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Por iniciativa conjunta da Comissão Executiva do Conselho Pedagógico, do 
Departamento de Matemática (DM) e do Conselho Directivo do IST, organizou-se no 
início do ano lectivo de 2002/2003 uma prova de aferição de conhecimentos 
fundamentais de matemática para todos os alunos – cerca de 1300 –  que entraram 
pela primeira vez no IST1. Esta Prova, embora não estritamente obrigatória, tinha 
consequências sobre a nota da disciplina de Análise Matemática I, pelo que a taxa de 
comparência foi superior a 95%.  
 
Por razões logísticas, realizaram-se 3 provas distintas: uma no campus da Alameda2, 
outra no campus do Taguspark3, e uma terceira para alunos colocados em 2ª fase. As 
provas podem encontrar-se em http://wwwcp.ist.utl.pt/2001-2002/. As análises 
estatísticas [1], da responsabilidade do DM, foram realizadas independentemente para 
cada população, tendo sido apresentados pelo Conselho Pedagógico relatórios 
descritivos [2], que agrupam todos os alunos ingressados em 1ª fase, 
independentemente do campus em que se realizaram. Foi entretanto preparado, pelo 
primeiro autor, um texto [3] a ser publicado nas Actas do Seminário “O Ensino da 
Matemática: Situação e Perspectivas”, Conselho Nacional de Educação, 28 de 
Novembro de 2002, que dedica uma secção à análise dos diferentes relatórios atrás 
referidos. As presentes notas, baseadas nesse texto, pretendem sumariar as principais 
conclusões, não dispensando, contudo, para uma análise mais detalhada, a consulta 
dos relatórios [1], [2]. 
 
Começamos por salientar os seguintes factos relativamente ao universo de estudantes 
em observação: o IST é uma escola de Ciência e Engenharia, com condições de 
admissão particularmente exigentes no panorama nacional: para qualquer Licenciatura 
exige-se uma classificação mínima de 100 pontos (10.0 valores) nas Provas de 
Ingresso (em particular na prova de Matemática (PIM)), e cumulativamente 120 
pontos na Nota de Seriação de candidatura à respectiva Licenciatura (em certos casos, 
como para a LMAC4 e a LCI5, as exigências são mesmo mais elevadas: 120 pontos na 
PIM e 140 pontos na Nota de Seriação). Em termos da população estudantil pré-
universitária, o universo sob observação através da Prova de Aferição é pois uma 
população que pode ser caracterizada como de elite em termos de preparação 
matemática. Concretamente [3]: 
 

• 80% destes estudantes encontram-se acima da mediana (percentil 50) daqueles 
que, a nível nacional, tiveram classificação superior ou igual a 10 na PIM; 

• 60% destes estudantes encontram-se acima do percentil 75 daqueles que, a 
nível nacional, tiveram classificação superior ou igual a 10 na PIM; 

                                                 
1 Excepto para os alunos que ingressaram na Licenciatura em Arquitectura. 
2 Dividida em dois enunciados diferentes. 
3 Idem. 
4 Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação. 
5 Licenciatura em Ciências Informáticas. 



• 23% destes estudantes encontram-se acima  do percentil 90 daqueles que, a 
nível nacional, tiveram classificação superior ou igual a 10 na PIM. 

 
A prova teve como principal objectivo avaliar pontos fortes e fracos em toda a 
formação dos alunos ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário – 
ou seja, entre o 7º e o 12º ano, inclusive. O formato foi de escolha múltipla num teste 
com 20 perguntas sem descontos para respostas erradas. As perguntas encontravam-se 
divididas por grupos, relativos às matérias a que diziam respeito: 
 
 

Grupo Tópico Matemático Ano em que é 
leccionado 

Número de 
perguntas 

Média de 
respostas 

certas 
1 Regras operatórias com 

fracções e expoentes 3º ciclo (7º, 8º, 9º) 5 76% 

2 Equações e inequações 10º 4 71% 
3 Funções exponencial, 

logarítmica e trigonométricas 
 

12º 
 
3 

 
55% 

4 Funções: gráfico, domínio, 
contradomínio, extremos 11º, 12º 3 87% 

5 Funções: derivadas 11º, 12º 3 78% 
6 Funções: composição até ao 11º 1 48% 
7 Raciocínio lógico transversal 1 23% 

 
Tabela 1: Descrição dos tópicos aferidos, grau de ensino em que são leccionados e média de respostas 

certas obtidas. 
 

