo com o 

elemento dsw id=”SPD1”, caso seja encontrada uma das sequências “origem para o 

destino” ou “emissor para o receptor”, elas são substituídas por ß (beta). Optou-se por 

substituir por esse caractere por ele não ter sido incluído na lista de caracteres inválidos, 

o que poderia diminuir o desempenho dos índices de similaridade entre as frases 
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comparadas. Dessa forma, o ß se torna um objeto para o cálculo de match (acerto). Vale 

a pena lembrar que essas sequências podem ser substituídas tanto na resposta padrão, 

fornecida pelo docente, como na fornecida pelo aluno. 

Já no elemento dsw id=”SPD2”, a substituição é feita por vazio (“”). O objetivo 

dessa configuração é remover sequências de palavras que formam uma resposta 

errada, termos indevidos ou outros tipos de sequências impróprios para avaliação. Com 

esse ajuste, o objeto vazio não serve para o calculo de match (acerto), diminuindo, 

propositalmente, o desempenho dos índices de similaridade entre as frases 

comparadas. Isso serve para eliminar os falsos positivos de respostas erradas, entre 

outras sequências que são identificadas e classificadas como errôneas pelo docente. 

Não existe limite para a quantidade de sequências de palavras definidas que 

podem ser configuradas no arquivo dsw-config.xml. É importante atentar para a ordem 

de execução delas, seguindo a estrutura hierárquica do arquivo XML, e também o uso 

de outras técnicas de pré-processamento utilizando o elemento text-processor-alias. 

 

3.10 Configuração de troca de palavras semelhantes 

Seguindo o padrão adotado em outras técnicas já descritas Nesta dissertação, foi 

desenvolvido o arquivo tps-config.xml. 

A estrutura deste arquivo XML é apresentada a seguir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<syn-config>

<synonym word="desenvolver" synonyms="implementar,programar,projetar" />
<synonym word="origem" synonyms="fonte,emissor" />
<text-processor-alias>RCI</text-processor-alias>

</syn-config>

1:
2:
3:
4:
5:
6:

XML 03. Configuração de Troca de Palavras Semelhantes

 

O arquivo tps-config.xml contém um elemento raiz (syn-config) e outros dois 

elementos, synonym word e synonyms, são utilizados para configurar as palavras 
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semelhantes (ou sinônimos). Caso alguma das palavras listadas em synonyms ocorra 

em uma frase, ela é substituída pela palavra cadastrada em synonym word. O elemento 

text-processor-alias pode ser utilizado para invocar outra técnica de pré-processamento. 

No código XML apresentado, a técnica Remover Caracteres Inválidos (RCI) está 

configurada. 

Analisando o arquivo tps-config.xml pode-se verificar que, de acordo com a linha 

três, caso seja encontrada uma das palavras “implementar, programar, projetar”, ela é 

substituída por “desenvolver”. Seguindo a mesma lógica, as palavras “fonte, emissor” são 

substituídas por “origem”. 

Não há limite para a quantidade de palavras que podem ser configuradas no 

arquivo tps-config.xml. Em verdade, quanto mais palavras forem configuradas, 

certamente, melhores resultados do desempenho dos índices de similaridade são 

obtidos. 
 

3.11 Modificações nos algoritmos necessárias para o contexto do trabalho 

Os algoritmos de reconhecimento de padrões em textos sofreram basicamente uma 
única alteração no seu comportamento quanto à sua unidade básica de comparação. A 
comparação, que antes era feita entre todos os caracteres de duas strings, tratando 

cada string como se fosse uma única palavra, passou a ser feito entre todas as palavras 

que compõem as duas frases, permitindo, dessa maneira, aumentar a chance de acertos 

e melhorar o índice de similaridade. 
Normalmente, todo o processo de matching (casamento) é feito com base na 

identificação de palavras similares. Ocorrendo qualquer diferença no padrão, as palavras 

não são consideradas iguais e o resultado da análise pode ficar comprometido. As 

palavras “programação” e “programacao” provavelmente se refiram a mesma coisa, mas 

por um erro de digitação seriam consideradas coisas diferentes. Por esse motivo, o uso 

das técnicas de pré-processamento de texto é indicado para identificar essas diferenças. 
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4 METODOLOGIA PROPOSTA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a pessoa que tem compreensão, 
tudo é claro; tudo é fácil de entender 
para quem é bem informado. 

Provérbios 8:9 
 

Pretende-se com este Capítulo, fazer a experimentação dos conceitos teóricos 
explorados nos Capítulos anteriores, aplicando-os à problemática da correção de 

questões dissertativas. Primeiramente, caracterizam-se os textos utilizados nos testes e 

os resultados dos algoritmos, e do pré-processamento. Em seguida, finaliza-se com uma 

análise da metodologia utilizada e dos índices de similaridade obtidos. 

 

4.1 Metodologia de teste 

Para avaliar a capacidade dos algoritmos de busca e comparação e das demais técnicas 

de pré-processamento através da ferramenta desenvolvida, foram realizados testes de 

similaridade nas seguintes condições: 

a. Somente com algoritmo de busca e comparação; 

b. Com algoritmo de busca e comparação e técnicas de pré-processamento de 

texto encontradas na literatura; 

c. Com troca de palavras semelhantes; 

d. Com sequência de palavras definidas; 

e. Com realimentação de respostas. 
 

As três últimas técnicas são contribuições desta dissertação para mitigar 

problemas não tratáveis com as demais técnicas. 

Nos testes são utilizadas duas bases de dados com as seguintes características: 
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a. Primeira amostra com 3 questões dissertativas de avaliação realizada por 10 

estudantes, totalizando, 30 respostas para análise (Anexo B). 

b. Segunda amostra com 10 questões dissertativas de avaliação realizada por 

13 estudantes, totalizando 130 respostas para análise (Anexo C). 

 

Foram observadas as respostas dadas nas questões, todas devidamente 
digitadas e salvas em um arquivo de texto. As questões foram corrigidas e avaliadas 

(atribuindo uma pontuação) pelo docente da disciplina, permitindo comparar a sua 

proximidade com os resultados obtidos no trabalho proposto. Para comparar as 

respostas, o docente da disciplina forneceu uma resposta padrão para cada questão. 

 

4.2 Avaliação da metodologia proposta 

O objetivo desta dissertação consiste em investigar a viabilidade da utilização de 

algoritmos de busca e comparação e das técnicas de processamento automático de 

texto para a correção de questões dissertativas. Em particular, pretende-se testar um 
conjunto de questões previamente corrigidas e comparar os resultados obtidos pela 

ferramenta desenvolvida com a nota atribuída a cada texto analisado. 

Tratando-se de uma primeira abordagem ao problema, o estudo é realizado em 

dois níveis distintos: avaliação da similaridade somente com algoritmos de busca e 

comparação e avaliação da similaridade com algoritmos com técnicas de pré-

processamento de texto. 

O problema que se coloca no primeiro caso é determinar quais algoritmos devem 

ser utilizados para a correção de questões dissertativas. No segundo caso, determinar 

quais técnicas de pré-processamento são capazes de melhorar os resultados dos 

índices de similaridade, além de verificar a melhor ordem de execução das mesmas. 

Um fator importante que distingue os dois casos e que pode ter influência decisiva 

nos resultados é o tamanho dos textos e a sua influência nos resultados. 
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4.2.1 Resultados de similaridade com algoritmos de busca e comparação 
textual 

Inicialmente foram utilizados apenas os algoritmos de reconhecimento de padrões em 

textos adaptados para o trabalho proposto. De posse do padrão de resposta de cada 

questão dissertativa e das respostas individuais dos alunos (Anexo B), foram realizadas 

as comparações para identificar o algoritmo com melhor resultado. 

Verificando os resultados apresentados na tabela 4.1, percebem-se que, com 
exceção do algoritmo Levenshtein, as taxas de similaridade de cada resposta fornecida 

pelos alunos, para a mesma questão, foram semelhantes. Isso se deve ao fato de a 

adaptação dos algoritmos seguirem a mesma regra, onde cada palavra de uma frase é 

comparada com todas as palavras da outra frase. Ao encontrar uma palavra igual, o 
algoritmo acrescenta um acerto (match) que posteriormente é utilizado para calcular o 

percentual de similaridade entre as frases. Como o algoritmo Levenshtein calcula a 

distância de cada palavra, os seus índices acabaram ficando, na maioria dos casos 

utilizados Nesta dissertação, com índices superiores. 

O algoritmo Levenshtein, tendo alcançado o melhor resultado dentre os 

algoritmos de busca e comparação selecionados, foi escolhido como o mais indicado 

para o trabalho proposto. Por esse motivo, as próximas análises dos índices de 
similaridades desta dissertação são realizadas somente com esse algoritmo. 

Tabela 4.1 – similaridade utilizando algoritmos de busca e comparação textual – Questão 01a. 

Questão 
01a 

Nota 
atribuída 

pelo docente 

Boyer-Moore Rabin-Karp Levenshtein Brute Force Knuth-Morris-Pratt 

Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade 

Aluno 01 1,00 32,58 32,58 36,93 32,58 32,58 
Aluno 02 1,00 43,82 43,82 55,89 43,82 43,82 
Aluno 03 1,00 44,94 44,94 57,81 44,94 44,94 
Aluno 04 1,00 44,94 44,94 56,76 44,94 44,94 
Aluno 05 1,00 41,57 41,57 53,47 41,57 41,57 
Aluno 06 1,00 46,06 46,06 55,74 46,06 46,06 
Aluno 07 1,00 44,94 44,94 57,68 44,94 44,94 
Aluno 08 0,50 50,56 50,56 53,42 50,56 50,56 
Aluno 09 0,25 31,46 31,46 31,16 31,46 31,46 
Aluno 10 0,75 42,69 42,69 46,89 42,69 42,69 
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Analisando, ainda, a tabela 4.1, e comparando a pontuação atribuída pelo docente 

com os índices de similaridade do algoritmo Levenshtein, pode-se verificar que as 

respostas dos alunos 02 a 07, consideradas pelo docente da disciplina corretas, 

obtiveram índices de similaridades entre 53,47 e 57,81. A resposta do aluno 08, que 

recebeu meio ponto, alcançou 53,42% de similaridade, não indicando um padrão em 

relação às respostas consideradas corretas. Já o aluno 09, com 31,16% de similaridade, 

apresenta relação mais coerentemente quando comparada aos demais resultados, 

tendo sido a questão que recebeu a menor nota por parte do docente. Com exceção do 

aluno 01, com um índice de 36,93% de similaridade, mas que foi pontuada como correta 
pelo docente, pode-se aferir que os índices alcançados sugerem um padrão, em que é 

possível indicar a possibilidade à adoção dos algoritmos de comparação textual para a 

correção de questões dissertativas. Porém, para isso, conforme a proposta desta 

dissertação, são utilizadas técnicas de pré-processamento de texto. 

Tabela 4.2 – similaridade utilizando algoritmos de busca e comparação textual – Questão 01b. 

Questão 
01b 

Nota 
atribuída 

pelo docente 

Boyer-Moore Rabin-Karp Levenshtein Brute Force Knuth-Morris-Pratt 

Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade 
Aluno 01 0,50 24,76 24,76 40,37 24,76 24,76 
Aluno 02 0,00 33,33 33,33 34,76 33,33 33,33 
Aluno 03 0,00 40,95 40,95 53,94 40,95 40,95 
Aluno 04 0,00 40,95 40,95 48,64 40,95 40,95 
Aluno 05 0,00 42,85 42,85 53,56 42,85 42,85 
Aluno 06 0,00 28,57 28,57 22,12 28,57 28,57 
Aluno 07 1,00 38,09 38,09 42,75 38,09 38,09 
Aluno 08 1,00 37,14 37,14 54,48 37,14 37,14 
Aluno 09 0,50 36,19 36,19 44,62 36,19 36,19 
Aluno 10 0,00 24,76 24,76 26,34 24,76 24,76 

 

Ao avaliar os resultados obtidos com os testes de similaridade na tabela 4.2 da 

questão 01b, percebe-se que, mesmo que os resultados tenham alcançado bons índices 

de similaridade, algumas respostas corrigidas como incorretas pelo professor ficaram 

com percentuais superiores, até mesmo, do que uma resposta dada como correta. 

Para uma melhor análise, foi utilizada a resposta padrão para a questão 01b e a 

resposta fornecida pelo Aluno 03. Essa escolha permitiu identificar o que pode ter 

influenciado para um índice tal alto, mesmo a resposta sendo corrigida incorreta. 
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Questão 1b: Explique, com argumentos sólidos e consistentes, o que está errado 

na afirmativa a seguir: 

A arquitetura Diffserv, baseada no uso de classes de serviço, garante sempre 
a qualidade de serviço exigida para cada fluxo (stream) em uma rede de 
pacotes. 

Resposta padrão: A arquitetura Diffserv define políticas para a diferenciação 

na prioridade de repasse entre classes de serviços diferentes. Todos os 
pacotes marcados para uma classe de serviço, independentemente do fluxo 

ao qual pertençam, recebem o mesmo tratamento pelos roteadores. Assim, 
NÃO HÁ GARANTIA de QoS na arquitetura Diffserv para fluxos individuais. 

Também não há garantias para classes de serviços como um todo, visto que, 

mesmo possuindo prioridades diferenciadas, todos os fluxos podem ser 

impactados em situações de congestionamento. A garantia por fluxo só é 
possível em arquiteturas Intserv, o que é realizado através do controle de 

admissão e reserva de recurso (usando protocolos como o RSVP). 

Resposta do aluno 03: A arquitetura Diffserv, que é baseada em classe de 

pacotes, nem sempre garante a qualidade de serviço exigida para cada fluxo 

em uma rede de pacotes, principalmente quando este pacote atravessa 

diferentes redes, que muitas vezes não provem tal arquitetura. E por isso que 

em algumas situações a configuração de melhor esforço pode gerar 

resultados mais interessantes. 

A resposta do Aluno 03 foi devidamente corrigida pelo docente como errada. O 

Aluno 03 afirma que “nem sempre garante a qualidade de serviço” quando o correto é 

afirmar que “não garante” conforme é definido na resposta padrão fornecida pelo 

docente. O percentual de similaridade de 53,94% foi alcançado, principalmente, por 

ocorrerem várias palavras na resposta do aluno que também estão na resposta padrão. 

Nesse caso, por ser uma resposta onde se espera uma negativa, e como a 

similaridade é atribuída em relação à quantidade de palavras iguais das respostas 

fornecidas pelo aluno e pelo docente, percebe-se que a inexistência de uma única 
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palavra (ex.: não) ou a descontextualização da mesma ao longo do texto pode implicar 

em um falso positivo.  

A fim de contornar ou, pelo menos, mitigar esse tipo de situação, é proposto um 

mecanismo de ajuste que permite ao professor inserir termos ou sequências de palavras 

que possuam significado coerente quando escritas em conjunto. Afinal, dizer, por 

exemplo, que “o IP não é válido” é oposto a dizer que “o IP é válido”, embora o conjunto 

de palavras da segunda expressão seja completamente encontrado na primeira. Dessa 

forma, ao inserir um termo, o docente pode indicar se o mesmo irá atribuir um match 

positivo ou negativo a questão. 

Analisando os percentuais de similaridade na tabela 4.3 alcançados na questão 2, 

percebe-se que existem dois pontos que precisam ser investigados: a resposta do Aluno 
01, atribuída com meio ponto, mas que ficou com melhor resultado de similaridade que 

as respostas do Aluno 02 e Aluno 05, que ficaram com um ponto; e a resposta do Aluno 

09, que mesmo tendo recebido um ponto é a que possui o menor percentual de 

similaridade dentre todas as respostas. 

Tabela 4.3 – similaridade utilizando algoritmos de busca e comparação textual – Questão 02. 

Questão 
02 

Nota 
atribuída 

pelo docente 

Boyer-Moore Rabin-Karp Levenshtein Brute Force Knuth-Morris-Pratt 

Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade 
Aluno 01 0,50 44,53 44,53 50,69 44,53 44,53 
Aluno 02 1,00 43,69 43,69 42,50 43,69 43,69 
Aluno 03 1,00 49,57 49,57 56,50 49,57 49,57 
Aluno 04 1,00 48,73 48,73 50,04 48,73 48,73 
Aluno 05 1,00 41,17 41,17 50,48 41,17 41,17 
Aluno 06 1,00 47,05 47,05 39,16 47,05 47,05 
Aluno 07 1,00 55,90 55,90 64,14 55,90 55,90 
Aluno 08 1,00 47,05 47,05 42,13 47,05 47,05 
Aluno 09 1,00 31,09 31,09 33,95 31,09 31,09 
Aluno 10 1,00 63,86 63,86 61,92 63,86 63,86 

 

Para uma melhor análise, primeiramente foi utilizada a resposta padrão para a 

questão 2 e a respostas fornecidas pelos Alunos 01, 02 e 05. Dessa forma, foi 
identificando o que influenciou para um índice de similaridade maior para a resposta 

dada como parcialmente correta em relação as duas demais corrigidas como corretas, 

porém com índices menores. Finalmente, foi verificada a resposta do Aluno 09 para 
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analisar o que influenciou em um índice de similaridade tão baixo em relação às demais 

respostas dadas como corretas. 

Questão 2: Para que servem e como atuam as mensagens PATH e RESV do 

protocolo RSVP? 

Resposta padrão: O protocolo RSVP é utilizado para reserva de recursos em 

arquiteturas do tipo Intserv. A mensagem PATH é orientada do emissor para o 
receptor, construindo o caminho através do qual o fluxo deve passar. Para 
isso, o path state é armazenado em cada nó indicando o endereço do nó 

anterior. Entretanto, a reserva de recursos é orientada do receptor para o 

emissor através da mensagem RESV, que é repassada de roteador em 
roteador através do path state. Em cada roteador, os parâmetros requeridos 

são reservados para um fluxo, garantindo os recursos solicitados (em caso de 
disponibilidade). Como se trata de um protocolo soft state, a reserva de 

recursos pode ser cancelada por timeout, necessitando, por isso, ser 

renovada periodicamente. 

Resposta do Aluno 01: Path serve para a determinação do caminho do envio 

dos pacotes (datagramas) do emissor para o receptor e são enviadas neste 

sentido através dos roteadores da rede. O Resv serve para a determinação 
do soft state deste protocolo, ou seja, se ainda há a necessidade de certo 

recurso na rede. São enviados no sentido do receptor para o emissor. 

A resposta do Aluno 01 foi devidamente corrigida pelo docente como parcialmente 

correta. Ao explicar a mensagem PATH, o aluno em nenhum momento citou a sua 

principal característica que é “o path state é armazenado em cada nó indicando o endereço 

do nó anterior”, caracterizando a resposta como incompleta. Já a resposta dada pelo 

aluno para a mensagem RESV está correta. Por esse motivo a resposta foi corrigida 

pelo docente como parcialmente correta. O percentual de similaridade de 50,69% foi 

alcançado por ocorrerem várias palavras na resposta do aluno que também estão na 

resposta padrão. 
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Uma provável solução para esse caso, além da sugestão fornecida para a análise 

realizada na Questão 1b, é elaborar enunciados com menor subjetividade, envolvendo, 

se possível, um único conceito, evitando que sejam cobertos dois ou mais assuntos 

distintos em uma única resposta. Utilizando essa questão como exemplo, a mesma 

poderia ter sido elaborada da seguinte forma: 

Questão 2a: Para que serve e como atua a mensagem PATH do protocolo RSVP? 

Questão 2b: Para que serve e como atua a mensagem RESV do protocolo RSVP? 

Essa solução simples direciona a resposta para cada assunto, limitando a 

quantidade de palavras e, provavelmente, evitando que o percentual de similaridade seja 

influenciado pelo excesso de ruídos de outros termos que não são esperados. 

Seguindo com as análises, verifiquemos agora a resposta seguinte: 

Resposta do Aluno 02: Path – para saber o caminho do emissor ao receptor, 

ele guarda o IP antecessor. Resv – ele é utilizado do receptor ao emissor, é 

feito de trás para frente, no caso ele vai do emissor até o receptor reservando 

os recursos necessitados. 

A resposta do Aluno 02 foi devidamente corrigida pelo docente como correta. 

