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1 Introdução

No seguimento da análise dos resultados da Prova de Aferição de Matemática realizada
pelos alunos que ingressaram no IST no ano lectivo de 2002/03, apresenta-se neste relatório
uma análise dos resultados desses mesmos alunos na disciplina de Análise Matemática I
(no ano lectivo de 2002/03, 1o Semestre).

2 Dados

A partir das pautas fornecidas pelos Professores responsáveis pelos diversos cursos e
por cruzamento com os ficheiros relativos à Prova de Aferição foi construída uma ma-
triz de dados com as seguintes variáveis: “Número do aluno”, “Curso”, “Cod.Prova.Af”,
“Nota.Prova.Af.”, “Nota.Seriação” e “Nota.AMI”.

A variável “Curso” corresponde aos códigos em vigor no IST. A variável “Cod.Prova.Af”
toma os valores: 1 (Enunciado 1 da 1a Fase), 2 (Enunciado 2 da 1a Fase) e 3 (Enunciado
2a Fase). A variável “Nota.AMI” corresponde à nota obtida pelo aluno na disciplina de
Análise Matemática I (AMI), antes da eventual bonificação dada pela Nota da Prova de
Aferição (“Nota.Prova.Af.”). Consideraram-se apenas os alunos que completaram o pro-
cesso de avaliação em AMI e simultaneamente realizaram Prova de Aferição. Omitiram-se
ainda alguns alunos sem Nota de Seriação (contingente especial). O número total de alunos
considerados é de 1107, com a distribuição por cursos indicada na Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição por curso dos 1107 alunos considerados.

Código Curso N. de alunos
1 E. Civil 158
3 E. Mecânica 92
5 E. Química 66
6 E. Materiais 5
7 E. Física 36
8 E. Naval 8
9 Matemática 25

10 LEIC 140
11 LEGI 23
12 E. Território 10
13 E. Aeroespacial 44
14 LEEC 213
15 E. Ambiente 39
16 Química 16
17 E. Biológica 48
19 LESIM 80
20 Ciências Informáticas 9
21 E. Biomédica 22
22 LERCI 68
23 E. Georecursos 6
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De entre os alunos não considerados interessa quantificar aqueles que não comple-
taram o processo de avaliação a AMI e verificar se existe alguma relação entre esta ca-
tegoria e a variável “Nota.Prova.Af.”. Apresentam-se na Tabela 2 os valores absolutos
correspondentes e na Figura 1 um gráfico da proporção respectiva (para cada valor de
“Nota.Prova.Af.”). Observa-se, como seria de esperar, uma tendência para esta proporção
decrescer quando aumenta “Nota.Prova.Af.”.

Tabela 2: Distribuição por “Nota.Prova.Af.” de todos os alunos (que realizaram a Prova de
Aferição) e dos alunos que não completaram o processo de avaliação a AMI (NCPA AMI).

Nota.Prova.Af. ≤ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N. de alunos 44 33 58 69 99 106 144 171 145 143 110 83 61 26
NCPA AMI 8 8 13 11 15 13 18 29 21 15 8 7 3 2
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Figura 1: Para cada valor de “Nota.Prova.Af.” indica-se a proporção de alunos que não
completaram o processo de avaliação a AMI.

3 Relação entre o resultado de AMI e as restantes variáveis

Começa-se por um análise descritiva da variável “Nota.AMI”. Na Tabela 3 apresentam-se
as medidas descritivas e na Figura 2 o histograma. Note-se elevada variabilidade.

A seguir estuda-se a relação entre a “Nota.AMI” e outras variáveis. As correlações
entre as variáveis quantitativas são as seguintes:
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Tabela 3: Medidas descritivas da variável “Nota.AMI”.

Mínimo 1o Quartil Mediana Média 3o Quartil Máximo Desvio padrão
0 6 9.5 8.95 11.7 19.6 4.02
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Figura 2: Histograma da variável “Nota.AMI”.

Aferição Seriação
Seriação 0.61

AMI 0.51 0.59

Verifica-se que a correlação que tem mais interesse (de “Nota.AMI” com a Prova de
Aferição), se bem que positiva e significativamente diferente de zero, é a mais baixa das
três (0.51). Na Figura 3 apresenta-se o diagrama de dispersão de “Nota.AMI” versus

“Nota.Prova.Af.”, incluindo a recta de regressão de “Nota.AMI” sobre “Nota.Prova.Af.” e
ainda a curva obtida por um ajustamento não paramétrico.1 Verifica-se de facto, apesar
da elevada variabilidade, uma tendência crescente que é mais acentuada para valores mais
elevados de “Nota.Prova.Af.”. Na Figura 4 apresentam-se os “box-plots” de “Nota.AMI”
para cada valor de “Nota.Prova.Af.”, retirando-se basicamente as mesmas conclusões.