 
Os dois primeiros grupos continham perguntas extraordinariamente elementares, 
nomeadamente operações sobre fracções, a regra dos expoentes, ou factos elementares 
de cálculo algébrico. Citando [2], 
 

“...a existência de respostas erradas é, só por si, algo de preocupante. 
Verificou-se que 34% dos alunos erraram pelo menos duas perguntas do grupo 
1 e 65% erraram pelo menos duas perguntas no conjunto dos grupos 1 e 2.” 

 
Muito preocupante é também o facto de estes estudantes de elite atingirem o ensino 
universitário numa das melhores Escolas de Portugal revelando carências difíceis de 
imaginar e cometendo erros inaceitáveis em operações elementares de aritmética ou 
cálculo algébrico. Para citar apenas alguns exemplos6: 
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6 Exemplos retirados dos enunciados do campus da Alameda, pelo que as percentagens correspondentes 
se referem em cada caso a um universo de cerca de meio milhar de alunos. 
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53 abba =  (14% dos alunos); 

 
Sendo a real arbitrário, aa =2  (35% dos alunos). 

 
Trata-se de erros difíceis de conceber em matérias tão elementares. Como se refere 
em [2],  
 

“É importante que a matéria leccionada no 3º Ciclo, e que corresponde a 
competências básicas que os alunos devem possuir, seja fortalecida no 
percurso do 10º ao 12º anos. É possível que o facto de o ensino ser obrigatório 
até ao 9º ano e os sistemas anti-insucesso que são utilizados nos primeiros 
ciclos de ensino sejam responsáveis pela falta de solidez da formação nos 
grupos 1 e 2 das perguntas da Prova de Aferição.” 

 
Além disso, segundo o mesmo relatório, a baixa taxa de sucesso no grupo de 
perguntas respeitantes a funções exponencial, logaritmo e trigonométricas também 
revela potenciais problemas para o desempenho no IST, o baixo resultado na 
composição de funções terá certamente um impacto negativo e o fraquíssimo 
resultado na pergunta sobre lógica matemática corresponde a uma séria lacuna que é 
necessário colmatar. 
 
A análise estatística pormenorizada dos resultados permite, contudo, extrair 
conclusões mais profundas7 (cf. [3]). Em primeiro lugar, a grandeza com a qual a 
classificação da Prova de Aferição revela maior correlação estatística (cerca de 57%) 
é a Nota de Seriação do aluno. Citando [1],  
 

“Existe uma relação relativamente forte entre os resultados da Prova de 
Aferição e a Nota de Seriação dos alunos, sendo que (em média) quanto maior 
for a Nota de Seriação melhores são os resultados na Prova de Aferição”. 

 
A curva de resultados indica um pico entre o 14 e o 15 (sendo a média aritmética das 
notas de 14.2). Essa distribuição não é simétrica; para notas abaixo do pico a 
distribuição tem uma cauda alongada, tomando valores no intervalo [4,14]. Veja-se a 
Figura 1, onde se apresenta o histograma respectivo acompanhado da curva de melhor 
ajustamento. As explicações estatísticas para este facto são de três tipos: (1) a 
existência de um limite superior à direita (20 valores); (2) a não-homogeneidade da 
população (alunos fortes não têm a mesma probabilidade de responder certo a uma 
pergunta ao acaso que alunos fracos); (3) a não-independência estatística das respostas 
(existe uma correlação positiva entre diferentes respostas de um mesmo aluno). 
 

                                                 
7 Os parágrafos seguintes referem-se ao Relatório I (cf. [1]), relativo ao campus da Alameda (1021 
alunos). 
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Figura 1: Histograma de notas finais e curva de melhor ajustamento (Campus da Alameda, 1ª fase). 

 
 
De entre vários modelos estatísticos testados, o que revelou melhor ajustamento aos 
dados foi o de uma mistura de 4 distribuições, de tipo 20-Xi, com Xi binomial 
negativa, i=1,...,4, cada uma delas caracterizada pelo intervalo de Nota de Seriação. 
Apresentam-se na Figura 2 os histogramas de Nota Final para cada uma das 
subpopulações consideradas: Nota de Seriação respectivamente nos intervalos 
[12,14[, [14,16[, [16,18[, [18,20]. 
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Figura 2: Histogramas de nota na Prova de Aferição para diferentes intervalos de Nota de Seriação 