Analisando-a, foi percebido que a mesma é bem enxuta, indo direto ao ponto e com uma 

explicação correta para as mensagens PATH e RESV. Comparando-a com a resposta 

do docente, pode-se perceber que foram utilizadas as palavras “antecessor”, “trás” e 

“frente” enquanto na resposta do docente foram utilizadas, respectivamente, “anterior”, 

“receptor” e “emissor” para tratar dos mesmos termos. Constata-se, assim, que o 

percentual de similaridade ficou em 42,50%, mais baixo do que as outras questões 

consideradas como correta, devido à grande quantidade de palavras com o mesmo 

significado (semelhantes ou sinônimos). 

Para situações como essa, foi proposto um mecanismo que permite ao professor 

inserir palavras com o seus respectivos sinônimos e termos semelhantes. Dessa forma, 

foi criado um banco de palavras que ajusta as respostas dos alunos com os termos 
presentes na fornecida pelo docente, melhorando o índice de similaridade (ex.: 
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“antecessor” tem o mesmo significado que “anterior”, para a resposta do Aluno 02 na 

Questão 2, porém são totalmente diferentes, piorando, nesse caso, o percentual de 

similaridade). Dessa forma, com o mecanismo proposto, as duas palavras são tratadas 

como iguais, aumentando o percentual de similaridade. 

Dando continuidade as análises, foi verificada a resposta seguinte: 

Resposta do Aluno 05: Path é a mensagem que vai da fonte para o destino 

e é responsável por registrar os nós da rede que formam o caminho entre os 
hosts fonte e destino. Resv é a mensagem de resposta do host destino para a 

fonte e é responsável por alocar os recursos necessários para a 

comunicação, nos roteadores que estão no caminho registrado pela 

mensagem Path. 

A resposta do Aluno 05 também foi devidamente corrigida pelo docente como 

correta. Analisando-a é possível atestar que cada um dos itens solicitados no enunciado 

da questão foi corretamente definido. Pelos mesmos motivos da resposta do Aluno 02, o 

percentual de similaridade ficou em 50,48%, também inferior à maioria das respostas 

consideradas corretas. Nesse caso específico, as palavras “fonte”, “destino”, “alocar” e 

“caminho”, na resposta do aluno, possuem o mesmo significado que “emissor”, 

“receptor”, “reservar” e “fluxo”, respectivamente, da resposta do docente. 

Para esse caso, indica-se a mesma solução com o uso do mecanismo que permite 

ao professor inserir palavras com o seus respectivos sinônimos e termos semelhantes. 

Finalizando as análises dessa questão, foi verificada a última resposta selecionada: 

Resposta do Aluno 09: Path, emissor receptor, guarda os IP´s de cada nó 

pertencente ao percurso. Resv, receptor emissor, trabalha na alocação de 

recursos necessários para o fluxo de informações. 

A resposta do Aluno 09 possui o menor percentual de similaridade entre as 

consideradas corretas, ficando com 33,95%. Analisando a resposta mais de perto, 

percebe-se que o aluno fez pouco uso de advérbios, artigos, preposições e pronomes. 

Essas palavras, mesmo sendo necessárias apenas para melhorar o seu entendimento e 
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compreensão geral de um texto, seriam importantes para a comparação, uma vez que 

na resposta padrão fornecida pelo docente elas estão presentes. Para esse caso em 
específico, o uso da técnica de pré-processamento “Remover Stopwords” pode 

aumentar o percentual de similaridade, pois retira da resposta padrão as palavras que 

foram omitidas na resposta do aluno. 

Além disso, as palavras “guarda”, “percurso”, “alocação” e “fluxo”, na resposta do 

aluno, possuem o mesmo significado que “armazena”, “caminho”, “reserva” e “caminho”, 

respectivamente, da resposta do docente. Para esse caso, também é indicado o uso do 

mecanismo que permite ao professor inserir palavras com o seus respectivos sinônimos 

e termos semelhantes. 

 

4.2.1.1 Considerações sobre algoritmos de busca e comparação 

Os testes individuais com as questões indicaram que é possível utilizar algoritmos de 

busca e comparação para verificar os percentuais de similaridade entre respostas. 
Porém, ficou evidente nas analises que são necessários outros mecanismos para 

aumentar os índices das respostas corretas e, principalmente, diminuir os das incorretas. 

Outro ponto importante foi a definição do algoritmo Levenshtein para os próximos 

testes desta dissertação. O mesmo se destacou com os melhores resultados em relação 

aos demais, principalmente devido a sua característica de calcular a distância de cada 

palavra, indicando o seu uso para o trabalho proposto. 

Cada técnica de pré-processamento em conjunto com o algoritmo de busca e 

comparação proposto é testada individualmente com o objetivo de investigar se os 

índices de similaridade entre frases podem melhorar. Os testes e análises são 

apresentados a seguir. 
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4.2.2 Resultados de similaridade com técnicas de pré-processamento de 
texto encontradas na literatura 

Os testes desta etapa foram executados utilizando as mesmas questões dissertativas e 

suas respectivas respostas individuais apresentadas no Anexo B. Porém, além dos 

algoritmos de busca e comparação, as técnicas de pré-processamento de texto foram 

acrescentadas. 

Conforme pode ser visto na tabela 4.4, cada técnica de pré-processamento de 
texto resultou em diferentes índices de similaridade. Tendo como base a resposta do 

Aluno 07, destacado em negrito, o melhor resultado obtido foi alcançado com a técnica 
remoção de caracteres inválidos com 64,80%, seguido pelas técnicas stemmer Orengo, 

com 64,74% e aplicação do uppercase com 64,54% de similaridade entre frases. Os 

demais resultados, em ordem decrescente de similaridade são: remoção de caracteres 

inválidos com 64,29%, remoção de palavras repetidas com 64,05% e remoção de 
stopwords 63,29%. Em todos os casos, o uso das técnicas de pré-processamento de 

texto obtiveram melhores índices de similaridade se comparados somente com o uso do 
algoritmo Levenshtein. É importante reforçar que as simulações foram feitas entre o 

padrão de resposta fornecido pelo docente da disciplina e as respostas individuais dadas 

pelos alunos. 

Tabela 4.4 – similaridade com algoritmo proposto e técnicas de pré-processamento – Questão 03. 

 
 

Aluno 01 50,69 51,07 50,88 52,34 47,64 50,60 51,34
Aluno 02 42,50 42,81 42,38 44,05 41,12 43,90 42,91
Aluno 03 56,50 56,76 56,86 56,86 55,46 56,88 56,84
Aluno 04 50,04 50,61 50,70 52,67 50,96 50,93 50,51
Aluno 05 50,88 51,52 50,88 49,67 48,85 50,76 51,34
Aluno 06 39,16 39,91 39,14 41,84 42,13 39,54 39,48
Aluno 07 64,14 64,80 64,29 64,05 63,29 64,74 64,54
Aluno 08 42,13 42,34 42,12 42,85 40,97 40,34 42,66
Aluno 09 33,95 34,39 34,47 40,05 35,52 33,97 34,39
Aluno 10 61,92 62,47 62,17 63,64 62,71 61,99 62,62

Questão 
02

Levenshtein + 
Aplicar upercaseLevenshtein Levenshtein + 

Rem. acentuação

Levenshtein + 
Rem. caracteres 

inválidos

Levenshtein + 
Rem. Palavras 

repetidas

Levenshtein + 
Rem. stopw ords

Levenshtein + 
Stemmer Orengo
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Para reforçar os ganhos obtidos com o uso das técnicas de pré-processamento, 

indicando a continuidade das mesmas nas rodadas de teste seguintes, é apresentada a 

figura 4.1 logo a seguir: 

 

 
Figura 4.1: resultados de similaridade com técnicas de pré-processamento. 

 
Empós, optou-se por aplicar o uso de três ou quatro técnicas de pré-

processamento de texto em conjunto em busca de melhores resultados. Arquitetou-se 

um plano de testes que garantiu o uso das técnicas de processamento, em grupos de no 

máximo quatro técnicas, levando-se em consideração, ainda, a ordem de execução. 

Optou-se por utilizar esse arranjo de três ou quatro técnicas de pré-

processamento de texto pelo entendimento de que as técnicas de remoção de 
stopwords e remoção de palavras repetidas possuem as seguintes características: 

Remoção de stopwords – sendo esta uma técnica que remove as palavras de 

um texto seguindo uma stoplist, a mesma deve ser aplicada no início das permutações. 

Caso seja inserida após alguma técnica de substituição de palavras ou caracteres, 

como, por exemplo, a remoção de acentuação das palavras, ao tentar remover uma 
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palavra acentuada presente na stoplist no texto, a mesma não é localizada. (Ex.: a 

palavra “acolá” tendo o acento agudo removido, não pode mais ser retirada do texto, pois 

o matching não ocorre com “acola”.) 

Remoção de palavras repetidas – por ser uma técnica responsável pela 

remoção de palavras duplicadas dentro de uma frase, independente da posição que as 
mesmas ocorram, é recomendável a sua aplicação logo após a técnica de normalização 
morfológica do texto (stemming ou lematização). Dessa forma, as palavras que já foram 

reduzidas a seus radicais (stems) poderão ser removidas caso ocorram mais de uma 

vez no texto (ex.: as palavras “programador”, “programando” e “programação” após o 

stemming passam para o radical “program”). 

Os testes foram feitos em todas as ordens possíveis16, sendo apresentados na 

tabela 4.5 os resultados obtidos. Após a descoberta da permutação17 capaz de alcançar 
os melhores índices de similaridade, as técnicas de remoção de stopwords e remoção 

de palavras repetidas são inseridas para verificar a influência de cada uma, tentando, 

dessa forma, esgotar todas as possibilidades de configuração das técnicas de pré-
processamento de texto encontradas na literatura. Para a análise dos testes, são 

apresentados apenas os resultados de um aluno por questão, sendo selecionados 

aqueles que tiveram a resposta corrigida como correta por parte do docente e que 

obtiveram os maiores índices de similaridade. Os resultados realizados nesta etapa 

fazem parte do Anexo F desta dissertação. 

Analisando os resultados, verificou-se que a ordem das técnicas influenciou nos 
resultados das comparações. Os melhores índices de similaridade para cada questão 

estão destacados em negrito na tabela 4.5, apresentando um padrão em relação às 

permutações que conseguiram obter resultados maiores. 

 

                                            

16 Ao todo foram realizados 30 testes para esgotar todas as possibilidades possíveis para um conjunto de três ou quatro 
técnicas. O cálculo para comprovar a quantidade total foi [(4!) + (3!) = 30]. Todas as possibilidades de configuração 
estão listadas no Anexo D deste trabalho. 
17 O conceito de permutação expressa a ideia de que objetos distintos podem ser arranjados em inúmeras ordens 
diferentes. Por exemplo, com os números de um a seis, cada ordem possível produz uma lista dos números, sem 
repetições. Uma de tais permutações é: (3, 4, 6, 1, 2, 5). 
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Tabela 4.5 – resultado dos testes com permutação das técnicas de pré-processamento. 

Permutações 
Questão 1a Questão 1b Questão 2 

Aluno 03 Aluno 08 Aluno 07 
AUC+RAP+RCI+SOR 59,48 57,63 66,48 
AUC+RAP+SOR+RCI 59,03 56,60 65,63 
AUC+RCI+RAP+SOR 59,48 57,63 66,72 
AUC+RCI+SOR+RAP 58,79 56,78 66,48 
AUC+SOR+RAP+RCI 58,42 56,30 65,71 
AUC+SOR+RCI+RAP 58,42 56,30 65,71 
RAP+AUC+RCI+SOR 59,48 57,63 66,72 
RAP+AUC+SOR+RCI 59,03 56,60 65,63 

RAP+RCI+AUC+SOR 59,48 57,63 66,72 
RAP+RCI+SOR 59,48 57,63 66,72 
RAP+RCI+SOR+AUC 59,48 57,63 66,72 
RAP+SOR+AUC+RCI 59,03 56,60 65,63 
RAP+SOR+RCI 59,03 56,60 65,63 
RAP+SOR+RCI+AUC 59,03 56,60 65,63 
RCI+AUC+RAP+SOR 59,48 57,63 66,72 

RCI+AUC+SOR+RAP 58,79 56,78 65,63 
RCI+RAP+AUC+SOR 59,48 57,63 66,72 
RCI+RAP+SOR 59,48 57,63 66,72 
RCI+RAP+SOR+AUC 59,48 57,63 66,72 
RCI+SOR+AUC+RAP 58,79 56,78 65,71 

RCI+SOR+RAP 58,79 56,78 65,71 

RCI+SOR+RAP+AUC 58,79 56,78 65,71 
SOR+AUC+RAP+RCI 58,42 56,30 65,71 
SOR+AUC+RCI+RAP 58,42 56,30 65,71 
SOR+RAP+AUC+RCI 58,42 56,30 65,71 
SOR+RAP+RCI 58,42 56,30 65,71 
SOR+RAP+RCI+AUC 58,42 56,30 65,71 
SOR+RCI+AUC+RAP 58,42 56,30 65,71 
SOR+RCI+RAP 58,42 56,30 65,71 
SOR+RCI+RAP+AUC 58,42 56,30 65,71 

 

Pode-se evidenciar, ainda, em relação ao resultado das permutações, que: 

 a técnica de stemming (SOR), quando aplicada no início do pré-

processamento, não alcançou os melhores índices de similaridade; 



 

90 

 

 a técnica de aplicação de uppercase não influenciou nos resultados, 

independentemente da ordem que ocorreu nas permutações; 

 os melhores índices de similaridade ocorreram quando as técnicas de 

substituição de caracteres acentuados (RAP) e remoção de caracteres 
inválidos (RCI) foram aplicadas antes da técnica de técnica de stemming 

(SOR); e, 

 a resposta do Aluno 07 para a Questão 2, obteve os melhores índices de 

similaridade quando a técnica de remoção de caracteres inválidos (RCI) 
ocorreu antes da técnica de stemming (SOR) e logo em seguida pela de 

substituição de caracteres acentuados (RAP). 

 

É apresentado, a seguir, o funcionamento passo-a-passo das técnicas de pré-

processamento de texto, com o objetivo de melhorar o entendimento sobre as mesmas e 

comprovar as modificações realizadas. Para tanto, foram utilizadas as seguintes 
permutações e questões: 

 RAP+RCI+AUC+SOR na Questão 1a (tabela 4.6); e, 

 RCI+SOR+RAP+AUC na Questão 2 (tabela 4.7). 

 

Vale salientar que toda base de testes está disponível no Anexo F, sendo aqui 

apresentados apenas alguns itens para não estender, desnecessariamente, as análises. 
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Tabela 4.6 – passo-a-passo da execução das técnicas RAP+RCI+AUC+SOR 

 

Resposta padrão da Questão 1a Resposta Aluno 03

Texto 
original

Além da marcação de pacotes na borda da rede, a arquitetura
Diffserv exige que os roteadores do núcleo adotem políticas de
repasse, promovendo um enfileiramento e um escalonamento
baseado na classe de serviço que foi marcada em cada pacote.
Técnicas de escalonamento, como o Weighted Fair Queuing
(WFQ), permitem a divisão da banda em tempos diferenciados para
classes de serviço distintas. O comportamento adotado pelo
roteador é conhecido como per-hop behavior (PHB) e a classe de
serviço pode, ainda, identificar prioridades para descarte de
pacotes no caso de congestionamento.

A marcação dos pacotes é de fato realizada
na bora da rede, porém não tem significado
algum se os roteadores do núcleo não
diferenciarem os pacotes de acordo com a
marcação, visto que é esse o objetivo,
modificar o tratamento da rede para pacotes
com alguma marcação específica de modo a 
garantir a qualidade do serviço,
diferenciando o tratamento dos pacotes.

RAP

Alem da marcacao de pacotes na borda da rede, a arquitetura
Diffserv exige que os roteadores do nucleo adotem politicas de
repasse, promovendo um enfileiramento e um escalonamento
baseado na classe de servico que foi marcada em cada pacote.
Tecnicas de escalonamento, como o Weighted Fair Queuing
(WFQ), permitem a divisao da banda em tempos diferenciados para
classes de servico distintas. O comportamento adotado pelo
roteador e conhecido como per-hop behavior (PHB) e a classe de
servico pode, ainda, identificar prioridades para descarte de
pacotes no caso de congestionamento.

A marcacao dos pacotes e de fato
realizada na bora da rede, porem nao tem
significado algum se os roteadores do
nucleo nao diferenciarem os pacotes de
acordo com a marcacao, visto que e esse o
objetivo, modificar o tratamento da rede
para pacotes com alguma marcacao
especifica de modo a garantir a qualidade
do servico, diferenciando o tratamento
dos pacotes.

RCI

Alem da marcacao de pacotes na borda da rede a arquitetura
Diffserv exige que os roteadores do nucleo adotem politicas de
repasse promovendo um enfileiramento e um escalonamento
baseado na classe de servico que foi marcada em cada pacote
Tecnicas de escalonamento como o Weighted Fair Queuing WFQ
permitem a divisao da banda em tempos diferenciados para
classes de servico distintas O comportamento adotado pelo
roteador e conhecido como per-hop behavior PHB e a classe de
servico pode ainda identificar prioridades para descarte de pacotes
no caso de congestionamento

A marcacao dos pacotes e de fato
realizada na bora da rede porem nao tem
significado algum se os roteadores do
nucleo nao diferenciarem os pacotes de
acordo com a marcacao visto que e esse o
objetivo modificar o tratamento da rede
para pacotes com alguma marcacao
especifica de modo a garantir a qualidade
do servico diferenciando o tratamento
dos pacotes

AUC

ALEM DA MARCACAO DE PACOTES NA BORDA DA REDE A
ARQUITETURA DIFFSERV EXIGE QUE OS ROTEADORES DO
NUCLEO ADOTEM POLITICAS DE REPASSE PROMOVENDO
UM ENFILEIRAMENTO E UM ESCALONAMENTO BASEADO NA
CLASSE DE SERVICO QUE FOI MARCADA EM CADA PACOTE
TECNICAS DE ESCALONAMENTO COMO O WEIGHTED FAIR
QUEUING WFQ PERMITEM A DIVISAO DA BANDA EM TEMPOS
DIFERENCIADOS PARA CLASSES DE SERVICO DISTINTAS O
COMPORTAMENTO ADOTADO PELO ROTEADOR E
CONHECIDO COMO PER-HOP BEHAVIOR PHB E A CLASSE DE
SERVICO PODE AINDA IDENTIFICAR PRIORIDADES PARA
DESCARTE DE PACOTES NO CASO DE CONGESTIONAMENTO

A MARCACAO DOS PACOTES E DE FATO
REALIZADA NA BORA DA REDE POREM
NAO TEM SIGNIFICADO ALGUM SE OS
ROTEADORES DO NUCLEO NAO
DIFERENCIAREM OS PACOTES DE ACORDO
COM A MARCACAO VISTO QUE E ESSE O
OBJETIVO MODIFICAR O TRATAMENTO DA
REDE PARA PACOTES COM ALGUMA
MARCACAO ESPECIFICA DE MODO A
GARANTIR A QUALIDADE DO SERVICO
DIFERENCIANDO O TRATAMENTO DOS
PACOTES

SOR

alem da marcaca de pacot na bord da red a arquitet diffserv exig
que os rote do nucle adot poli de rep promov um enfileir e um
escalon base na cl de serv que foi marc em cad pacot tecn de
escalon com o weighted fair queuing wfq permit a divisa da band
em temp diferenci par cl de serv distint o comport adot pel rote e
conhec com per-hop behavi phb e a cl de serv pod aind identific
prior par descart de pacot no cas de congestion

a marcaca do pacot e de fat real na bor da
red por nao tem signific algum se os rote
do nucle nao diferenci os pacot de acord
com a marcaca vist que e ess o obje
modific o trat da red par pacot com algum
marcaca especif de mod a garant a
qualidad do serv diferenci o trat do pacot 
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Tabela 4.7 – passo-a-passo da execução das técnicas RCI+SOR+RAP+AUC 

 

Resposta padrão da Questão 2 Resposta Aluno 07

Texto 
original

O protocolo RSVP é utilizado para reserva de recursos em
arquiteturas do tipo Intserv. A mensagem PATH é orientada do
emissor para o receptor, construindo o caminho através do qual o
fluxo deve passar. Para isso, o path state é armazenado em cada
nó indicando o endereço do nó anterior. Entretanto, a reserva de
recursos é orientada do receptor para o emissor através da
mensagem RESV, que é repassada de roteador em roteador
através do path state. Em cada roteador, os parâmetros requeridos
são reservados para um fluxo, garantindo os recursos solicitados
(em caso de disponibilidade). Como se trata de um protocolo soft
state, a reserva de recursos pode ser cancelada por timeout,
necessitando, por isso, ser renovada periodicamente.

A mensagem path o protocolo RSVP tem a função de determinar o
caminho do emissor a receptor. Em cada nó, no sentido emissor-
receptor, o protocolo faz uma notificação, requerimento, para uma
largura de banda necessária para a conexão, o nó irá avaliar se ainda
comporta tal solicitação, já que, parte de sua banda já se encontra
ocupada com outras conexões, se ainda tiver espaço necessários, o
nó fará parte do caminho até o receptor. Ao chegar no receptor o path
estará determinado. No sentido do receptor para o emissor o protocolo
através da mensagem RESV reserva a largura de banda, previamente
solicitada, em cada nó do caminho construído. Como se trata de um
protocolo soft state esse procedimento é repetido periodicamente, para
reconfirmar a estrutura do caminho.

RCI

O protocolo RSVP é utilizado para reserva de recursos em
arquiteturas do tipo Intserv A mensagem PATH é orientada do
emissor para o receptor construindo o caminho através do qual o
fluxo deve passar Para isso o path state é armazenado em cada nó
indicando o endereço do nó anterior Entretanto a reserva de
recursos é orientada do receptor para o emissor através da
mensagem RESV que é repassada de roteador em roteador através
do path state Em cada roteador os parâmetros requeridos são
reservados para um fluxo garantindo os recursos solicitados em
caso de disponibilidade Como se trata de um protocolo soft state a
reserva de recursos pode ser cancelada por timeout necessitando
por isso ser renovada periodicamente

A mensagem path o protocolo RSVP tem a função de determinar o
caminho do emissor a receptor Em cada nó no sentido emissor-
receptor o protocolo faz uma notificação requerimento para uma
largura de banda necessária para a conexão o nó irá avaliar se ainda
comporta tal solicitação já que parte de sua banda já se encontra
ocupada com outras conexões se ainda tiver espaço necessários o
nó fará parte do caminho até o receptor Ao chegar no receptor o
path estará determinado No sentido do receptor para o emissor o
protocolo através da mensagem RESV reserva a largura de banda
previamente solicitada em cada nó do caminho construído Como se
trata de um protocolo soft state esse procedimento é repetido
periodicamente para reconfirmar a estrutura do caminho

SOR

o protocol rsvp é util par reserv de recurs em arquitet do tip intserv
a mens path é orient do emis par o recep constru o caminh através
do qual o flux dev pass par iss o path stat é armazen em cad nó
indic o endereç do nó anterior entretant a reserv de recurs é orient
do recep par o emis através da mens resv que é repass de rote em
rote através do path stat em cad rote os parâmetr requer são reserv
par um flux garant os recurs solicit em cas de disponibil com se trat 
de um protocol soft stat a reserv de recurs pod ser cancel por
timeout necessit por iss ser renov periodic

a mens path o protocol rsvp tem a funç de determin o caminh do
emis a recep em cad nó no sent emissor-recep o protocol faz uma
notific requer par uma larg de band necessár par a conex o nó irá
avali se aind comport tal solicit já que part de sua band já se
encontr ocup com outr conex se aind tiv espaç necess o nó far part
do caminh até o recep ao cheg no recep o path est determin no
sent do recep par o emis o protocol através da mens resv reserv a
larg de band prev solicit em cad nó do caminh constru com se trat
de um protocol soft stat ess proced é repet periodic par reconfirm a
estrut do caminh

RAP

o protocol rsvp e util par reserv de recurs em arquitet do tip intserv
a mens path e orient do emis par o recep constru o caminh atraves
do qual o flux dev pass par iss o path stat e armazen em cad no
indic o enderec do no anterior entretant a reserv de recurs e orient
do recep par o emis atraves da mens resv que e repass de rote em
rote atraves do path stat em cad rote os parametr requer sao reserv
par um flux garant os recurs solicit em cas de disponibil com se trat 
de um protocol soft stat a reserv de recurs pod ser cancel por
timeout necessit por iss ser renov periodic

a mens path o protocol rsvp tem a func de determin o caminh do
emis a recep em cad no no sent emissor-recep o protocol faz uma
notific requer par uma larg de band necessar par a conex o no ira
avali se aind comport tal solicit ja que part de sua band ja se
encontr ocup com outr conex se aind tiv espac necess o no far part
do caminh ate o recep ao cheg no recep o path est determin no
sent do recep par o emis o protocol atraves da mens resv reserv a
larg de band prev solicit em cad no do caminh constru com se trat
de um protocol soft stat ess proced e repet periodic par reconfirm a
estrut do caminh

AUC

O PROTOCOL RSVP E UTIL PAR RESERV DE RECURS EM
ARQUITET DO TIP INTSERV A MENS PATH E ORIENT DO EMIS
PAR O RECEP CONSTRU O CAMINH ATRAVES DO QUAL O
FLUX DEV PASS PAR ISS O PATH STAT E ARMAZEN EM CAD
NO INDIC O ENDEREC DO NO ANTERIOR ENTRETANT A
RESERV DE RECURS E ORIENT DO RECEP PAR O EMIS
ATRAVES DA MENS RESV QUE E REPASS DE ROTE EM
ROTE ATRAVES DO PATH STAT EM CAD ROTE OS
PARAMETR REQUER SAO RESERV PAR UM FLUX GARANT
OS RECURS SOLICIT EM CAS DE DISPONIBIL COM SE TRAT
DE UM PROTOCOL SOFT STAT A RESERV DE RECURS POD
SER CANCEL POR TIMEOUT NECESSIT POR ISS SER RENOV
PERIODIC

A MENS PATH O PROTOCOL RSVP TEM A FUNC DE DETERMIN O
CAMINH DO EMIS A RECEP EM CAD NO NO SENT EMISSOR-RECEP O
PROTOCOL FAZ UMA NOTIFIC REQUER PAR UMA LARG DE BAND
NECESSAR PAR A CONEX O NO IRA AVALI SE AIND COMPORT TAL
SOLICIT JA QUE PART DE SUA BAND JA SE ENCONTR OCUP COM
OUTR CONEX SE AIND TIV ESPAC NECESS O NO FAR PART DO
CAMINH ATE O RECEP AO CHEG NO RECEP O PATH EST DETERMIN
NO SENT DO RECEP PAR O EMIS O PROTOCOL ATRAVES DA MENS
RESV RESERV A LARG DE BAND PREV SOLICIT EM CAD NO DO
CAMINH CONSTRU COM SE TRAT DE UM PROTOCOL SOFT STAT ESS
PROCED E REPET PERIODIC PAR RECONFIRM A ESTRUT DO CAMINH
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As modificações nos textos apresentadas nas tabelas 4.6 e 4.7 comprovaram a 

aplicação correta de cada técnica de pré-processamento, mostrando que a ferramenta 

desenvolvida para os testes propostos nesta dissertação estão de acordo com as 

características desejáveis. 

As tabelas 4.8 e 4,9, a seguir, apresentam o total de modificações que cada 

técnica executou. 

Tabela 4.8 – total de modificações com as técnicas RAP+RCI+AUC+SOR 

 

 

Tabela 4.9 – total de modificações com as técnicas RCI+SOR+RAP+AUC 

 

 

Os números apresentados nas tabelas 4.8 e 4.9 não foram capazes de sugerir um 
padrão que identifique a influência em relação ao quantitativo de modificações ou 

substituições entre os textos comparados com os índices de similaridade. 

As modificações da tabela 4.6 mostram que a técnica de stemming (SOR) possui 

a característica de transformar as palavras com a função lowercase, forçando todas elas 

a ficarem minúsculas. Isso mostra, mais uma vez, a inutilidade de aplicação de 

uppercase (AUC) nos próximos testes executados. 

Analisando somente a tabela 4.9, aferimos que o Aluno 07 obteve 66,72% 

similaridade da sua resposta em comparação com a resposta padrão fornecida pelo 

docente da disciplina. Mesmo comprovando que os quantitativos de modificações no 

texto do aluno são próximos aos da resposta padrão, isso não fez com que a sua 

Questão 1a RAP RCI AUC SOR

Resposta padrão 11 13 101 55

Resposta Aluno 03 14 5 65 30

59,48%Similaridade

Questão 2 RCI SOR RAP AUC

Resposta padrão 18 50 13 136

Resposta Aluno 07 17 55 13 143

66,72%Similaridade
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similaridade fosse ainda maior, uma vez que, sem as técnicas, o índice foi de 64,14% 

(tabela 4.4). Isso comprova que as técnicas de pré-processamento melhoram os índices 

de similaridade, porém existe a correlação com a necessidade das palavras nos textos 

comparados serem iguais. 

Para finalizar essa primeira parte dos testes, são feitas permutações incluindo as 

técnicas de remoção de stopwords (RSW) e remoção de palavras repetidas (RPR) para 

verificar se as mesmas são capazes de melhorar os índices de similaridade das 

questões e respostas apresentados na tabela 4.5. Os resultados desses testes estão 

nas tabelas 4.10: 

Tabela 4.10 – resultado dos testes finais com permutação das técnicas de pré-processamento 

Permutações 
Questão 1a Questão 1b Questão 2 

Aluno 03 Aluno 08 Aluno 07 

RSW+RAP+RCI+SOR+RPR 51,49 59,46 64,58 
RSW+RCI+RAP+SOR+RPR 51,49 59,46 64,58 

RAP+RCI+SOR 59,48 57,64 66,48 
RCI+RAP+SOR 59,48 57,64 66,48 

 

Analisando os resultados dos índices de similaridade da tabela 4.10, verificamos 

que houve aumento somente para uma das questões, mais especificamente na Questão 

1b, tendo um acréscimo de 1,82%. As demais tiveram uma diminuição, sendo a ocorrida 

na Questão 1a mais significante, caindo exatamente 7,99%. Já a Questão 2 teve perda 

de 1,90%. 

Porém, analisando o tempo gasto para a execução de cada permutação em 

milissegundos, conforme pode ser visto na tabela 4.11, pode-se verificar que em todos 
os casos o uso das técnicas de remoção de stopwords (RSW) e de remoção de palavras 

repetidas (RPR) foram menores que as permutações que não fizeram uso das mesmas, 

baixando consideravelmente o tempo de processamento. Isso se deve ao fato da 

quantidade de palavras nas duas frases terem diminuído, reduzindo o número de 

comparações. Por esse motivo, o uso dessas técnicas é indicado para melhorar o 

desempenho no tempo de execução, pois se considera que os índices de similaridade 

continuam satisfatórios. 
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Tabela 4.11 – tempo de execução das técnicas de pré-processamento 

Permutações 
Questão 1a Questão 1b Questão 2 

Aluno 03 Aluno 08 Aluno 07 

RSW+RAP+RCI+SOR+RPR 0,973 1,098 1,479 
RSW+RCI+RAP+SOR+RPR 0,981 1,047 1,494 
RAP+RCI+SOR 1,847 2,380 4,353 

RCI+RAP+SOR 2,001 3,153 4,355 
 

4.2.2.1 Considerações sobre as técnicas de pré-processamento de texto 
encontradas na literatura 

Os testes realizados comprovam que as técnicas de pré-processamento melhoram os 

índices de similaridade por fazerem o trabalho de limpeza e normalização nos textos 

comparados. A melhora dos resultados comprova, portanto, a indicação de algumas 

delas para a correção de questões dissertativas. 

Porém, devido ao alto grau de subjetividade que muitas vezes ocorre na 

comparação entre textos, é sugerido Nesta dissertação, e apresentado a seguir, o uso 
de outras técnicas para melhorar os índices de similaridade de respostas corrigidas 

como corretas e diminuir os daquelas consideradas incorretas. 
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4.2.3 Avaliação com troca de palavras semelhantes – TPS 

Essa técnica de pré-processamento de texto irá utilizar uma lista de sinônimos e 

palavras semelhantes com o intuito de melhorar os índices de similaridade durante a 

comparação entre frases. 

Conforme foi visto no subitem 4.1.1 desta dissertação, a resposta do Aluno 02 

para a Questão 2 (Anexo B) obteve 42,50% de similaridade, mesmo sendo a sua 

resposta considerada correta pelo docente. 

A ferramenta utilizada para os testes propostos nesta dissertação possui a 

configuração da troca de palavras semelhantes utilizando um arquivo XML, conforme 
pode ser visto no subitem 3.2.5.3. A configuração do arquivo para o teste é apresentada 

logo a seguir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<syn-config>

<synonym word="anterior" synonyms="antecessor" />
<synonym word="receptor" synonyms="trás,destino" />
<synonym word="emissor" synonyms="frente,origem" />
<synonym word="armazenado" synonyms="guarda,reservando,alocar" />
<synonym word="roteador" synonyms="recursos" />
<synonym word="fluxo" synonyms="caminho" />

<text-processor-alias>RCI</text-processor-alias>
</syn-config>

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:

 

Os resultados apresentados na tabela 4.12 mostram que a técnica da TPS é 

capaz de melhorar os índices de similaridade na comparação entre frases. Mesmo essa 

melhora tendo sido de 1,59%, deve-se entender que poucas palavras foram 

substituídas. Quanto maior for o banco de palavras, por conseguinte, melhores índices 

podem ser alcançados. 

Outro ponto importante foi o tempo de execução das permutações observado. 

Com o acréscimo da técnica de troca de palavras semelhantes, o tempo de execução 

diminuiu em relação à permutação sem o uso da TPS. 
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Tabela 4.12 – resultados com uso da técnica de troca de palavras semelhantes 

Permutações Similaridade Tempo18 
(ms) 

RSW+RCI+RAP+SOR+RPR 40,63 0,938 
TPS+RSW+RCI+RAP+SOR+RPR 42,22 0,810 

 

A técnica de troca de palavras semelhantes desenvolvida tem um custo 

computacional de execução baixo em relação a outras técnicas de pré-processamento 
de texto que executam a mesma tarefa, como, por exemplo, o uso de Thesaurus19. O 

primeiro ponto favorável é o mesmo ser executado localmente, utilizando um arquivo 

XML customizável. Outro ponto importante é a falta de um Thesaurus na língua 

portuguesa do Brasil disponível para uso. Além disso, o acesso a essa base de 

sinônimos teria que ser feito com o uso de Internet, consumindo um serviço 

disponibilizado na Web, aumentado o tempo de espera e, certamente, o de execução. 

Por outro lado, a vantagem do uso de Thesaurus é que o mesmo possui uma 

grande base de dados de palavras e sinônimos, normalmente alimentados pela 

comunidade científica e disponível gratuitamente para a sociedade. 

A proposta apresentada nesta dissertação tem o mesmo potencial de 

padronização de textos que façam o uso de um Thesaurus, guardadas as devidas 
proporções. Quanto mais palavras forem cadastradas no arquivo de configuração XML, 

melhores são as chances de melhorar os índices de similaridade, uma vez que ocorre 

uma padronização do vocabulário dentro das frases comparadas. 

 

 

                                            

18 Foram executadas dez rodadas de testes com as mesmas entradas, sendo calculado o tempo médio destas interações. 
19 Thesaurus (tesouro, tradução livre do latim), também conhecido como dicionário de ideias afins, é uma lista de 
palavras com significados semelhantes, dentro de um domínio específico de conhecimento. Por definição, um 
Thesaurus é restrito. O mesmo não deve ser encarado simplesmente como uma lista de sinônimos, pois o seu objetivo 
é justamente mostrar as diferenças mínimas entre as palavras e ajudar o escritor a escolher a palavra exata. Thesaurus 
não incluem definições, pelo menos muito detalhadas, acerca de vocábulos, uma vez que essa tarefa é da competência 
de dicionários. 
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4.2.3.1 Considerações sobre a troca de palavras semelhantes 

Após os testes realizados com a técnica proposta, os resultados sugerem o uso da 

mesma como uma das etapas de pré-processamento de texto. 

Infere-se que a coleção de termos sinônimos aplicados a uma mesma disciplina tende a 

se estabilizar ao longo do tempo e em diferentes períodos letivos. Ferramentas 

específicas podem ser concebidas de maneira a reutilizar essa base em sucessivas 

aplicações da disciplina. 

Mesmo assim é importante salientar que a técnica não resolve o problema acerca 

da subjetividade das frases comparadas. Provavelmente com uma base de sinônimos e 
palavras semelhantes mais completa, ou com um Thesaurus, os resultados podem ser 

melhorados. Porém uma base dessas não está disponível para uso e testes. 

Fica a sugestão de melhoria da ferramenta desenvolvida para os testes para 

trabalhos futuros, com o uso de um Thesaurus para língua portuguesa do Brasil, o que é 

melhor definido nas considerações finais desta dissertação. 

Mesmo sendo prática de algumas ferramentas possuírem mecanismos de 
verificação da grafia das palavras, muitas vezes corrigindo-as automaticamente, não 

foram encontrados trabalhos de pesquisa que indicassem o uso de técnica semelhante 

para a correção de questões dissertativas utilizando algoritmos de busca e comparação 

textual. 

 

4.2.4 Avaliação com sequência de palavras definidas – SSD 

A proposta dessa técnica de pré-processamento de texto foi de criar um mecanismo de 

ajuste que permita ao professor inserir termos ou sequências de palavras que possuam 

significado coerente quando escritas em conjunto (ex.: “o IP não é válido” é oposto a 

dizer “o IP é válido”, embora o conjunto de palavras da segunda expressão seja 
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completamente encontrado na primeira). Dessa forma, ao inserir um termo, o docente 
indicará se o mesmo irá atribuir um match positivo ou negativo a questão. 

Para testar essa técnica foi utilizada a questão 2a, constante no Anexo C desta 

dissertação, seu respectivo padrão de resposta, fornecido pelo docente da disciplina, e 

as respostas elaboradas pelos alunos. 

A forma de configuração dessa técnica faz o uso de um arquivo XML, conforme 
pode ser visto no subitem 3.2.5.2 desta dissertação. A configuração do arquivo para o 

teste é apresentada logo a seguir: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Configurador Sequencia de Palavras Definidas -->
<dsw-config name="SSD">

<dsw-user-defs>
<dsw-user-def name="Questão 2a" dsw-set="POS,NEG" />

</dsw-user-defs>
<dsw-list>

<dsw id="POS" replacement="transporte">
<sequences>

<text>CAMADA DE TRANSPORTE</text>
<text>Camada de transporte</text>

</sequences>
<text-processors>

<text-processor-alias></text-processor-alias>
</text-processors>

</dsw>
<dsw id="NEG" replacement="">

<sequences>
<text>enlace</text>
<text>rede</text>
<text>física</text>
<text>ligação de dados</text>
<text>sessão</text>
<text>apresentação</text>
<text>aplicação</text>
<text>camada</text>
<text>vai utilizar os serviços</text>
<text>fazer a comunicação</text>

</sequences>
<text-processors>

<text-processor-alias></text-processor-alias>
</text-processors>

</dsw>
</dsw-list>

</dsw-config>

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
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O arquivo foi configurando com dois grupos de sequências identificados no 

elemento dsw id com os nomes POS e NEG. O primeiro grupo de palavras é composto 

com as sequências “CAMADA DE TRANSPOSTE” e “Camada de transporte”. Caso alguma 

dessas sequências ocorra nas frases que são comparadas, a mesma é substituída por 

“transporte”. Esse ajuste serve para padronizar a resposta esperada, seguindo o padrão 

de resposta fornecido pelo docente. 

O segundo grupo de palavras é composto com as seguintes palavras e 

sequências de palavras: “enlace”, “rede”, “física”, “ligação de dados”, “sessão”, 

“apresentação”, “aplicação”, “camada”, “vai utilizar os serviços” e “fazer a comunicação”. 

Caso alguma dessas sequências ocorra nas frases comparadas, a mesma é substituída 

por “” (vazio). Dessa forma, removendo as respostas consideradas erradas e algumas 

sequências de palavras tratadas como ruído, as respostas corretas ficarão com os 

índices de similaridade maiores. 

O arquivo deve ser configurado de acordo com seu respectivo padrão de 
resposta, tentando prever as palavras e termos que são utilizados pelos alunos para 

responder as questões. Também podem ser configurados após a verificação das 

respostas dos alunos com o objetivo de eliminar palavras e termos que sejam 

considerados ruídos. 

Para facilitar o entendimento da aplicação desta técnica e de como o arquivo XML 

foi configurado, é apresentado a seguir o enunciado da Questão 2a, seu padrão de 
resposta e respostas fornecidas pelos alunos. 

Questão 2a: Uma aplicação de rede precisa utilizar os serviços de uma camada 

específica da pilha de protocolos, ainda que essa comunicação seja intermediada 

por outra aplicação. No caso do TCP/IP, que camada é essa? 