(Campus da Alameda, 1ª Fase). 
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Destes gráficos torna-se evidente, em primeiro lugar, o deslocamento para a direita 
das notas na Prova de Aferição à medida que a nota de Seriação aumenta. As médias 
das notas da Prova de Aferição nas quatro categorias das Notas de Seriação 
consideradas são, respectivamente, 11.8, 13.3, 15.1 e 17.3 [1]. É ainda claro que 
alunos com nota de seriação muito elevada, no intervalo [18,20], obtêm 
esmagadoramente classificação também muito elevada (entre 16 e 20) na Prova de 
Aferição. Para alunos médios (com nota de seriação nos intervalos [16,18[ e [14,16[), 
existe uma dispersão de notas na Prova de Aferição significativamente maior: elas 
variam já, com frequência não-trivial, entre 8 e 20 valores no primeiro caso e entre 7 e 
19 no segundo. A grande concentração das notas é em ambos os casos na zona central 
do gráfico, e a distribuição revela maior grau de normalidade – o que indica que a 
subpopulação analisada é mais homogénea. Finalmente, para alunos com nota de 
seriação no intervalo [12, 14[, a dispersão é enorme: não existem, ao contrário dos 
outros intervalos analisados, concentrações significativas que indiquem elevada 
correlação entre Prova de Aferição e Nota de Seriação. 
 
É ainda interessante neste contexto analisar os resultados relativos à frequência 
relativa dos erros cometidos pelos alunos em função do grupo de questões e do nível 
de ensino em que são leccionadas. Os resultados8 apresentam-se na Tabela 2. Citando 
de novo [1]: 
 
“O número de alunos que erra 3 ou mais questões elementares (i.e. dos Grupos 1, 2, 3) 
é considerado preocupante: 64.9% do total.” 
 
 
 

Grupo Questões Anos em que  
são leccionados Categoria Frequência 

(%) 
1 1-5 3º ciclo (7º, 8º, 9º) 2 ou mais questões erradas 30.3 
2 6-9 10º 2 ou mais questões erradas 30.6 

3 10-12 12º 1 ou mais questões erradas 
2 ou mais questões erradas 

78.1 
41.7 

4 13-15 11º e 12º 1 ou mais questões erradas 
2 ou mais questões erradas 

33.7 
 5.3 

5 16-18 11º e 12º 1 ou mais questões erradas 
2 ou mais questões erradas 

46.2 
13.3 

6 19 até ao 11º Esta questão errada 51.6 
7 20 transversal Esta questão errada 75.9 

 
Tabela 2: Alguns resultados relativos aos grupos de questões. 

 
 

É relevante o facto de, em face da já referida correlação estatística significativa entre 
Prova de Aferição e Nota de Seriação, esta distribuição estar muito longe de uniforme. 
Na Tabela 3 resumem-se os dados, já para todos os cerca de 1300 estudantes 
abrangidos pela Prova de Aferição, do cruzamento entre o número total de respostas 
certas nos grupos 1, 2 e 3 – os mais elementares, que, recorde-se, cobrem 

                                                 
8 Relativos ao campus da Alameda. 
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respectivamente matérias leccionadas no 3º Ciclo do Ensino Básico, no 10º e no 12º 
anos – e a Nota de Seriação.  
 
 

  Nota de Seriação  
 [120,140] ]140,160] ]160,180] ]180,200] 

 GLOBAL 

Relatório I 90.3% 80.2% 56.0% 20.4% 64.9% 
Relatório II 93.5% 81.6% 42.9% 25.0% 81.5% 
Relatório III 96.6% 60.0% 40.0% - 73.4% 

TODOS 92.2% 79.2% 54.7% 20.6% 67.8% 
 

Tabela 3: Percentagem de alunos que erra 3 ou mais questões elementares (Grupos 1 a 3) em função da 
Nota de Seriação. 

 
 
Estes dados quase falam por si. Correspondem de facto à experiência quotidiana 
vivida no IST e, estamos certos, na maioria das Universidades portuguesas. Algumas 
conclusões claras podem extrair-se: 
 

• Alunos considerados pelo sistema educativo pré-universitário como “muito 
bons” ou “excelentes” têm de facto uma boa preparação matemática. 

• Alunos considerados pelo sistema educativo pré-universitário como “médios” 
podem ser médios ou, muito frequentemente, fracos ou mesmo muito fracos. 

• As fraquezas destes alunos revelam-se frequentemente na falta de domínio de 
matérias absolutamente elementares; é surpreendente a frequência com que 
são expostas graves carências em matérias leccionadas ao nível do Ensino 
Básico e de todo o Secundário. 
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