Resposta padrão: A camada de transporte. 

Resposta do Aluno 01: A camada de aplicação vai utilizar os serviços da 

camada de transporte para fazer a comunicação. 
Resposta do Aluno 02: Transporte 

Resposta do Aluno 03: Camada de transporte. 
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Resposta do Aluno 04: Camada de transporte. 

Resposta do Aluno 05: Camada de rede (camada 3). 

Resposta do Aluno 06: Camada de transporte. 

Resposta do Aluno 07: Camada de transporte. 

Resposta do Aluno 08: Transporte. 

Resposta do Aluno 09: Transporte. 

Resposta do Aluno 10: Camada de Transporte. 
Resposta do Aluno 11: Camada de transporte. 

Resposta do Aluno 12: Camada de transporte. 

Resposta do Aluno 13: A camada de transporte. 

 

O resultado do teste com as configurações realizadas é apresentado na tabela 
4.13. Com o uso da técnica de sequência de palavras definidas (SSD) foram feitos 

ajustes que permitiram que as respostas dos Alunos 01, 02, 08 e 09 melhorassem o 

índice de similaridade, nesse caso, por serem respostas corretas. Já a resposta do 

Aluno 05, mesmo errada, ficou com um índice de 63,64%. O SSD ajustou sua 

similaridade para 0,00%. 

Tabela 4.13 – resultados com uso da técnica de sequência de palavras definidas 

Questão 2a 
Permutação 

(RSW+RCI+RAP+SOR+RPR) 

Sem SSD Com SSD 
Aluno 01 41,18 100,00 
Aluno 02 83,33 100,00 
Aluno 03 100,00 100,00 
Aluno 04 100,00 100,00 
Aluno 05 63,64 0,00 
Aluno 06 100,00 100,00 
Aluno 07 100,00 100,00 
Aluno 08 83,33 100,00 
Aluno 09 83,33 100,00 
Aluno 10 100,00 100,00 
Aluno 11 100,00 100,00 
Aluno 12 100,00 100,00 
Aluno 13 100,00 100,00 
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No caso do Aluno 01, o índice de similaridade ficou baixo porque a resposta 

possui muitas palavras desnecessárias. Como a resposta esperada é “A camada de 

transporte” e a resposta fornecida foi “A camada de aplicação vai utilizar os serviços da 

camada de transporte para fazer a comunicação”, existem palavras desnecessárias que 

aumentam a distância entre as duas frases. Foi justamente para diminuir essa distância 

que a técnica SSD removeu as palavras “camada” e “aplicação” e as sequências de 

palavras “vai utilizar os serviços” e “fazer a comunicação” foram removidas. A técnica de 

remoção de stopwords (RSW) removeu, ainda, o substantivo “a” e as preposições “de”, 

“da” e “para”. Ao final, sobrou apenas a palavras “transporte”. Por ser a resposta 

esperada, o percentual de similaridade ficou com 100%. 

As respostas dos Alunos 02, 08 e 09, estavam com 83,33%, por terem colocado 

somente “Transporte” em suas respostas. Ajustando o padrão de resposta (a SSD 

removeu a palavra “camada” e a RSW removeu a preposição “de”) o índice de 

similaridade subiu para 100%. 

Finalmente, a resposta do Aluno 05, ficou com 0,00% de similaridade porque a 

sua resposta “Camada de rede (camada 3)” é errada. Esse índice foi alcançado após as 

palavras “Camada” e “rede” serem removidas pela técnica SSD, a técnica de RSW ter 

removido a preposição “de” e a técnica de remover caracteres inválidos (RCI) ter 

removido o “(“, “)” e o “3”. Dessa forma, ao comparar “” (vazio) com o padrão de 

resposta a similaridade ficou em 0,00%. 

Mesmo sendo uma técnica que exija do docente uma configuração prévia com 

possíveis respostas erradas e palavras desnecessárias, a sua aplicação correta é capaz 

de melhorar os resultados de similaridade. Esse esforço pode ser valido e suportado por 

uma aplicação desenvolvida para essa finalidade, uma vez que a configuração do 

arquivo XML é simples e o docente pode utilizar as respostas dos próprios alunos como 

base 

É importante ressaltar que essa técnica deve ser a primeira a ser executada na 

ordem da permutação. Caso não o seja, as demais técnicas de pré-processamento 
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podem modificar as sequências definidas, atrapalhando o seu funcionamento. Por 

exemplo, a sequência de palavras “vai utilizar os serviços de” foi configurada. Caso a 

técnica de remover stopword (RSW) seja aplicada no início da permutação, essa 

sequência de palavras é modificada para “vai utilizar serviços”. Dessa forma, a mesma 

não é removida da frase, perdendo totalmente a sua função inicial de retirar todos os 
termos da sequência configurada. 

Outro ponto favorável desta técnica é a possibilidade de determinar a ordem que 

as palavras devem estar em uma frase para a mesma ser considerada correta. Por 

exemplo, ao comparar as frases “do emissor para o receptor” e “receptor para emissor”, e 

aplicar a técnica RSW, o resultado final seria, respectivamente, “emissor receptor” e 

“receptor emissor”. O índice de similaridade ficaria, nesse caso, em 100%, pois ao 

comparar a primeira frase com a segunda, independente da ordem, ambas as palavras 

ocorrem. Conforme foi explicado anteriormente, as comparações são feitas entre todas 

as palavras que compõem as duas frases, permitindo, dessa maneira, aumentar a 

chance de acertos e melhorar o índice de similaridade. 

Porém, a ordem esperada é “do emissor para o receptor”. Para resolver essa 

questão, o arquivo XML da técnica SSD seria configurado para substituir a sequência 

“receptor para emissor” por “” (vazio). Dessa forma, as frases com palavras nessa ordem 

são removidas. Por outro lado, as frases com a ordem correta permanecem. 

 

4.2.4.1 Considerações sobre a sequência de palavras definidas 

Os resultados dos testes realizados com a técnica proposta mostraram o potencial da 

mesma no tratamento dos textos, indicando a sua adoção como uma das técnicas de 

pré-processamento. 

A sua possibilidade de remover sequências de palavras de uma frase, faz com 

que essa técnica seja, dentre todas utilizadas Nesta dissertação, a que melhor consegue 

diferenciar respostas corretas de respostas incorretas. 
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Mesmo sendo necessário que o docente prepare o arquivo XML com as devidas 

configurações para remover palavras e/ou sequências de palavras incorretas, considera-

se que essa tarefa é simples, uma vez que a execução dos testes realizados nessa 

dissertação não exigiu muito tempo. 

Para apresentar o potencial desta técnica, no Anexo E desta dissertação são 

apresentados os resultados de testes manuais realizados durante o seu processo de 
validação. 

 

4.2.5 Avaliação com realimentação de respostas consideradas certas 

A opção de realimentar o sistema com mais de um padrão de resposta foi desenvolvida 

para verificar a possibilidade de melhorar o índice de similaridade das respostas 

fornecidas pelos alunos. Está funcionalidade não é considerada uma técnica de pré-

processamento de texto, uma vez que não altera o conteúdo das frases fornecidas. 

A realimentação é uma funcionalidade de fácil configuração, bastando serem 

inseridos dois ou mais padrões de resposta no diretório de entrada para a ferramenta 
efetuar as comparações com as respostas fornecidas pelos alunos. 

Um ponto importante, que normalmente ocorre durante a correção de questões 

dissertativas, é o docente avaliar que a resposta fornecida por um aluno ficou bem 

elaborada, podendo ser utilizada como um padrão de resposta. Foi pensando nessa 

situação que a funcionalidade de realimentação foi desenvolvida. 

Outro ponto importante que essa funcionalidade permite é verificar se o 

vocabulário utilizado pelos alunos está muito distante do utilizado pelo docente no 

padrão de resposta. Utilizando a resposta de um aluno para avaliar o desempenho do 

restante de uma turma, pode-se, por exemplo, identificar as palavras e termos inseridos 

pelo docente que não foram utilizadas pelos estudantes. 

Para avaliar o desempenho desta funcionalidade, são testadas algumas questões 

em que os índices de similaridade das respostas dos alunos ficaram baixos quando 
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comparados ao padrão de resposta fornecido pelo docente. Em seguida, são realizados 

testes com respostas corrigidas como corretas pelo professor da disciplina. Com esse 

cenário, espera-se verificar se os resultados dos índices de similaridade irão melhorar ou 

piorar. Os testes foram realizados utilizando a permutação RSW+RCI+RAP+SOR+RPR, 

considerada, após os testes realizados Nesta dissertação, a que obtém melhores índices 

de similaridade para a comparação de questões dissertativas. 

Para testar a funcionalidade foi utilizada a questões 6b, constante no Anexo C 

desta dissertação, seu respectivo padrão de resposta, fornecido pelo docente da 

disciplina, e as respostas elaboradas pelos alunos. A realimentação foi feita com o uso 

das respostas fornecidas pelos Alunos 04, 06 e 10. 

Para facilitar o entendimento desta funcionalidade, é apresentado a seguir o 

enunciado da Questão 6b, seu padrão de resposta e as respostas fornecidas pelos 
Alunos 04, 06 e 10. 

Questão 6b: Sobre as linguagens HTML e CSS, responda: O que vem a ser um 

processo de validação? 

Resposta padrão: Um processo de validação, que tanto para documentos 

CSS como HTML, verifica se um documento está em conformidade com as 

especificações de linguagem e regras sintáticas indicadas para o documento. 
Resposta do Aluno 04: Uma verificação feita para saber-se se o código 

HTML ou CSS foi escrito no padrão esperado. 
Resposta do Aluno 06: É um processo que verifica se o conjunto de regras 

do DTD definido está sendo obedecido. 
Resposta do Aluno 10: Processo usado para verificar se os códigos estão 

seguindo a especificação determinada para a linguagem. 

 

Observa-se, entretanto, que o professor da disciplina alega ter relaxado a 

exigência em relação à imprecisão das respostas dos alunos, visto ter sido  possível 

inferir que o aluno sabia, efetivamente, a resposta à questão colocada. 
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O resultado dos testes com a realimentação é apresentado na tabela 4.14. 

Comparando a diferença entre a coluna A (padrão de resposta) e a coluna B (resposta 

do Aluno 04), os Alunos 01, 05, 09, 10 e 11 tiveram os índices de similaridade reduzidos. 

Isso mostra que as palavras e termos utilizados por esses alunos estão mais próximos 

do padrão de resposta fornecida pelo docente. No caso dos demais alunos que tiveram 

aumento de similaridade, pode-se inferir que isso ocorreu porque as palavras utilizadas 
estão mais próximas da resposta do Aluno 04. Para comprovar essa afirmação, 

tomaremos as respostas dos Alunos 01, maior diferença negativa, e do Aluno 07, maior 

diferença positiva. 

Resposta do Aluno 01: Um processo de validação consiste em "depurar" seu 

documento (seja HTML, CSS...) se baseando no tipo de linguagem que você 

tenha falado no cabeçalho que vai ser usado. Se, por exemplo, você diz que 
vai usar HTML 4 em versão "strict", a validação vai comprovar que você usou 

as regras do padrão dessa linguagem, e vai dizer, no caso, os erros que 

podem existir. 
Resposta do Aluno 07: Serve para identificar que determinado código está 

seguindo todos os padrões indicados. 

 

Analisando a resposta do Aluno 01, pode-se verificar que a resposta, embora um 

pouco prolixa, pode ser considerada correta, utilizando alguns termos e palavras que a 

distanciaram da resposta padrão (ex.: “depurar”, “cabeçalho”, “comprovar” e “strict”). Já 

resposta do Aluno 07, com um aumento de 10,85% de similaridade, obteve esse 

resultado por utilizar palavras como “código” e “padrões” e também por possuir uma 

quantidade reduzida de termos, a maioria deles bem próximos ao utilizado na resposta 

do Aluno 04. Isso mostra que a resposta do Aluno 04 está muito mais próxima da 

resposta do Aluno 07 do que do padrão de resposta. 
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Tabela 4.14 – resultados com realimentação de respostas consideradas certas 

 

Analisando, mais uma vez, somente as maiores diferenças positivas e negativas 
obtidas, fazendo uso da resposta do Aluno 06 (coluna C) e o padrão de resposta (coluna 

A), foram analisadas as respostas dos Alunos 03 e 11. 

Resposta do Aluno 03: Processo que verifica a validade do algoritmo, se foi 

escrito segundo as normas. 
Resposta do Aluno 11: Um processo que consiste na verificação de dados 

inseridos em determinados campos ou escopos de acordo com seu uso e/ou 
aplicação. Do ponto de vista de um código de uma página web a validação se 

dá pela maneira como o mesmo foi escrito de acordo com as convenções 

criadas pelo órgão W3C. 

 

Analisando a resposta do Aluno 03, com um aumento de 12,71% de similaridade, 

verificamos que esse resultado foi obtido por ocorrerem palavras como “processo” e 

“verifica” e também por possuir uma quantidade reduzida de termos, a maioria deles 

bem próximos ao utilizado na resposta do Aluno 06. Já resposta do Aluno 11, utiliza 

alguns termos e palavras que a distanciaram da resposta padrão (ex.: “campos”, 

“escopos”, “convenções” e “órgão”). Isso mostra que a resposta do Aluno 03 está muito 

mais próxima da resposta do Aluno 06 do que do padrão de resposta fornecido pelo 

docente. 

Aluno 01 0,50 58,43 44,30 -14,13 41,96 -16,47 43,91 -14,52 7,59 5,64
Aluno 02 0,50 61,40 61,81 0,40 57,86 -3,55 59,59 -1,82 1,82 1,44
Aluno 03 1,00 55,56 64,82 9,26 68,27 12,71 64,55 8,99 5,43 3,87
Aluno 04 1,00 57,72 100,00 42,28 61,86 4,15 62,10 4,38 19,82 14,79
Aluno 05 0,50 63,50 53,76 -9,74 50,89 -12,61 57,14 -6,36 5,43 4,00
Aluno 06 1,00 58,62 61,86 3,24 100,00 41,38 66,67 8,05 19,10 14,11
Aluno 07 1,00 56,12 66,96 10,85 62,96 6,85 64,91 8,80 4,71 3,31
Aluno 08 1,00 54,48 65,25 10,77 60,53 6,04 60,00 5,52 4,41 2,82
Aluno 09 0,50 66,29 58,94 -7,35 59,86 -6,43 62,75 -3,55 3,31 2,56
Aluno 10 1,00 65,56 62,10 -3,47 66,67 1,10 100,00 34,44 17,72 13,21
Aluno 11 1,00 55,65 48,59 -7,06 44,23 -11,42 50,47 -5,18 4,73 3,33
Aluno 12 1,00 58,52 66,67 8,15 64,42 5,90 62,73 4,21 3,44 2,46
Aluno 13 1,00 60,39 62,99 2,60 60,16 -0,23 60,47 0,08 1,33 0,99

Desvio 
Médio 

(A/B/C/D)

Desvio 
Padrão 

(A/B/C/D)

Diferença    
(C - A)

Resposta 
Aluno 10     

(D)

Diferença    
(D - A)

Correção 
do 

docente
Questão 6b

Padrão de 
Resposta 

(A)

Resposta 
Aluno 04     

(B)

Diferença    
(B - A)

Resposta 
Aluno 06     

(C)
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Finalmente, analisando a realimentação que faz uso da resposta do Aluno 10 

(coluna D), pode-se inferir que os índices de similaridade seguem os padrões 

identificados nas análises anteriores. Isso comprova que com a realimentação utilizando 

respostas de alunos, quando há aumento, as respostas estão mais distantes do padrão 

de resposta. Quando a similaridade diminui, as respostas estão mais próximas do 

padrão de resposta fornecida pelo docente. Isso pode indicar que, o vocabulário utilizado 
pelos alunos pode interferir no processamento da similaridade e, que com o da 

realimentação, pode-se alcançar maior proximidade de palavras e termos. 

Mesmo essa funcionalidade não resolvendo a subjetividade das respostas, o que 

pode ser parcialmente melhorado com o uso da técnica TPS, foi percebido o seu 

potencial para a verificação de plágio na comparação entre as respostas. Com os 

devidos ajustes nesta funcionalidade, a mesma pode ser utilizada para verificar 
automaticamente as respostas submetidas por alunos, exibindo o índice de similaridade 

das mesmas e, estando o percentual de similaridade muito alto, sugere-se o plágio. 

Mais detalhes sobre o uso desta funcionalidade para a detecção de plágio entre 

respostas de alunos são apresentados nas considerações finais desta dissertação. 

 

4.2.5.1 Considerações sobre realimentação de respostas consideradas 
certas 

Os resultados realizados com esta funcionalidade mostraram o potencial da mesma para 

a comparação de várias respostas ao mesmo tempo, sendo indicada a sua adoção para 

a avaliação dos índices de similaridade de questões dissertativas. 

Essa funcionalidade serve para avaliar, ainda, outras características: 

 Alimentando com dois ou mais padrões de resposta – Sendo inserindo mais 

de um padrão de resposta pelo docente, certamente os índices de 

similaridade poderão ser melhorados, desde que as respostas sejam 
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elaboradas para cobrir novos termos e palavras mais próximos do vocabulário 

dos alunos. 

 Realimentando com uma resposta considerada correta fornecida por um 

aluno – Comparando a resposta de um aluno com as dos demais estudantes 

de uma turma, pode-se verificar a proximidade das palavras e termos 
utilizados por eles. 

 Detecção de plágio – Efetuando a comparação das respostas de todos os 

alunos entre eles, caso os índices de similaridades sejam muito altos, pode 

ser indicativo de algum tipo de plágio (ou, como se diz no jargão popular, 

“cola” ou “pesca”). Pode-se, ainda, nessa mesma perspectiva, usar a técnica 

para procurar a similaridade entre respostas incorretas. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

Depois de realizados os testes com os algoritmos de busca e comparação em conjunto 

com as técnicas de pré-processamento de texto, os resultados gerados foram 

analisados e verificados indicando que os mesmos alcançaram melhores índices de 

similaridade. 

É através do índice de similaridade que o usuário vai realizar a análise sobre a 

informação recebida como sugestão pelo sistema. Por se tratar de um resultado 

computacional, onde não existe um grau de 100% de certeza sobre o processo de 

análise e recomendação, é necessário que o usuário intervenha, realizando a verificação 

do resultado proposto pelo sistema. 

Mesmo que as técnicas de pré-processamento de texto melhorem os índices de 

similaridade nas comparações, a correção de questões dissertativas ainda não pode ser 
realizada automaticamente, sendo mais indicado para o uso em sistemas de 
recomendação, feedback e detecção de plágio. 



 

110 

 

Para demonstrar o funcionamento passo-a-passo das técnicas de pré-

processamento de texto, foram utilizadas as seguintes frases como padrão de resposta: 

Padrão de resposta: “A mensagem PATH é orientada do emissor para o 

receptor, construindo o caminho através do qual o fluxo deve passar, 

armazenando em cada nó o endereço do nó anterior.” 
Resposta do aluno: “A mensagem path é orientada do emissor para o 

receptor e sua função é ir guardando os endereços IP de cada nó.” 

 

A tabela 4.15 exibe o resultado de cada transformação e os seus respectivos 

índices de similaridade. 

Tabela 4.15 – resultados com realimentação de respostas consideradas certas. 

 

Com base no resultado das transformações, pode-se inferir que: 

 utilizando a técnica de trocar palavras semelhantes (TPS), houve aumento no 

índice de similaridade ao substituir “guardando” por “armazenado” e “caminho” 

por “fluxo”. De acordo com os experimentos realizados, esta técnica deve ser 

Permutações Padrão de resposta Resposta do aluno Similaridade
Tempo de 
execução 

(ms)

TPS

A mensagem PATH é orientada do 
emissor para o receptor, construindo 
o caminho através do qual o fluxo 
deve passar, armazenando em cada 
nó o endereço do nó anterior.

A mensagem path é 
orientada do emissor para o 
receptor e sua função é ir 
armazenando os endereços 
IP de cada nó.

71,27 1,281

TPS+RCI

A mensagem PATH é orientada do 
emissor para o receptor construindo 
o fluxo através do qual o fluxo deve 
passar armazenando em cada nó o 
endereço do nó anterior

A mensagem path é 
orientada do emissor para o 
receptor e sua função é ir 
armazenando os endereços 
IP de cada nó

72,22 1,251

TPS+RCI+RSW

mensagem PATH é orientada 
emissor receptor construindo fluxo 
fluxo deve passar armazenando nó 
endereço nó anterior

mensagem path é orientada 
emissor receptor função é ir 
armazenando endereços IP 
nó

76,77 1,144

TPS+RCI+RSW+SOR
mens path é orient emis recep 
constru flux flux dev pass armazen 
nó endereç nó anterior

mens path é orient emis 
recep funç é ir armazen 
endereç ip nó

77,33 1,407

TPS+RCI+RSW+SOR+RAP
mens path e orient emis recep 
constru flux flux dev pass armazen 
no enderec no anterior

mens path e orient emis 
recep func e ir armazen 
enderec ip no

78,67 1,385

TPS+RCI+RSW+SOR+RAP+RPR
mens path e orient emis recep 
constru flux dev pass armazen no 
enderec anterior

mens path e orient emis 
recep func ir armazen 
enderec ip no

80,00 0,993
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a primeira a ser aplicada nas permutações, pois a mesma não deve sofrer as 

modificações das demais técnicas; 

 a técnica de remover stopwords (RSW), nesse experimento, foi a que mais 

melhorou os índices de similaridade, aumentando-o em 4,55%, comprovando 

a sua utilidade para esse tipo de aplicação; 

 a técnica de remover palavras repetidas (RPR), além de melhorar os índices 

de similaridade, também auxiliou em diminuir o tempo de execução em 

milissegundos do algoritmo. Isso se deve ao fato de a quantidade de palavras 

nas duas frases terem diminuído, reduzindo o número de comparações. 

Outro ponto positivo em relação à técnica TPS desenvolvida, é que a mesma 

possui um custo computacional de execução baixo em relação a outras técnicas de pré-

processamento de texto que executam a mesma tarefa, como, por exemplo, o uso de 
Thesaurus, principalmente por ser executado localmente, utilizando um arquivo XML 

customizável. Além disso, o acesso a um Thesaurus teria que ser feito com o uso de 

Internet, consumindo um serviço disponibilizado na Web, aumentado o tempo de espera 
e, provavelmente, o de execução. 

A proposta apresentada neste trabalho tem o mesmo potencial de padronização de 
textos que façam o uso de um Thesaurus, guardadas as devidas proporções. Quanto 

mais palavras forem cadastradas no arquivo de configuração XML, melhores serão as 

chances de melhorar os índices de similaridade, uma vez que ocorrerá uma 

padronização do vocabulário dentro das frases comparadas. 

Pode-se, ainda, indicar o uso da solução proposta nesta dissertação para a 

avaliação de respostas curtas, uma vez que os índices de similaridade com melhores 

resultados apresentados durante os testes ocorreram nessa situação. Para isso, 

conforme indicado anteriormente, o enunciado das questões deve ser elaborado de 

forma que o aluno escreva menos, evitando, por exemplo, que sejam respondidos dois 

tópicos diferentes na mesma frase. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E cheguei à conclusão de que a 
sabedoria é melhor do que a tolice, 
assim como a luz é melhor do que a 
escuridão. 

Eclesiastes 2:13 
 

Durante o percurso para a elaboração desta dissertação de pesquisa, algumas 

importantes considerações puderam ser realizadas, qual sejam: desenvolver uma 

ferramenta que possibilitou executar a adaptação de algoritmos de busca e comparação 

combinadas com técnicas de pré-processamento e avaliar o seu desempenho na 

correção de questões dissertativas. 

Nossos objetivos relacionados à correção de questões dissertativas foram: 

1. identificar o melhor algoritmo de busca e comparação adaptado; 
2. testar o algoritmo Levenshtein combinado com técnicas de pré-

processamento de texto encontradas na literatura; 

3. analisar os resultados com o acréscimo da troca de palavras semelhantes; 

4. verificar o desempenho com a inclusão de sequência de palavras definidas; 

5. realizar testes com a realimentação de respostas. 
 

Para o primeiro objetivo, os resultados das comparações entre frases, utilizando 

somente os algoritmos de busca e comparação adaptados, mostraram que o 
Levenshtein (edit distance) alcançou os melhores índices de similaridade, sendo 

adotado para os demais testes combinados com técnicas de pré-processamento de 
texto. 

O segundo objetivo desta dissertação mostrou que os índices de similaridade 

encontrados para os casos onde foi feito o pré-processamento, são melhores que nos 

casos em que o mesmo não foi realizado. Isto confirma a importância do pré-

processamento. Ainda durante estes testes, destacou-se a permutação 
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RSW+RCI+RAP+SOR+RPR, que alcançou os melhores índices de similaridade para a 

comparação de questões dissertativas.  

Ao analisar os resultados com o acréscimo da troca de palavras semelhantes, 

nosso terceiro objetivo, os índices de similaridade também foram melhorados. Quanto 

mais palavras forem cadastradas para a execução desta técnica, melhores são as 

chances de melhorar os índices de similaridade, uma vez que ocorre uma padronização 
do vocabulário dentro das frases comparadas. 

No quarto objetivo, utilizando sequências de palavras definidas, os testes 

realizados mostraram que a aplicação correta desta técnica proposta é capaz de 

melhorar os resultados de similaridade. Outro ponto favorável é a sua capacidade de 

determinar a ordem que as palavras devem estar em uma frase para a mesma ser 

considerada correta, permitindo, dessa maneira, aumentar a chance de acertos e 
melhorar o índice de similaridade. Além disso, é possível remover sequências de 

palavras consideradas incorretas. Essa foi a técnica que melhor conseguiu lidar com o 

problema da subjetividade na correção de questões dissertativas. 

Finalmente, o quinto objetivo, mostrou que a realimentação com respostas 

consideradas certas podem auxiliar de três maneiras: na melhora dos índices de 

similaridade, desde que as respostas sejam elaboradas para cobrir novos termos e 

palavras mais próximos do vocabulário dos alunos; na descoberta do vocabulário 

utilizado nas respostas dos alunos, determinando a sua proximidade com o padrão de 

resposta ou com a dos demais alunos que tiverem suas respostas na realimentação; na 

detecção de plágio efetuando a comparação das respostas de todos os alunos entre 

eles. 
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5.1 Limitações 

Uma dificuldade encontrada durante a realização desta dissertação está relacionada à 

disponibilidade de pesquisas voltadas para a correção de questões dissertativas que 

possam ser avaliados comparativamente com os resultados alcançados. Não foram 

encontrados outros trabalhos nesta linha em português do Brasil e mesmo os textos 

escritos em inglês, não disponibilizam bases de dados para efetuar essa comparação.  

Entretanto, mesmo para os textos disponíveis escritos em inglês, surge a 

dificuldade em comparar os resultados com a ferramenta proposta uma vez que a 

mesma foi desenvolvida para funcionar somente em português. 

A dificuldade em comparar os resultados experimentalmente é dependente do 

conjunto de textos que foram utilizados durante os experimentos, das medidas que 

foram utilizadas para avaliar o desempenho e, principalmente, do tipo de pré-

processamento realizado nos conjuntos de textos. 

Deve-se, ainda, ser levado em consideração que a avaliação de classificadores 

de textos é realizada experimentalmente e não analiticamente, principalmente devido à 
subjetividade e forma não estruturada dos dados (SEBASTIANI, 2002). 

 

5.2 Contribuições 

Esta dissertação apresentou um estudo sobre a avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem, contribuindo para um melhor entendimento sobre a elaboração de 

questões dissertativas, viabilizando a implementação da ferramenta desenvolvida. O 

referencial teórico permitiu, ainda, uma melhor compreensão dos algoritmos de busca e 

comparação textual e das técnicas de pré-processamento de texto. 

O desenvolvimento da ferramenta utilizada nos testes também representa uma 

contribuição do presente trabalho. A análise da massa de dados utilizada nesta 
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dissertação só foi possível porque a ferramenta foi desenvolvida seguindo os objetivos 

especificados na metodologia de testes proposta. 

A ferramenta permite a configuração de algumas técnicas utilizando arquivos 

XML, a entrada de padrões de respostas e de respostas de alunos por meio de arquivos 

de texto. Os resultados das comparações entre frases podem ser armazenados em 

arquivos em diferentes formatos (HTML e planilha eletrônica) para posterior comparação 
a novas submissões. Outro diferencial é a possibilidade de ordenar as permutações das 

técnicas de pré-processamento, permitindo a análise de cada uma. 

Finalmente, as novas técnicas de pré-processamento de texto (troca de palavras 

semelhantes e sequência de palavras definidas) e a funcionalidade de realimentação 

com respostas consideradas certas, propostas nesta dissertação e cujas ideias de 

implementação surgiram durante os testes da ferramenta e a análise dos resultados, 
também são contribuições importantes, uma vez que não foram encontradas referencias 

na literatura de algo semelhante para a correção de questões dissertativas ou outro tipo 

de tratamento de texto. (AVILA e MARQUES, 2012) 

 

5.3 Recomendações para trabalhos futuros 

Como continuidade desta dissertação, alguns pontos pendentes ainda devem vir a ser 

considerados para a melhoria da pesquisa realizada e da ferramenta desenvolvida, 

como os que se seguem: 

i. executar testes de exemplos mais complexos e testes exaustivos de todas as 

estratégias de análise dos dados, visando a corrigir eventuais falhas e tornar a 

ferramenta mais robusta; 

ii. inserir novos algoritmos de comparação, podendo, inclusive, ser utilizadas outras 

tecnologias como Avaliação Assistida pelo Computador (CAI) desenvolvidas até o 

momento, como a Análise da Semântica Latente (ASL), Processamento de 

Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial (IA), entre outros; 
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iii. utilizar um Thesaurus em português do Brasil, quando disponível, para verificar se 

é possível melhorar os índices de similaridade; 

iv. desenvolver a ferramenta proposta de forma que a mesma seja oferecida em uma 
arquitetura orientada a serviços (Service Oriented Architecture - SOA), 

possibilitando a sua integração com o uso de Web Services (WS) a um AVEA, 

como o Moodle, por exemplo; (PAPAZOGLOU e HEUVEL, 2007) (SAKAI, 2012) 

v. realizar outros estudos experimentais, com amostras maiores e em outros 

contexto (por exemplo, em disciplinas de cursos de graduação em ciência da 

computação e/ou administração) para verificar a aplicabilidade e acurácia da 

ferramenta proposta com maior significância estatística. 
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Concepção de ferramenta de apoio à correção de questões 
dissertativas com base na adaptação de algoritmos de comparação e 

busca textual combinados com técnicas de pré-processamento de 
textos 
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Universidade Federal do Ceará (UFC) – Fortaleza, CE – Brasil 
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Abstract. This paper presents the development of a support tool for correction of essay 
questions in a virtual learning system, using an adaptation of string-matching algorithms 
combined with techniques of preprocessing texts. The tests showed, in the best case, 
similarity indices of 71.42%. Some answers were classified as partially correct or 
incorrect showing 47.62% and 18.46%, respectively. The results show that with the new 
mechanisms such as the use of feedback showing tips to improve responses, the 
algorithm can be used as a support tool for correction of essay questions. 
Keywords: string-matching algorithms, preprocessing texts, similarity, stemming. 
 
Resumo. Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio 
para a correção de questões dissertativas em ambiente virtuais de aprendizagem, com a 
adaptação de algoritmos de comparação de frases combinados com técnicas de pré-
processamento de textos. Os testes realizados apontaram, no melhor caso, índices de 
similaridade de 71,42%. As questões que foram corrigidas como parcialmente corretas 
ou incorretas alcançaram 47,62% e 18,46%, respectivamente. Os resultados sugerem 
que, com a adição de novos mecanismos, como o uso de feedback com a apresentação 
de dicas para melhorar as respostas, o algoritmo pode ser utilizado como ferramenta de 
apoio na correção de questões dissertativas. 
Palavras-Chave: algoritmos de comparação de frases, pré-processamento de textos, 
similaridade, radicalização. 

1. Introdução 
Nos dias atuais, os meios tecnológicos são utilizados para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em todos os segmentos educacionais. Computadores, softwares, lousas digitais, 
tablets passaram a fazer parte do cotidiano dos educadores, auxiliando na sistematização do 
ensino, no acompanhamento dos educandos e também na correção de instrumentos de avaliação 
do conhecimento. 
 É consenso que os recursos tecnológicos atualmente disponíveis ajudam, sobremaneira, a 
diminuir a distância física entre educadores e educandos, possibilitando, por exemplo, o 
armazenamento, a distribuição e o acesso aos conteúdos da aula, as atividades avaliativas e ao 
registro de notas, dentre outras informações acadêmicas, mitigando problemas de natureza 
organizacional escolar e colaborando para o aprendizado colaborativo. 
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 Buscando melhorar as condições do trabalho docente no que diz respeito às correções de 
avaliações e de exercícios, esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta de 
apoio àqueles que utilizam o suporte de ambientes virtuais de ensino de aprendizagem (AVEAs), 
fazendo uso de algoritmos de comparação de frases para atestar a similaridade das respostas 
submetidas pelos alunos.  

 Essa ferramenta de apoio automatizará o processo de correção de questões dissertativas, o 
qual o educador avalia as respostas de cada educando, pontuará essas respostas conforme a sua 
proximidade do resultado esperado e possibilitará o feedback durante a execução e submissão das 
atividades, comparando a resposta inserida pelo aluno com o padrão de resposta cadastrado pelo 
docente, exibindo, caso seja necessário, dicas que podem ajudar a compreender melhor a questão. 

 Crê-se que essa ferramenta facilitará, também, a celeridade na divulgação dos resultados, 
com mais transparência e a qualquer tempo. Para tanto, serão utilizados algoritmos de comparação 
de strings e algumas técnicas de pré-processamento de texto com a o intuito de identificar o índice 
de similaridade entre a resposta do aluno e o padrão de resposta cadastrado pelo docente. 

 Esse artigo está disposto da seguinte forma: a próxima seção detalha o processo de 
reconhecimento de padrões em textos, as aplicações mais comuns quanto ao seu uso e uma breve 
descrição dos algoritmos utilizados de comparação de texto utilizados nesta dissertação; a seção 3 
apresenta uma compilação dos trabalhos de literatura relacionados ao uso dos algoritmos de 
reconhecimento de padrões em textos em diferentes áreas de estudo; a seção 4 apresenta a 
metodologia proposta, detalhando os processos de pré-processamento de textos utilizados para 
melhorar o desempenho os índices de similaridade entre as frases comparadas; a seção 5 mostra a 
avaliação dos resultados obtidos com a solução proposta, detalhando os índices de similaridade 
obtidos nos testes realizados; e, por fim, na seção 6 são apresentadas as conclusões desta proposta 
e os trabalhos futuros. 

2. Reconhecimento de Padrões em Textos 
O processo de reconhecimento de padrões em textos é uma dificuldade que vem sendo estudada 
por parte de vários pesquisadores da área de ciência da computação. Objetiva-se definir se duas ou 
mais instâncias de dados (strings, árvores, tuplas, etc.) reproduzem o mesmo objeto do mundo real 
(SILVA, STASIU, ORENGO E HEUSER, 2007). 
 Para encontrar ocorrências de um padrão em um texto, os algoritmos chamados string-
matching (CORMEN, LEISERSON E RIVEST, 2009), são utilizados como componente 
importante para a resolução de vários problemas que surgem em diversas áreas do conhecimento, 
dentre os quais podem ser destacados: 

• análises de exames médicos para identificação da existência de tumores em tomografias, 
por exemplo; 

• análises agrícolas, meteorológicas, geológicas, geográficas etc., de imagens capturadas 
por aerofotogrametria ou por satélites; 

• biologia computacional para o reconhecimento de subsequências de nucleotídeos que 
compõem o DNA; 

• processamento de textos, quando se busca encontrar as ocorrências de determinadas 
palavras. 

 Essa diversidade de utilização, porém, desencadeou algumas dificuldades de 
reconhecimento: a da aproximação dos padrões; a da maior subsequência repetida e a de padrões 
em duas ou três dimensões. 
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 Considerando, portanto, essa variedade de dificuldades, esta dissertação se restringiu, 
especificamente, a: (1) tratar do problema de reconhecimento de padrões unidimensionais, ou seja, 
de identificar as palavras iguais entre duas frases, tratado no corpo deste artigo, como 
reconhecimento de padrões em texto, e (2) utilizar os seguintes algoritmos para comparação dos 
textos: 

 Força-bruta (brute-force): O algoritmo força-bruta (ZIVIANI, 2010) consiste em 
enumerar todos os possíveis candidatos de uma solução e verificar se cada um deles 
satisfaz a solução do problema. Sendo considerado um algoritmo de implementação 
simples, sempre encontrará uma solução, caso ela exista. 

 Boyer-Moore: Dado um padrão P relativamente grande e um alfabeto  também 
razoavelmente grande, como normalmente acontece na maioria dos textos comuns, o 
algoritmo proposto por Boyer-Moore (BOYER E MOORE, 1977) pode ser considerado 
mais eficiente que o algoritmo Força-Bruta por realizar suas comparações da direita para 
a esquerda, fazendo o uso de duas novas variáveis que são usadas para calcular o novo 
deslocamento. Essas duas novas variáreis são conhecidas como heurística do mau-
caractere e a heurística do bom-sufixo. 

 Knuth-Morris-Pratt (KMP): O algoritmo KMP (KNUTH, MORRIS E PRATT, 1977) 
trabalha em tempo linear utilizando uma função prefixo que serve para extrair 
informações do seu próprio texto. A proposta é ignorar comparações inúteis e ser mais 
eficaz do que os demais algoritmos de string-matching como, por exemplo, o Força-
Bruta.  

 Levenshtein (edit distance): A distância Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1966) ou 
distância de edição entre duas strings é dada pelo menor número de operações de edição 
necessárias para transformar a primeira string na segunda. As possíveis operações de 
edição são a inserção, substituição e deleção, onde a cada uma delas é atribuído um custo 
igual a 1. 

 Rabin-Karp: O algoritmo de Rabin-Karp (KARP E RABIN, 1987) tem característica 
probabilística, utilizando como parâmetro duas strings ao qual se deseja comparar. Caso a 
string seja encontrada, a função retorna o número de caracteres iguais, caso contrário o 
valor 0 será retornado. O algoritmo surgiu com a ideia de comparar o hash da string 
padrão com o hash de sub-strings do texto. Em geral, a ideia é aparentemente simples, 
porém é necessário utilizar uma função hash que gere um hash diferente para cada sub-
string. Essa função hash pode, por exemplo, utilizar os códigos ASCII para cada 
caractere, mas tomando-se cuidado com o suporte multi-linguagem. 

 Inicialmente, buscou-se identificar, dentre os algoritmos apresentados, aquele que exibisse 
os melhores resultados durante a comparação da resposta do aluno com a sua respectiva resposta 
padrão, fornecida pelo docente.  Os algoritmos de reconhecimento de padrões em textos 
sofreram basicamente uma única alteração no seu comportamento quanto à sua unidade básica de 
comparação. A comparação que antes era feita entre todos os caracteres de duas strings, tratando 
cada string como se fosse uma única palavra, passou a ser feito entre todas as palavras que 
compõem as duas frases, permitindo, dessa maneira, aumentar a chance de acertos e melhorar o 
índice de similaridade. 
 Os testes e a análise dos resultados realizados podem ser vistos na seção 5 deste artigo. 
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3. Trabalhos Relacionados 
Algumas pesquisas foram realizadas para as diferentes aplicações de algoritmos de 
reconhecimento de padrões em texto. Pode-se citar o trabalho de Naradhipa e Purwarianti (2011) 
que utiliza o algoritmo de Levensthein em uma das etapas do tratamento de textos de um método 
para classificar os sentimentos de internautas em mídias sociais por meio do que é escrito em 
língua indonésia nas mensagens.  

 Essas mensagens foram classificadas em quatro classes: neutro (informativas, saudações 
etc.); pergunta; sentimento positivo e sentimento negativo. Em resultados experimentais foi obtido 
um índice de precisão de 86,66% utilizando o algoritmo Support Vector Machine (SVM) como 
método de classificação. 

 Brodanac, Budin e Jakobovic (2011) apresentam um trabalho que utiliza o algoritmo 
Rabin-Karp e uma maneira de paralelizá-lo, melhorando o seu desempenho em sistemas 
multiprocessados de descoberta de sequência exata e todas as ocorrências de uma string em outra 
string. Um dos segmentos da ciência onde este tipo de pesquisa é aplicado em um nível 
substancial é a biologia, especialmente no segmento sobre as cadeias de DNA. Dentre os 
diferentes algoritmos que poderiam ser utilizados para a solução apresentada, o de Rabin-Karp 
mostrou ser o mais eficaz. 

 Um sistema de anotação semiautomático para habilitar pesquisa semântica é apresentado 
por Liu, Chen, Jaine Chen (2009), capturando os dados textuais web usando o algoritmo Knuth-
Morris-Pratt (KMP). A solução proposta visa obter melhores resultados nas pesquisas textuais, 
uma vez que a notação semântica reduz a quantidade de termos inadequados obtidos. Os 
resultados alcançados apresentaram uma melhora significativa nas buscas realizadas em sistemas 
como o Google, Yahoo e Bing em comparação ao simples uso de palavras-chaves. 

 Wang, ZhuGe e Wang (2010) utilizam uma versão adaptada do algoritmo Boyer-Moore no 
desenvolvimento de um sistema de auditoria e segurança de rede. O trabalho proposto combina os 
pontos fortes do algoritmo em sua versão clássica, melhorando, durante o processo de 
comparação, a distância dos saltos e a sua velocidade em tempo de execução. Essas mudanças, de 
acordo com os resultados apresentados, aceleraram a velocidade de comparação e melhoraram a 
eficiência do acerto, alcançado, no melhor caso, o índice de 94,03% de acerto na identificação das 
regras utilizadas. 

 Esses trabalhos contemplam importantes contribuições para o uso de algoritmos de 
comparação e busca textual, porém nenhum deles trata especificamente da solução proposta no 
presente artigo e que seja capaz de reunir as seguintes características: (i) utilizar técnicas de pré-
processamento de textos; (ii) efetuar a comparação individual de todas as palavras entre duas 
strings; (iii) ser utilizado para a correção de questões dissertativas, três características essenciais 
para a melhora dos resultados obtidos, conforme pode ser visto na seção 5 deste artigo. 

4. Metodologia Proposta 
Além da adaptação dos algoritmos citados na seção 2, foram utilizadas algumas técnicas de pré-
processamento de textos com a finalidade de melhorar o desempenho dos índices de similaridade 
entre as strings comparadas, que foram: 

 a remoção de caracteres inválidos: caracteres como aspas, colchetes, parênteses, dentre 
outros, foram retirados; 

 a exclusão de palavras repetidas, para evitar a comparação desnecessária de uma palavra 
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duplicada várias vezes; 

 a aplicação do uppercase, para impedir que palavras com o mesmo significado iniciadas 
com caracteres em maiúsculo venham a ser diferenciadas de uma palavra semelhante 
iniciada com caracteres em minúsculo; 

 a retirada de stopwords, para prevenir que palavras como artigos, advérbios, pronomes, 
preposições, dentre outras, irrelevantes para a finalidade desta dissertação, venham a 
influenciar de forma negativa a comparação das frases. Mais detalhes sobre esta técnica 
podem ser vistos em (LUHN, 1966); 

 a substituição de caracteres acentuados. Os caracteres acentuados foram substituídos por 
seus respectivos caracteres sem acentuação; 

 a stemming: para reduzir as variantes morfológicas das palavras, como formas singulares, 
plural e conjugações verbais, para a sua raiz ou radical, retirando sufixos e prefixos 
(MOENS, 2000). Para o processo de aplicação da técnica de stemming, foi utilizado o 
algoritmo proposto por Porter (1980) e adaptado para a língua portuguesa por Orengo e 
Hyuck (2001) e a implementação opensource do algoritmo de Orengo para o idioma 
português, denominado PTStemmer (PTSTEMMER, 2012). 

 Para identificar dentre os algoritmos considerados aquele que possibilitou os melhores 
resultados nos testes de similaridade entre frases, foi desenvolvida uma ferramenta que 
possibilitou testar individualmente a utilização de todas as técnicas de pré-processamento de texto, 
permitindo, ainda, a seleção de um conjunto delas, além da sua ordem de execução. Dessa forma, 
foi possível verificar os percentuais de acerto com o uso ou não de uma técnica específica, 
evitando, que uma técnica causasse impacto sobre outra. Por exemplo, caso a técnica de substituir 
caracteres acentuados seja realizada antes da técnica de stemming, os resultados poderão ser 
comprometidos, visto que a retirada da acentuação irá prejudicar as regras de redução das palavras 
para a sua raiz ou radical. 

5. Avaliação da Solução Proposta 
Foi utilizada a amostra de 3 questões dissertativas de uma avaliação realizada por 10 estudantes, 
totalizando, então, 30 respostas para análise. Foram observadas as respostas dadas nas questões, 
todas devidamente digitadas e salvas em um arquivo de texto. As questões foram corrigidas e 
pontuadas pelo docente da disciplina, permitindo comparar a sua proximidade com os resultados 
obtidos na solução proposta. Para comparar as respostas, o docente da disciplina forneceu uma 
resposta padrão para cada questão. 

 Inicialmente foram utilizados apenas os algoritmos de reconhecimento de padrões em 
textos adaptados para a solução proposta. De posse do padrão de resposta de cada questão 
dissertativa e das respostas individuais dos alunos, foram realizadas as comparações para 
identificar o algoritmo com melhor resultado. 
 Verificando os resultados apresentados na tabela 1, percebem-se que, com exceção do 
algoritmo Levenshtein, as taxas de similaridade de cada resposta fornecida pelos alunos, para a 
mesma questão, foram semelhantes. Isso se deve ao fato de a adaptação dos algoritmos seguirem a 
mesma regra, onde cada palavra de uma frase é comparada com todas as palavras da outra frase. 
Ao encontrar uma palavra igual, o algoritmo acrescenta um acerto (match) que posteriormente 
será utilizado para calcular o percentual de similaridade entre as frases. 
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 O algoritmo Levenshtein teve o pior resultado para a adaptação proposta por possuir como 
característica principal a retirada dos espaços em branco entre palavras, inviabilizando o uso desse 
algoritmo para a solução proposta. 

Tabela 1: Resultados obtidos com os algoritmos de comparação e busca textual. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 Foi constatado, ainda, que as respostas dos alunos 01 a 07, consideradas pelo docente da 
disciplina corretas, obtiveram índices de similaridades entre 41,57 e 47,19%. A resposta do aluno 
08, que recebeu meio ponto, alcançou 24,72% de similaridade. Já o aluno 09, que recebeu um 
quarto da pontuação, obteve 21,35% de similaridade. Com exceção do aluno 10, com um índice de 
42,70% de similaridade, podendo ter recebido a pontuação máxima, podemos aferir que os índices 
alcançados apresentam um padrão, em que é possível indicar a possibilidade a adoção dos 
algoritmos de comparação e busca textual para a correção de questões dissertativas. 
 Após a confirmação que os algoritmos de reconhecimento de padrões em textos adaptados 
para a solução proposta obtiveram os mesmos resultados comparados entre si, foram realizadas 
simulações utilizando as técnicas de pré-processamento de textos. Os testes individuais de cada 
técnica de pré-processamento em conjunto com o algoritmo Boyer-Moore foram realizados e os 
resultados obtidos mostram que o uso de algumas técnicas de pré-processamento podem melhorar 
as comparações entre frases. 
 O critério para a seleção do algoritmo Boyer-Moore foi devido ao seu baixo custo 
computacional, obtendo tempos de execução na faixa de 0,66 a 1,53 milissegundos, conforme 
pode ser visto na figura 2. Além disso, por efetuar as suas comparações da direita para a esquerda, 
pode ser considerado mais eficiente que o algoritmo Força-bruta, que também obteve baixos 
índices de custo computacional (BOYER E MOORE, 1977). 

 Conforme pode ser visto na tabela 2, cada técnica de pré-processamento de texto resultou 
em diferentes índices de similaridade. Os melhores resultados obtidos foram com as técnicas 
Stemmer Orengo e aplicação do uppercase, que alcançaram 67,23% de similaridade entre frases 
com a resposta do aluno 10. Os demais resultados, em ordem decrescente de similaridade são: 
remoção de caracteres inválidos com 66,39%, remoção de acentuação com 62,18%, remoção de 
stopwords com 47,30% e remoção de palavras repetidas com 43,24%. É importante reforçar que 
as simulações foram feitas entre o padrão de resposta fornecido pelo docente da disciplina e as 
respostas individuais dadas pelos alunos. 

 
 

 

Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms
Aluno 01 1,00 44,58 1,28 44,58 4,23 30,65 9,65 44,58 2,05 44,58 5,87
Aluno 02 1,00 43,82 1,53 43,82 3,75 30,46 1,45 43,82 0,63 43,82 3,08
Aluno 03 1,00 44,94 1,45 44,94 3,39 31,67 1,46 44,94 0,41 44,94 1,66
Aluno 04 1,00 46,07 0,75 46,07 3,15 32,36 1,34 46,07 0,56 46,07 1,97
Aluno 05 1,00 41,57 1,36 41,57 4,66 29,60 1,25 41,57 0,72 41,57 3,40
Aluno 06 1,00 47,19 1,55 47,19 7,50 28,40 1,46 47,19 0,49 47,19 2,69
Aluno 07 1,00 44,94 1,28 44,94 5,51 30,81 2,81 44,94 0,46 44,94 2,72
Aluno 08 0,50 24,72 0,69 24,72 1,55 13,43 0,41 24,72 0,26 24,72 2,98
Aluno 09 0,25 21,35 0,66 21,35 2,31 12,74 0,51 21,35 0,39 21,35 4,78
Aluno 10 0,75 42,70 0,76 42,70 2,54 24,96 1,73 42,70 0,53 42,70 2,54

Questão 
01

Nota atribuída 
pelo docente

Boyer-Moore Rabin-Karp Levenshtein Brute Force Knuth-Morris-Pratt
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Tabela 2: Resultados Iniciais Obtidos com o Algoritmo Boyer-Moore. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 Em todos os testes realizados foi averiguado que o uso das técnicas de remoção de 
stopwords e remoção de palavras repetidas não ajudaram a melhorar os resultados de índice de 
similaridade. Na verdade, os deixou piores, principalmente, ao se comparar com os valores 
alcançados somente com o algoritmo Boyer-Moore. Diante disso, decidiu-se não utilizar essas 
técnicas nas rodadas de testes seguintes. 
 Empós, optou-se por aplicar o uso de três ou quatro técnicas de pré-processamento de texto 
em conjunto em busca de melhores resultados. Arquitetou-se um plano de testes que garantiu o 
uso das técnicas de processamento, em grupos de no máximo quatro técnicas, levando-se em 
consideração, ainda, a ordem de execução. 
 Os testes foram feitos em todas as ordens possíveis20, sendo apresentados na figura 1 os 
melhores resultados obtidos. Verificou-se que a ordem das técnicas influenciou nos resultados. 
 

 
Figura 1: Resultados Finais Obtidos com o Algoritmo Boyer-Moore 

 
 Comparando o resultado inicial de 62,18%, utilizando somente o algoritmo Boyer-Moore, 
com o resultado final de 71,43%, com o uso das técnicas de pré-processamento de texto, foi 
constatada uma melhora nos índices de similaridade obtidos, sugerindo que o algoritmo proposto 
pode ser utilizado para apoiar a correção de questões dissertativas. Dentre as sequências testadas, a 
composta por remoção de caracteres inválidos, stemmer Orengo e remoção de acentuação foi a 
que exigiu o menor custo computacional. 

                                            

20 Ao todo foram realizados 30 testes para esgotar todas as possibilidades possíveis para um conjunto de três ou 
quatro técnicas. O cálculo para comprovar a quantidade total foi [(4!) + (3!) = 30] 

Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms Sim. ms
Aluno 01 1,00 44,54 1,03 46,22 0,76 49,58 0,47 28,38 0,30 20,27 0,33 51,26 0,42 49,58 0,34
Aluno 02 2,00 43,70 1,52 45,38 0,53 46,22 0,39 25,68 0,26 29,73 0,25 49,58 0,40 49,58 0,43
Aluno 03 2,00 49,58 1,22 49,58 0,56 52,10 0,63 32,43 0,30 35,14 0,21 53,78 0,45 52,94 0,37
Aluno 04 2,00 48,74 1,37 50,42 0,71 51,26 0,37 29,73 0,28 32,43 0,24 55,46 0,42 53,78 0,43
Aluno 05 2,00 41,18 0,91 41,18 0,59 42,86 0,82 21,62 0,19 21,62 0,19 44,54 0,32 47,06 0,28
Aluno 06 2,00 47,06 0,75 47,06 0,45 49,58 0,45 27,03 0,21 35,14 0,16 54,62 0,23 52,94 0,23
Aluno 07 2,00 55,12 1,44 55,12 0,73 58,27 0,86 38,75 0,73 37,66 0,49 61,42 0,77 58,27 0,68
Aluno 08 2,00 47,06 0,62 47,06 0,59 50,42 0,35 28,38 0,23 33,78 0,22 50,42 0,22 50,42 0,21
Aluno 09 2,00 31,09 0,61 35,29 0,33 34,45 0,36 18,92 0,24 17,57 0,18 36,97 0,25 37,82 0,23
Aluno 10 2,00 62,18 0,86 62,18 0,84 66,39 0,47 43,24 0,39 47,30 0,30 67,23 0,35 67,23 0,29

Boyer-Moore + 
Aplicar upercaseQuestão 
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 Confrontando os índices de similaridade obtidos com a ferramenta proposta com os scores 
(pontos) alcançados pelos alunos nas questões utilizadas para o teste, foi verificado que os alunos 
que obtiveram a pontuação máxima na questão (2 pontos) também tiveram altos índices de 
similaridade, alcançando, no melhor caso, 64,76%. No caso dos alunos que tiraram 1 (um) ponto 
na questão, o índice de similaridade foi, no melhor caso, de 47,62%. Já os alunos com a questão 
corrigida como errada não passaram dos 18,46% de índice de similaridade. Esses índices podem 
ser visualizados na tabela 3. 

 
Tabela 3: Resultados Finais Obtidos com o Algoritmo Boyer-Moore. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 
A principal contribuição desta dissertação é avaliar o uso de algoritmos de comparação e busca 
textual combinados com técnicas de pré-processamento de textos, identificando a possibilidade de 
utilizar essa solução em um AVEA. Uma ferramenta dessas poderá automatizar parcialmente o 
processo de correção de questões dissertativas, possibilitando, ainda, o feedback durante a 
execução e submissão das atividades, comparando a resposta inserida pelo aluno com o padrão de 
resposta cadastrado pelo docente, exibindo, caso seja necessário, dicas que podem ajudar a 
compreender melhor a questão. 

 Os resultados alcançados durante os testes, comparando respostas reais de uma avaliação 
com o padrão de resposta fornecido pelo docente da disciplina, foram promissores, chegado ao 
índice de similaridade de 71,43%, no melhor caso, em uma questão considerada correta. Além 
disso, as respostas que foram corrigidas como parcialmente corretas alcançaram, no melhor caso, 
47,62% de índice de similaridade e as respostas corrigidas como incorretas não passaram de 
18,46% de índice de similaridade. 

 Os índices de similaridade alcançados indicam que a solução proposta pode ser utilizada 
como ferramenta de apoio na correção de questões dissertativas. Porém, para garantir que as 
respostas dadas fiquem mais próximas do padrão de resposta esperado, a opção de oferecer dicas 
quando o índice de similaridade estiver a seguir de um percentual pré-determinado, poderão 
melhorar o entendimento do enunciando da questão e também a resposta dada pelo aluno. Além 
disso, poderão ser feitos levantamentos da quantidade de tentativas que o aluno realizou para 
alcançar um bom índice de similaridade. Pode-se, ainda, permitir que o tutor / docente adicione 
novas respostas padrões. 

Sim. ms
Aluno 01 1,00 43,81 0,38
Aluno 02 0,00 10,77 0,22
Aluno 03 0,00 16,92 0,27
Aluno 04 0,00 18,46 0,19
Aluno 05 0,00 13,85 0,27
Aluno 06 0,00 12,31 0,12
Aluno 07 2,00 64,76 0,32
Aluno 08 2,00 56,19 0,33
Aluno 09 1,00 47,62 0,30
Aluno 10 0,00 15,24 0,11

Boyer-Moore + Rem. caracteres inválidos 
+ Stemmer Orengo + Rem. acentuaçãoQuestão 

02
Nota atribuída 
pelo docente
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 É importante esclarecer que a proposta apresentada não contempla a análise semântica ou 
conteúdo das frases, utilizando apenas as palavras de cada frase para avaliar a proximidade da 
resposta dada pelo aluno com o padrão de resposta fornecido pelo docente. Em alguns casos, terão 
que ser criadas regras que identifiquem, por exemplo, se é esperado uma negação ou uma 
afirmação dentro da resposta, podendo, para isso, serem cadastradas ou destacadas as palavras-
chave aguardadas para uma resposta aceitável. 
 Como sugestão de melhorias para a solução proposta, visando aperfeiçoar, dentre outros 
itens, os índices de similaridade, a sua integrabilidade e a metodologia de ensino e aprendizagem 
adotada, pode-se 

 possibilitar o cadastro de palavras-chave, aumentando o índice de similaridade e a 
identificação de termos importantes necessários para a validação da resposta fornecida 
pelo aluno; 

 desenvolver a ferramenta proposta de forma que a mesma seja oferecida em uma 
arquitetura orientada a serviços (Service Oriented Architecture - SOA), possibilitando a 
sua integração com o uso de Web Services (WS) a um AVA; (PAPAZOGLOU, 2007; 
SAKAI, 2012); 

 aplicar um questionário de pesquisa quantitativa com o objetivo de investigar, junto aos 
docentes, as seguintes representações consideradas relevantes para o processo de 
avaliação da solução proposta: a correção de questões dissertativas em seu modelo 
tradicional de aplicação (com o uso de papel e caneta, por exemplo); a confecção de 
padrão de resposta; a ordem de correção das questões; o momento de correção das 
questões; a formulação do enunciado das questões; a resposta esperada ou as partes 
essenciais da resposta esperada; os critérios de atribuição dos pontos, valores atribuídos a 
diferentes níveis de resposta; e permissão ou não de falhas na construção das respostas 
(ALVES-MAZZOTTI, 2002). 
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ANEXO B – PRIMEIRA AVALIAÇÃO UTILIZADA NOS TESTES 
Prova aplicada na disciplina de Sistemas e Aplicações Multimídia (Diurno, semestre 
de 2011.2) do Curso de Graduação em Engenharia de Teleinformática. Foram 
utilizadas somente as questões dissertativas. 

 
1. Explique, com argumentos sólidos e consistentes, o que está errado em cada 

uma das afirmativas a seguir: 
a. A arquitetura Diffserv é baseada exclusivamente na marcação de pacotes, 

operação que é realizada na borda da rede. Nenhum comportamento 
especial é necessário aos roteadores no núcleo da rede. (2pt) 
Resposta padrão: Além da marcação de pacotes na borda da rede, a 
arquitetura Diffserv exige que os roteadores do núcleo adotem políticas de 
repasse, promovendo um enfileiramento e um escalonamento baseado na 
classe de serviço que foi marcada em cada pacote. Técnicas de 
escalonamento, como o Weighted Fair Queuing (WFQ), permitem a divisão 
da banda em tempos diferenciados para classes de serviço distintas. O 
comportamento adotado pelo roteador é conhecido como per-hop behavior 
(PHB ) e a classe de serviço pode, ainda, identificar prioridades para 
descarte de pacotes no caso de congestionamento. 

b. A arquitetura Diffserv, baseada no uso de classes de serviço, garante 
sempre a qualidade de serviço exigida para cada fluxo (stream) em uma 
rede de pacotes. (2pt) 
Resposta padrão: A arquitetura Diffserv define políticas para a 
diferenciação na prioridade de repasse entre classes de serviços 
diferentes. Todos os pacotes marcados para uma classe de serviço, 
independentemente do fluxo ao qual pertençam, recebem o mesmo 
tratamento pelos roteadores. Assim, NÃO HÁ GARANTIA de QoS na 
arquitetura Diffserv para fluxos individuais. Também não há garantias para 
classes de serviços como um todo, visto que, mesmo possuindo 
prioridades diferenciadas, todos os fluxos podem ser impactados em 
situações de congestionamento. A garantia por fluxo só é possível em 
arquiteturas Intserv, o que é realizado através do controle de admissão e 
reserva de recurso (usando protocolos como o RSVP). 
 

2. Para que servem e como atuam as mensagens PATH e RESV do protocolo 
RSVP? (2 pts) 
Resposta padrão: O protocolo RSVP é utilizado para reserva de recursos em 
arquiteturas do tipo Intserv. A mensagem PATH é orientada do emissor para o 
receptor, construindo o caminho através do qual o fluxo deve passar. Para isso, o 
path state é armazenado em cada nó indicando o endereço do nó anterior. 
Entretanto, a reserva de recursos é orientada do receptor para o emissor através 
da mensagem RESV, que é repassada de roteador em roteador através do path 
state. Em cada roteador, os parâmetros requeridos são reservados para um fluxo, 
garantindo os recursos solicitados (em caso de disponibilidade). Como se trata de 
um protocolo soft state, a reserva de recursos pode ser cancelada por timeout, 
necessitando, por isso, ser renovada periodicamente. 
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RESPOSTAS DOS ALUNOS – PRIMEIRA AVALIAÇÃO 
Respostas dos alunos com respectiva pontuação atribuída pelo docente da 
disciplina após correção. 
 
Aluno 01 
1a – 2 pontos) Aos roteadores no núcleo da rede cabe o tratamento adequado ao 
tipo de marcação feito na borda da rede, tratamento chamado de comportamento 
por salto. 
1b – 1,5 ponto) Para garantir a QoS exigida, são necessários atendimentos aos 
quatro princípios: repasse, isolamento, eficiência e admissão. Uma vez que o 
Diffserv não garante o controle de admissão não pode garantir a qualidade de 
serviço. 
2 – 1 ponto) Path serve para a determinação do caminho do envio dos pacotes 
(datagramas) do emissor para o receptor e são enviadas neste sentido através dos 
roteadores da rede. O Resv serve para a determinação do soft state deste 
protocolo, ou seja, se ainda há a necessidade de certo recurso na rede. São 
enviados no sentido do receptor para o emissor. 
 
Aluno 02 
1a – 2 pontos) Essa arquitetura é baseada na marcação de pacotes e numa política 
de repasse, no caso podemos concluir que é necessário essa política nos 
roteadores, pois assim cada pacote será tratado de maneira diferenciada que será 
determinada por sua respectiva marcação ou classificação. Então há a 
necessidade de um comportamento nos roteadores. 
1b – 0 ponto) Não há garantia. Há uma informação sobre os recursos disponíveis 
que podem ser utilizados pelo fluxo do modo que uma outra aplicação MAC 
comportada possa interferir na garantia de QoS. 
2 – 2 pontos) Path – para saber o caminho do emissor ao receptor, ele guarda o IP 
antecessor. Resv – ele é utilizado do receptor ao emissor, é feito de trás para 
frente, no caso ele vai do emissor até o receptor reservando os recursos 
necessitados. 
 
Aluno 03 
1a – 2 pontos) A marcação dos pacotes é de fato realizada na bora da rede, porém 
não tem significado algum se os roteadores do núcleo não diferenciarem os 
pacotes de acordo com a marcação, visto que é esse o objetivo, modificar o 
tratamento da rede para pacotes com alguma marcação específica de modo a 
garantir a qualidade do serviço, diferenciando o tratamento dos pacotes. 
1b – 0 ponto) A arquitetura Diffserv que é baseada em classe de pacotes nem 
sempre garante a qualidade de serviço exigida para cada fluxo em uma rede de 
pacotes, principalmente quando este pacote atravessa diferentes redes, que muitas 
vezes não provem tal arquitetura. E por isso que em algumas situações a 
configuração de melhor esforço pode gerar resultados mais interessantes. 
2 – 2 pontos) A mensagem de path vai traçando um caminho do emissor ao 
receptor, guardando o IP do nó anterior para que o caminho possa ser retornado. 
Ele implica em um desejo de iniciar e de verificar se é possível uma comunicação. 
O RESV retorna pelo caminho do path, usando a informação de IP anterior e 
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alocando os recursos para a comunicação de fato. O RESV só ocorre como 
resposta a uma path bem sucedido onde os recursos podem ser alocados. 
 
Aluno 04 
1a – 2 pontos) Na arquitetura Diffserv é requerido dos roteadores de núcleo que 
efetuem o repasse de pacotes om base em classes, que são compostas de fluxos 
agregados por tipo. A marcação dos pacotes é feita na borda da rede para permitir 
escalabilidade, mas é necessário que roteadores de núcleo considerem esta 
informação na hora do repasse. 
1b – 0 ponto) Como a Internet é uma rede composta pela junção de várias redes, 
fica muito difícil (se não impossível), para uma ISP, que emprega a arquitetura 
Diffserv, garantir com toda certeza que os pacotes de um emissor chegará há um 
receptor. Para isso todas as ISP´s da rede deveriam entrar em acordo com relação 
aos serviços ofertados. Há também um fator marcante, com relação ao tipo e 
quantidade de tráfego que chega na rede, é a sua imprevisibilidade, sendo assim, 
garantir sempre a qualidade é algo que não pode ser afirmado. 
2 – 2 pontos) Path: serve para armazenar o caminho, desde a origem até o 
receptor. Ao longo do caminho, cada roteador armazena o endereço IP do roteador 
que o precede. Resv: circula no sentido destino origem, e serve de fato para 
realizar a reserva de recursos. Antes, porém, é necessário que o caminho tenha 
sido traçado com mensagem Path. 
 
Aluno 05 
1a – 2 pontos) É necessário que os roteadores no núcleo da rede verifiquem a 
marcação dos pacotes, o campo DS no cabeçalho, que define o PHB 
(comportamento por salto). Os diferentes tipos de PHB vão dizer como os pacotes 
devem ser organizados para repasse, quando vão ter prioridade ou quando vão ser 
descartados. 
1b – 0 ponto) A arquitetura Diffserv depende das ISP´s (cooperação) para marcar, 
mensurar o serviço. Além da cobrança adicional pelo QoS implementado. Diffserv 
define apenas os componentes funcionais, mas não implementam as classes de 
serviço. Também é denominada soft QoS, pois provê serviços diferenciados com 
preferências estatísticas a determinados tipos de fluxo. 
2 – 2 pontos) Path é a mensagem que vai da fonte para o destino e é responsável 
por registrar os nós da rede que formam o caminho entre os hosts fonte e destino. 
Resv é a mensagem de resposta do host destino para a fonte e é responsável por 
alocar os recursos necessários para a comunicação, nos roteadores que estão no 
caminho registrado pela mensagem Path. 
 
Aluno 06 
1a – 2 pontos) A arquitetura Diffserv atribui papéis para ambos os roteadores 
(borda e núcleo). Os roteadores de borda são responsáveis por classificar a classe, 
identificar o tráfego, marcar os pacotes (campo DS). Já os roteadores de núcleo 
fazem o repasse baseado na marcação (campo DS) executada nos roteadores de 
borda, atribuem o PHB, não armazenam informação do fluxo. 
1b – 0 ponto) Diffserv não garante qualidade do serviço para fluxos, mas para cada 
pacote individualmente. 
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2 – 2 pontos) Path é a mensagem do emissor para receptor, responsável por 
armazenar o endereço IP do nó antecessor. Resv é a mensagem do receptor para 
o emissor, responsável por alocar reservar os recursos parâmetros. 
 
Aluno 07 
1a – 2 pontos) Os roteadores do núcleo da rede desempenham um papel 
fundamental para implementação da arquitetura Diffserv, pois quando o pacote 
chega ao roteador ele avalia o campo DS do datagrama para saber qual a classe 
de serviço o datagrama foi marcado quando entrou na rede. A qualidade do serviço 
com que o roteador repassará para o próximo nó vai depender desse campo DS 
lido. 
1b – 2,0 pontos) A arquitetura Diffserv trabalha com fluxos agregados, não com 
streams individuais. Este tipo de operação, por stream, é adotado na arquitetura 
Interserv, que inclui mecanismos de reserva fim a fim de recursos e controle de 
admissão. 
2 – 2 pontos) A mensagem path o protocolo RSVP tem a função de determinar o 
caminho do emissor a receptor. Em cada nó, no sentido emissor-receptor, o 
protocolo faz uma notificação, requerimento, para uma largura de banda necessária 
para a conexão, o nó irá avaliar se ainda comporta tal solicitação, já que, parte de 
sua banda já se encontra ocupada com outras conexões, se ainda tiver espaço 
necessários, o nó fará parte do caminho até o receptor. Ao chegar no receptor o 
path estará determinado. No sentido do receptor para o emissor o protocolo através 
da mensagem RESV reserva a largura de banda, previamente solicitada, em cada 
nó do caminho construído. Como se trata de um protocolo soft state esse 
procedimento é repetido periodicamente, para reconfirmar a estrutura do caminho. 
 
Aluno 08 
1a – 1 ponto) A arquitetura Diffserv e baseada em marcação e classificação de 
pacote, essa operação pode ser realizada tanto na borda como no núcleo da rede. 
Para prover qualidade de serviço desejada é necessário que os roteadores no 
núcleo adotem algumas políticas como, por exemplo, políticas de escalonamento 
(WFQ, FIFO). 
1b – 1,8 pontos) Não, primeiro que o Diffserv só diferencia pacote em relação a sua 
classe, sua marcação. Ele não busca diferenciar o tratamento para um fluxo inteiro. 
Além disso, o tratamento de cada classe depende das políticas internas de cada 
rede e seria necessário que as redes trabalhassem juntas e fizessem isso muito 
bem para sempre garantir uma qualidade de serviço só com Diffserv, o que não 
ocorre. 
2 – 2 pontos) A mensagem path é orientada do emissor para o receptor e sua 
função é ir guardando os endereços IP de cada nó. Resv é orientado o receptor 
para o emissor e serve para reservar a largura de banda desejada pela aplicação. 
 
Aluno 09 
1a – 0,5 ponto) É necessário um gerenciamento do tráfego com base na marcação 
(in profile / out profile) realizada pelos roteadores de borda. 
1b – 1,5 pontos) Ela não garante essa parte e qualidade de serviço para o fluxo, 
pois ela visa a parte de classificação dos pacotes. Para que isso ocorresse era 
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necessário uma ênfase na parte de reserva de recursos, regulação a utilização da 
banda e não é esse o foco dessa arquitetura. 
2 – 2 pontos) Path, emissor receptor, guarda os IP´s de cada nó pertencente ao 
percurso. Resv, receptor emissor, trabalha na alocação de recursos necessários 
para o fluxo de informações. 
 
Aluno 10 
1a – 1,5 ponto) Na borda da rede, além a marcação de DS dos pacotes (de acordo 
com a classe), há uma diferenciação por fluxo. No núcleo da rede, aplicam-se de 
escalonamento, de acordo com as classes de serviço marcado por DS. 
1b – 0 ponto) Não é sempre, pois depende da capacidade do enlace, assim como 
da quantidade de classes e dos requisitos de cada. 
2 – 2 pontos) O protocolo RSVP serve para fazer reserva de recursos fim a fim. 
Isso é feito através das mensagens path e RESV, no nível de transporte, da 
camada 4. A mensagem path é no sentido emissor-receptor e tem como objetivo 
mapear o caminho, roteadores fim a fim. A mensagem RESV é no sentido receptor 
emissor e tem como objetivo avisar, a cada nó, que deve ser reservado. A reserva 
deve ser feita na volta, pois não necessariamente todos os nós são passíveis de 
serem reservados, caso a reserva fosse à ida, poderia haver reservas sem sentido. 
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ANEXO C – SEGUNDA AVALIAÇÃO UTILIZADA NOS TESTES 
Prova aplicada na disciplina de Desenvolvimento de Aplicações para a Web 
(Diurno, semestre de 2013.1) do Curso de Graduação em Engenharia de 
Teleinformática. Foram utilizadas somente as questões  dissertativas. 

 
1. Sobre o uso de modelos de referência como o OSI, responda: 

a. Qual é o principal overhead imposto pela abstração em camadas? (1pt) 
Resposta padrão: A anexação de cabeçalhos em cada camada no nó de 
origem e a remoção dos mesmos cabeçalhos em cada camada do nó 
destino. 

b. Por que elementos intermediários em uma rede não precisam implementar 
todas as camadas superiores? (1pt) 
Resposta padrão: Os elementos intermediários, em geral, possuem 
apenas a função de repasse, sendo necessário apenas a implementação 
dos níveis mais baixos, em geral indo até o nível de enlace (switches) ou 
de rede (roteadores). 

 
2. Uma aplicação de rede precisa utilizar os serviços de uma camada específica da 

pilha de protocolos, ainda que essa comunicação seja intermediada por outra 
aplicação. No caso do TCP/IP, responda: 

a. Que camada é essa? (1pt) 
Resposta padrão: A camada de transporte. 

b. Quais as características e protocolos dos principais serviços oferecidos por 
essa camada? (1pt) 
Resposta padrão: Protocolo TCP, oferecendo um serviço orientado à 
conexão, com garantias de entrega, controle de ordenação e controle de 
congestionamento; e Protocolo UDP, oferecendo um serviço de transporte 
sem garantias de entrega nem de ordenação. 

 
3. Sobre a comunicação em redes TCP/IP, por que somente o IP e a porta dos 

servidores precisam ser conhecidos a priori para que a comunicação possa ser 
estabelecida em aplicações do tipo cliente-servidor? (1pt) 

Resposta padrão: Porque o IP e a porta dos clientes podem ser obtidos a 
partir da mensagem de requisição recebida pelo servidor. 

  
4. Sobre as aplicações Web, como o navegador identifica o tipo de objeto enviado 

pelo servidor (jpg, gif, doc, pdf, xml...) para acionar um módulo capaz de 
processá-lo? (1pt) 

Resposta padrão: Pelo tipo MIME do objeto, especificado no cabeçalho 
content-type do protocolo HTTP. 

 
5. Sobre o protocolo HTTP, responda: 

a. Em relação ao envio de dados do cliente para o servidor em uma 
mensagem de requisição, qual a diferença dos métodos GET e POST? 
(1pt) 
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Resposta padrão: Os dados enviados via método GET são anexados à 
URL do recurso requerido. No caso do método POST, os dados são 
enviados no corpo da mensagem de requisição. 

b. Para que serve o formato x-www-form-urlencoded ? (1pt) 
Resposta padrão: Esse formato define as regras sintáticas para 
formatação dos dados de formulários HTML enviados ao servidor. 

 
6. Sobre as linguagens HTML e CSS, responda: 

a. Para que serve um DTD? (1pt) 
Resposta padrão: No caso de um documento HTML, o DTD (ou 
“Document Type Definition”) indica precisamente o dialeto (ou “a versão do 
HTML”) usado para a construção desse documento e, portanto, quais são 
os elementos (ou “tags”) e atributos que podem ser utilizados (ou “que são 
válidos”) segundo esse dialeto. 

b. O que vem a ser um processo de validação? (1pt) 
Resposta padrão: Um processo de validação, que para documentos CSS 
como HTML, verifica se um documento está em conformidade com as 
especificações de linguagem e regras sintáticas indicadas para o 
documento. 
 
 

RESPOSTAS DOS ALUNOS – SEGUNDA AVALIAÇÃO 
Respostas dos alunos com respectiva pontuação atribuída pelo docente da 
disciplina após correção. 
 
Aluno 01 
1a – ) A abstração em camada precisa pôr mais um cabeçalho à informação em 
cada camada pela que passa. Assim, uma mensagem escrita pelo usuário, ainda 
se é muito curta, quando é passada para a camada de aplicação e começa a 
descer na pilha de camadas, elas vão lhe adicionar mais 6 cabeçalhos, e isso é 
muito overhead. 
1b – ) Porque os elementos intermediários devem se ocupar só, ao máximo, do 
transporte ponto a ponto, as funções de transporte, fim a fim são desenvolvidas 
pelos elementos finais, é por isso que os intermediários só precisam da camada 
física, de enlace e/ou de rede. 
2a – ) A camada de aplicação vai utilizar os serviços da camada de transporte para 
fazer a comunicação. 
2b – ) A essa camada vai chegar por um “socket” (a interface entre camada 
aplicação e transporte) e a camada de transporte vai fornecer de “conexão” entre 
os nós finais, usando o protocolo TCP. Ele vai fazer o serviço “confiável” e garantir 
a entrega ordenada dos pacotes, ademais é orientado a conexão. Nesta camada 
opera também UDP, só que ele não é fiável (não garante entrega ordenada) e não 
é orientado a conexão. O HTTP opera usando TCP e, por exemplo, o serviço DNS 
usa UDP. 
3 – ) Nas redes TCP/IP é o IP quem opera sobre TCP, sendo TCP quem fornece 
de “orientação a conexão” ao IP. A priori só são precisos o endereço IP e a porta 
destino porque a mensagem é passada para a capa inferior onde o TCP vai operar 
e se conectar ao dispositivo seguinte. 
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4 – ) Porque nas aplicações web usa-se MIME, que foi desenvolvido no começo 
para fornecer aos e-mails da informação do conteúdo, mas agora é usado na web 
para dar informação do tipo de objeto que está sendo enviado e assim o navegador 
sabe como pode-lo processar. 
5a – ) O método GET faz a requisição de um objeto completo e o POST pede só o 
cabeçalho. 
5b – ) Para a codificação da URL. 
6a – ) Não respondeu. 
6b – ) Um processo de validação consiste em “depurar” seu documento (seja 
HTML, CSS...) se baseando no tipo de linguagem que você tenha falado no 
cabeçalho que vai ser usado. Se, por exemplo, você diz que vai usar HTML 4 em 
versão “strict”, a validação vai comprovar que você usou as regras do padrão dessa 
linguagem, e vai dizer, no caso, os erros que podem existir. 
 
 
Aluno 02 
1a – ) Devido a abstração em camadas ser modularizada, ou seja, dividida, é 
necessário a cada camada realizar um serviço à sua camada subjacente. O 
empacotamento (encapsulamento) e desempacotamento (desencapsulamento) 
gerado entre os protocolos das diversas camadas gera esse overhead. 
1b – ) Pois não é competência deles o fazer. A função dos elementos 
intermediários (roteadores, switch’s, hub’s) de distribuição dos frames (camadas de 
enlace) ou pacotes (camadas de rede). Assim, não precisam ter conhecimento dos 
protocolos superiores. 
2a – ) Transporte 
2b – ) TCP - Orientado à conexão, UDP - Não orientado à conexão. Provê serviços 
de transporte à camada de aplicação. 
3 – ) O IP identifica um único nó na rede (pode ser um ou mais computadores 
respondendo no mesmo endereço - cluster/grid). A porta identifica um serviço 
específico que está escutando daquele nó. Assim, é possível estabelecer uma 
conexão. 
4 – ) Através do tipo MIME. 
5a – ) O método GET envia os parâmetros na própria string de requisição. Já o 
método POST envia os parâmetros no corpo do método. 
5b – ) Especifica o formato de como os parâmetros são enviados do cliente para o 
servidor. 
6a – ) O DTD especifica o padrão e as restrições que foram usadas para gerar 
aquele documento (HTML) específico. 
6b – ) A validação possui o objetivo de verificar se determinado documento 
(HTML/CSS) obtém certo grau de adequação a algum DTD específico. 
 
 
Aluno 03 
1a – ) O empacotamento/desenvolvimento das mensagens durante a transição 
entre camadas. 
1b – ) Porque a função desempenhada pelos elementos intermediários não 
necessita de informações que são necessárias à elementos que implementam as 
camadas superiores. 
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2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) A camada de transporte oferece os protocolos TCP (orientado à conexão, 
com garantia de entrega) e UDP (não orientado à conexão, sem garantia de 
entrega, não garante que os pacotes cheguem em ordem). 
3 – ) Comunicações em redes TCP são orientadas à conexão (estabelecem uma 
comunicação fim a fim antes de trocar mensagens), por isso o cliente precisa 
conhecer o endereço IP e a porta dos servidores. 
4 – ) No cabeçalho da resposta do servidor está contido o MIME, identificador do 
tipo de objeto retornado. 
5a – ) No método POST, dados podem ser enviados juntamente com a mensagem. 
5b – ) Não respondeu. 
6a – ) DTD serve para informar se a estrutura e o conteúdo do código HTML/CSS 
estão desacoplados ou acoplados. 
6b – ) Processo que verifica a validade do algoritmo, se foi escrito segundo as 
normas. 
 
 
Aluno 04 
1a – ) Ao se possuir muitas camadas, o número de “headers” que são incluídos na 
mensagem que parte da camada mais alta também aumentam, gerando 
mensagens grandes que possuem maiores chances de perdas ou falhas durante a 
transmissão da mensagem pela rede. 
1b – ) Pois serão implementadas apenas as camadas necessárias para a sua 
função. Um exemplo é o de que um roteador não precisa possuir a camada de 
aplicação, pois não possui interface nenhuma para que a aplicação execute, e sua 
tarefa é apenas de transmitir a informação pela rede, se tornando desnecessário a 
implementação de camadas que não são necessárias para que este execute sua 
função. 
2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) Transmite as informações por via de pacotes. Os principais serviços são o 
TCP e UDP. TCP: Garantia da entrega de pacotes, podendo identificar a falha ou 
perda de pacotes durante o transporte e/ou até mesmo a duplicação do pacote, 
fazendo-se com que ocorra o reenvio apenas do pacote pendente. UDP: Não se 
preocupa com a garantia da entrega dos pacotes, podendo ocorrer falhas ou 
perdas de pacotes sem saber informar quais foram afetados, tendo que reenviar 
todos os pacotes novamente. 
3 – ) O IP é necessário para identificar quem é o computador que fará a requisição 
(cliente) e quem responderá a esta requisição (servidor), ou seja, para identificar 
quem mandou a informação e quem irá recebê-la. Já a porta é necessária para 
saber-se aonde a informação deve ser entregue, pois a informação pode ir para um 
local errado (outra porta) e ser interpretada de outra maneira ou até destruída, 
como ocorre no caso do acesso a uma porta que possui um “firewall” para 
informações não esperadas. 
4 – ) Através do MIME. 
5a – ) GET: envia através da URL, POST: envio dos dados juntamente com a 
requisição para o servidor. 
5b – ) Para padronizar a transmissão das mensagens HTTP entre cliente e 
servidor. 
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6a – ) Para especificar o tipo de formato de dados utilizado pelo código HTML. 
6b – ) Uma verificação feita para saber-se se o código HTML ou CSS foi escrito no 
padrão esperado. 
 
 
Aluno 05 
1a – ) O principal overhead dá-se pela utilização de cabeçalhos em cada camada. 
1b – ) Porque só se faz necessário implementar as camadas necessárias para 
determinada função. Como exemplo a de comutadores (camada 2) que é preciso 
implementar somente a camada física e a de enlace. 
2a – ) Camada de rede (camada 3). 
2b – ) Característica: fazer o roteamento de pacotes. Protocolos: TCP, UDP. 
3 – ) Em aplicações do tipo cliente-servidor, o cliente envia uma requisição para o 
servidor e o servidor processa esse pedido e envia uma resposta ao cliente. Assim, 
se o IP e a porta dos servidores forem conhecidos, o cliente saberá para onde 
enviar o pedido. Nessa requisição, ele enviará o IP e porta para o servidor, assim o 
servidor terá como mandar uma resposta. 
4 – ) Através do MIME, em que cada navegador tratará o objeto da forma que o 
módulo foi projetado. 
5a – ) No método GET os dados são enviados para o servidor na própria URL, 
assim não é seguro. No método POST os dados são enviados para o servidor no 
corpo do documento, sendo assim mais seguro que o GET. 
5b – ) Serve para enviar os dados de um formulário pela URL, sendo essa 
codificada para o servidor. 
6a – ) O doctype (DTD) serve para mostrar para qualquer navegador como ele 
deve interpretar aquela página. 
6b – ) O processo de validação tanto para o HTML como para o CSS visa mostrar 
erros e alertas do código implementado (tais como tags abertas e não fechadas, 
falta de “;” no CSS), assim irá funcionar perfeitamente no navegador. 
 
 
Aluno 06 
1a – ) A adição de cabeçalhos no início da mensagem após a passagem por cada 
camada e a retirada destes cabeçalhos em sua recepção. 
1b – ) Pois os elementos intermediários só precisam enviar para o destino os 
objetos, sem necessitar saber o que está sendo enviado ou fazer algum 
processamento com este. 
2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) O TCP e o UDP são os principais protocolos. No protocolo TCP o usuário 
tem garantia que irá receber o objeto. No protocolo UDP o usuário tem garantia de 
manter uma taxa de bits durante o transporte do objeto. 
3 – ) Pois se somente o cliente irá requisitar informações do servidor e como 
somente um usuário pode se conectar a uma porta do servidor a comunicação 
pode ser estabelecida. 
4 – ) Utilizando o MIME que é um identificador de tipos de objeto que irá acionar o 
módulo correto de acordo com cada identificador. 
5a – ) O método GET envia a informação no cabeçalho e esta tem um limite de 
tamanho. O método POST envia a informação no corpo sem limite de tamanho. 
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5b – ) Não respondeu. 
6a – ) Serve para definir o que pode ou o que não pode ser usado em um 
determinado documento HTML. 
6b – ) É um processo que verifica se o conjunto de regras do DTD definido está 
sendo obedecido. 
 
 
Aluno 07 
1a – ) Sempre que uma informação é transmitida de uma camada para outra é 
adicionado um cabeçalho. Cabeçalho este que também deverá ser processado no 
outro lado da comunicação, causando assim, overhead. 
1b – ) Porque as informações recebidas são colocadas dentro de um cabeçalho. 
Assim, cada camada se preocupa apenas com a sua implementação. 
2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) Os principais protocolos da camada de rede são TCP e UDP. TCP: entrega 
garantida, comunicação mais lenta. UDP: entrega não garantida, comunicação 
mais rápida. 
3 – ) Porque são dois parâmetros que o NAT mapeia para que possa ser 
estabelecida a comunicação. 
4 – ) Ao ser enviado o objeto, é necessário que este tenha determinada extensão, 
para que possa ser identificado. 
5a – ) GET: são enviados na própria URL, POST: os dados são enviados no corpo 
da mensagem. 
5b – ) Não respondeu. 
6a – ) Comunica ao navegador o padrão de HTML que será usado. 
6b – ) Serve para identificar que determinado código está seguindo todos os 
padrões indicados. 
 
 
Aluno 08 
1a – ) A comunicação entre camadas, o tempo da informação ir de uma camada a 
outra. 
1b – ) Porque a abstração em camadas prevê que cada elemento implemente 
funções específicas da sua camada e se utilize das outros camadas para conseguir 
a comunicação. 
2a – ) Transporte. 
2b – ) UDP: não garante a entrega, bem como sua ordem, mais vulnerável. TCP: 
garante a entrega e o reenvio em caso de perda de pacote. 
3 – ) Porque essas são as necessárias para iniciar a comunicação, visto que a 
primeira solicitação é do cliente. Assim o servidor responde pelo o que solicitou a 
conexão. 
4 – ) Através do MIME que a partir da extensão do arquivo/recurso, identifica o tipo 
e o subtipo, por exemplo, TEXT/plain; IMG/JGP; IMG/GIP. 
5a – ) O método GET funciona para receber um arquivo, podendo enviar 
informações só pela URL. Já o método POST permite o envio de dados do cliente 
para o servidor. 
5b – ) Localizar o servidor de destino. 
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6a – ) É usado para identificar o tipo de dialeto de HTML usado, por exemplo: 
HTML 4.0/XHTML 1.0. 
6b – ) É a verificação de erros e de um padrão para um determinado protocolo, por 
exemplo: HTTP. 
 
 
Aluno 09 
1a – ) Os vários processos de empacotamento e desempacotamento dos dados. 
1b – ) Elementos intermediários possuem, na maioria dos casos, função apenas de 
repasse, bastando apenas que ele implemente até a camada de rede. Para outros 
elementos, a implementação da camada de enlace também já é o bastante. 
2a – ) Transporte. 
2b – ) Responsável por definir as regras de transporte dos dados entre as 
aplicações. Seus principais protocolos são o TCP e o UDP. O primeiro é orientado 
à conexão, o que quer dizer que um canal dedicado é criado para o transporte dos 
dados e, além disso, mecanismos de controle de entrega são agregados. Já o UDP 
é caracterizado como BEST-EFFORT: não é orientado à conexão, não define 
mecanismos de entrega, mas é mais rápido. 
3 – ) Na arquitetura cliente-servidor, o servidor deve ter seu endereço completo 
(IP+PORTA) sabido por todos, pois este deve ser o mesmo ao longo do tempo, 
diferente dos clientes, que podem mudar de endereço sem problemas. Do ponto de 
vista da aplicação, a porta usada no cliente pode ser facilmente negociada. 
4 – ) Através do tipo MIME, campo do cabeçalho HTTP. 
5a – ) Nessa situação, mensagens com o método GET especificam aquilo que o 
cliente está requisitando, e o servidor responde com os dados pedidos 
encapsulados em mensagens de método POST. 
5 – ) É um padrão que define requisições da arquitetura WEB que serão traduzidas 
em mensagens de protocolo definido, exemplo: X-WWW-FORM-URL-ENCODED. 
6a – ) Um DTD é um documento/especificação que define regras e restrições para 
a codificação HTML/CSS. 
6b – ) Um processo de validação nada mais é que a análise do código escrito em 
comparação com as regras definidas pelo DTD que ele responde, afim de verificar 
se o código realmente segue esse DTD. 
 
 
Aluno 10 
1a – ) A abstração em camadas pode gerar o problema de implementarmos 
camadas que não serão necessárias na aplicação, tendo assim, que implementar o 
protocolo destas mesmo quando não seriam necessários. 
1b – ) Elementos intermediários não precisam implementar todas as camadas pois 
são somente canais, não há a necessidade de um roteador implementar a camada 
de aplicação. Por exemplo, já que ele não terá a função de rodar aplicativos. 
2a – ) Camada de Transporte. 
2b – ) A camada implementa os protocolos que são responsáveis pelo 
endereçamento e controle da transmissão dos dados. 
3 – ) Inicialmente só precisamos desses dois dados, pois é necessário saber qual o 
computador que está rodando a aplicação (este é identificado através do IP) e 
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precisamos saber com qual aplicação que vamos comunicar (essa comunicação é 
feita utilizando a porta). 
4 – ) Através do MIME informamos o tipo de objeto enviado e com isso o 
navegador pode processá-lo. Exemplo: TEXT/HTML, IMAGE/SPG. 
5a – ) O método GET normalmente é utilizado quando é necessário pedir 
informações ao servidor, já o método POST quando temos que enviar informações 
como no caso do preenchimento de formulários. 
5b – ) Serve para passar todas as informações necessárias tais como: o protocolo 
(HTTP por exemplo), o DNS e informações como os de um formulário por exemplo. 
6a – ) Especificar o dialeto de um documento HTML. 
6b – ) Processo usado para verificar se os códigos estão seguindo a especificação 
determinada para a linguagem. 
 
 
Aluno 11 
1a – ) O encapsulamento dos dados de uma camada feito pela camada inferior. 
1b – ) Porque, devido ao encapsulamento, é possível entender e interpretar o envio 
dos dados apenas lendo o cabeçalho da camada correspondente. 
2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) Os principais protocolos são o TCP e o UDP, que são responsáveis pelo 
envio de dados através da internet assegurando (TCP) ou não (UDP) o 
recebimento de dados. 
3 – ) Porque apenas com o IP é possível descobrir o endereço MAC do servidor a 
ser acessado através do protocolo ARP. Já a porta é responsável para direcionar o 
envio à aplicação requerida. 
4 – ) Através do MIME, que interpreta a URL enviada pelo protocolo HTTP. Após 
percorrer o caminho do arquivo contido na URL ele lê o nome e a extensão do 
arquivo (caso exista) até encontrar um possível caractere interrogação “?”. 
5a – ) O método GET requisita dados a partir das informações contidas no 
cabeçalho da mensagem. Já o POST envia dados no corpo da mensagem com as 
informações de envio e/ou também complementares no cabeçalho da mensagem. 
5b – ) Para envio de dados do tipo “cookie”. 
6a – ) Para especificar a versão de um documento web e a validação necessária. 
6b – ) Um processo que consiste na verificação de dados inseridos em 
determinados campos ou escopos de acordo com seu uso e/ou aplicação. Do 
ponto de vista de um código de uma página web a validação se dá pela maneira 
como o mesmo foi escrito de acordo com as convenções criadas pelo órgão W3C. 
 
 
Aluno 12 
1a – ) O principal overhead deve-se ao encapsulamento e desencapsulamento do 
pacote nas camadas. 
1b – ) Pois eles só usam apenas os serviços que provém das camadas que eles 
implementam. Exemplo: comutadores implementam 2 camadas, pois ele só usa 2 
camadas. 
2a – ) Camada de transporte. 
2b – ) Esta camada provém os protocolos UDP e TCP, localizada entre a camada 
de aplicação e a de rede. É responsável por entregar os pacotes ao destino. 
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3 – ) Porque para comunicação é necessária a abertura de um canal TCP entre o 
cliente e servidor. Portanto, o cliente precisa saber o IP e a porta do servidor para 
solicitar a abertura do canal. Já o servidor apenas responde a solicitação ao cliente. 
4 – ) Ele realiza a identificação através do content-type que especifica o tipo MIME 
do objeto. 
5a – ) O método POST envia os dados no corpo da mensagem, separados do 
HEAD. Já o método GET não o faz, usando a codificação de URL para isto. 
5b – ) Para codificar os dados de envio na URL. 
6a – ) Para especificar a padrão da linguagem que está sendo usado. Exemplo: 
STRICT. 
6b – ) É processo pelo qual há a checagem do código para ver a conformidade do 
código com o padrão adotado. 
 
 
Aluno 13 
1a – ) Porque pelos modelos em camadas OSI, uma aplicação, por exemplo, teria 
que percorrer por meio de sete camadas para poder depois chegar a um destino. 
Todo esse processo geraria um atraso grande. 
1b – ) Porque determinados elementos são limitados quanto ao seu uso. Por 
exemplo, um roteador não precisa ir até a camada de aplicação para poder rotear 
informações, tendo em vista que nesses aparelhos não possuem interfaces para 
APP’S, por exemplo. 
2a – ) A camada de transporte. 
2b – ) HTTP: protocolo de rede padrão em que utiliza métodos de envio e 
recebimento de arquivos através do serviço TCP/IP. FTP: transferência de arquivos 
via web. 
3 – ) Porque para um cliente solicitar uma requisição só é necessário a priori o 
endereço IP do servidor e dizer qual o serviço que está sendo solicitado através da 
numeração da porta. 
4 – ) O navegador utiliza o serviço MIME, que diz qual tipo de arquivo foi enviado 
pelo servidor. Há também alguns MIMES especiais que acionam plugins para 
poder ler os objetos. 
5a – ) Em relação ao envio de dados do cliente para o servidor, o método GET é 
utilizado para solicitar objetos de uma página, por exemplo. Já o método POST é 
usado para o cliente receber dados do servidor. 
5b – ) Não respondeu. 
6a – ) O DTD serve para visualizar qual o padrão do HTML o cliente/servidor está 
utilizando. 
6b – ) Uma vez implementado um código em HTML, o mesmo é posto para ser 
validado pela W3C, a fim de serem reportados, os possíveis erros no código. 
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ANEXO D – PERMUTAÇÕES REALIZADAS PARA OS TESTES 
Tabela com todas as possibilidades possíveis para um conjunto de três ou quatro técnicas. 

 

(01) : RCI SOR RAP  (01) : RCI SOR RAP AUC  
(02) : RCI RAP SOR  (02) : RCI SOR AUC RAP  
(03) : SOR RCI RAP  (03) : RCI RAP SOR AUC  
(04) : SOR RAP RCI  (04) : RCI RAP AUC SOR  
(05) : RAP RCI SOR  (05) : RCI AUC SOR RAP  
(06) : RAP SOR RCI  (06) : RCI AUC RAP SOR  
 (07) : SOR RCI RAP AUC  
 (08) : SOR RCI AUC RAP  
 (09) : SOR RAP RCI AUC  
 (10) : SOR RAP AUC RCI  
 (11) : SOR AUC RCI RAP  
 (12) : SOR AUC RAP RCI  
 (13) : RAP RCI SOR AUC  
 (14) : RAP RCI AUC SOR  
 (15) : RAP SOR RCI AUC  
 (16) : RAP SOR AUC RCI  
 (17) : RAP AUC RCI SOR  
 (18) : RAP AUC SOR RCI  
 (19) : AUC RCI SOR RAP  
 (20) : AUC RCI RAP SOR  
 (21) : AUC SOR RCI RAP  
 (22) : AUC SOR RAP RCI  
 (23) : AUC RAP RCI SOR  
 (24) : AUC RAP SOR RCI  
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ANEXO E – TESTES MANUAIS 
Tabelas com resultados dos testes manuais do algoritmo proposto e das técnicas de pré-

processamento. 

 

 

 

  

Frase original Frase original após pré-processamento
Muitos consideram Messi o melhor jogador de futebol da atualidade. muit consid mess jog futebol atual 

Comparada com:

Frases modificadas
Frases modificadas após                                    

pré-processamento de texto
% 

Similaridade
Com TPS

[1] Messi é considerado um dos melhores jogadores de futebol da atualidade. mess consider jog futebol atual 83,33 85,71
[2] Na atualidade, Messi é o melhor jogador de futebol. na atual mess e o melhor jog de futebol 66,66 71,43
[3] Messi é o melhor jogador de futebol da atualidade. mess jog futebol atual 66,66 71,43
[4] Nos dias atuais, Messi é considerado o melhor jogador de futebol. dia atual mess consider jog futebol 71,43 75,00
[5] Atualmente, Messi é considerado o melhor jogador de futebol. atual mess consider jog futebol 83,33 85,71
[6] Na atualidade, muitos consideram que Messi é o melhor jogador de futebol. atual muit consid mess jog futebol 85,71 87,50
[7] No futebol, atualmente, consideram Messi o melhor jogador. futebol atual consid mess jog 83,33 85,71
[8] Quem não considera Messi o melhor jogador de futebol da atualidade? consid mess jog futebol atualidade 83,33 85,71
[9] Seria Messi o maior jogador de futebol atualmente? ser mess mai jog futebol atual 66,66 71,43

Frase original Frase original após pré-processamento
O gato feriu a criança. gat fer a crianc 

Comparada com:

Frases modificadas
Frases modificadas após                                    

pré-processamento de texto
% 

Similaridade
[1] A criança foi ferida pelo gato. a crianc foi fer gat 80,00
[2] A criança feriu-se. a crianc fer 75,00
[3] O gato machucou a criança. gat machuc a crianc 75,00
[4] A criança foi ferida pelo gato. a crianc foi fer gat 80,00
[5] Foi o gato que feriu a criança. foi gat fer a crianc 80,00
[6] Foi a criança que o gato feriu. foi a crianc gat fer 80,00
[7] O bichano feriu a criança. bich fer a crianc 75,00
[8] Aquele gato feriu a criança. gat fer a crianc 100,00
[9] O gato não feriu a criança. gat fer a crianca. 100,00
[10] Foi aquele gato que feriu a criança? foi gat fer a crianc 80,00

Frase original Frase original após pré-processamento
Ele estuda gramática e escreve bem. estud gram escrev 

Comparada com:

Frases modificadas
Frases modificadas após                                    

pré-processamento de texto
% 

Similaridade
[1] Ele estuda gramática, mas escreve bem. estud gramatica escrev 100,00
[2] Ele estuda gramática, logo escreve bem. estud gramatica escrev 100,00
[3] Quem escreve bem estuda gramática. escrev estud gram 100,00
[4] Será que quem estuda gramática escreve melhor? ser estud gram escrev 75,00
[5] Escrever bem é fruto de muito estudo de gramática. escrev e frut estud gram 60,00

Frase original Frase original após pré-processamento
Ele acordou cedo e saiu para o trabalho. estud gram escrev 

Comparada com:

Frases modificadas
Frases modificadas após                                    

pré-processamento de texto
% 

Similaridade
[1] Ele estuda gramática, mas escreve bem. estud gramatica escrev 100,00
[2] Ele estuda gramática, logo escreve bem. estud gramatica escrev 100,00
[3] Quem escreve bem estuda gramática. escrev estud gram 100,00
[4] Será que quem estuda gramática escreve melhor? ser estud gram escrev 75,00
[5] Escrever bem é fruto de muito estudo de gramática. escrev e frut estud gram 60,00

Técnicas utilizadas
RCI, SOR, RAP, RPR, RSW
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ANEXO F – RESULTADOS DOS TESTES COM AS PERMUTAÇÕES 
Tabelas com resultados dos testes de similaridade com algoritmo proposto e técnicas de 

pré-processamento. 

 

Com o objetivo de limitar a quantidade de páginas desta dissertação, todas as planilhas de 

resultados com testes realizados foram disponibilizados por tempo indeterminado em:  

http://www.4shared.com/zip/VmGgO9RI/Relatrios_Avila2013.html 

 

 