Esta relação pode também observar-se na Tabela 4 onde se apresenta o resultado do
cruzamento entre aquelas duas variáveis, “Nota.AMI” e “Nota.Prova.Af.”, quando estas
são divididas em intervalos de comprimento igual a 4 valores.

1Método “lowess” do software S-plus 2000, o qual implementa o método descrito em Cleveland, W.
S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. Journal of the American
Statistical Association 74, 829-836.
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Figura 3: Diagrama de dispersão de “Nota.AMI” versus “Nota.Prova.Af.”, incluindo a recta de
regressão e a curva obtida por ajustamento não paramétrico (“lowess”).
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Figura 4: “Box-plots” de “Nota.AMI” para cada valor de “Nota.Prova.Af.”.

Para melhor compreender esta relação estimou-se ainda a probabilidade condicionada
P (Nota.AMI≥ 9.5|Nota.Prova.Af.= x) e P (Nota.AMI ≥ 13.5|Nota.Prova.Af.= x), para
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Tabela 4: Cruzamento entre “Nota.AMI” e “Nota.Prova.Af.”, quando estas são divididas em
intervalos de comprimento igual a 4 valores (entre parêntesis: proporções relativamente aos
totais de cada coluna, excepto na última linha, onde se indica a proporção relativamente ao

total da linha).

Nota de Nota de Aferição Total
AMI [4; 8] ]8; 12] ]12; 16] ]16; 20] da linha

[0; 4] 21 76 62 4 163
(0.362) (0.277) (0.120) (0.015) (0.147)

]4; 8] 19 93 133 26 271
(0.328) (0.339) (0.258) (0.100) (0.245)

]8; 12] 14 82 229 94 419

(0.241) (0.299) (0.444) (0.363) (0.379)
]12; 16] 4 23 89 113 229

(0.069) (0.084) (0.173) (0.436) (0.207)
]16; 20] 0 0 3 22 25

(0.003) (0.020) (0.023)

Total 58 274 516 259 1107
da coluna (0.052) (0.248) (0.466) (0.234)

x = 5, 6, . . . , 19, 20, através do quociente

N. de alunos com Nota.AMI ≥ k e Nota.Prova.Af. = x

N. de alunos com Nota.Prova.Af. = x
, x = 5, 6, . . . , 19, 20, k = 9.5, 13.5,

bem como os correspondentes valores acumulados em x, isto é

N. de alunos com Nota.AMI ≥ k e Nota.Prova.Af. ≥ x

N. de alunos com Nota.Prova.Af. ≥ x
, x = 5, 6, . . . , 19, 20, k = 9.5, 13.5,

As representações gráficas destas estimativas encontram-se nas Figuras 5 e 6.
A relação com a variável “Curso” pode ser apreciada na Figura 7 onde se apresentam

os “box-plots” de “Nota.AMI” para cada “Curso”. Há diferenças claras entre os cursos
mas estas podem ser devidas no todo ou parcialmente a diferenças qualitativas entre os
conjuntos de alunos recrutados por cada um dos cursos.

Devido às interdependências entre as possíveis variáveis explicativas a natureza da
relação entre estas e a variável resposta (“Nota.AMI”) tem de ser compreendida num
modelo conjunto. Ajustaram-se vários modelos tendo-se concluído que o melhor é um
modelo de regressão linear múltipla com as variáveis “Nota.Prova.Af.”, “Nota.Seriação” e
“Curso”,2 as duas primeiras com termos do 1o e 2o grau, sem interacções entre elas. Para
este modelo todas as variáveis têm efeito significativo (p < 10−5), o valor-p do teste F

total é praticamente nulo e o coeficiente de determinação (R2) é de 0.468 — o que não é
muito elevado mas é um valor habitual neste tipo de dados — significando que 47% da
variabilidade original da “Nota.AMI” é explicada pelas variáveis consideradas.

2A variável “Cod.Prova.Af” não revelou efeito significativo.
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Figura 5: P (Nota.AMI≥ k|Nota.Prova.Af.= x) para x = 5, 6, . . . , 19, 20 e k = 9.5, 13.5.
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Figura 6: P (Nota.AMI≥ k|Nota.Prova.Af.≥ x) para x = 5, 6, . . . , 19, 20 e k = 9.5, 13.5.
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Figura 7: “Box-plots” de “Nota.AMI” para cada “Curso”.
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O modelo obtido foi o seguinte:

̂Nota.AMI = 13.24 − 0.375x + 0.0266x2
− 0.161y + 0.00084y2 + c(Curso) , (1)

onde x =Nota.Prova.Af., y =Nota.Seriação e c(Curso) é uma constante que depende do
curso da forma seguinte:

Curso 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12
c(Curso) 0.00 -0.19 -1.87(*) 2.07 1.24 -1.50 0.35 -1.09(*) 2.30(*) -1.31

Curso 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
c(Curso) -0.50 -0.66 -0.49 0.62 0.77 0.28 -2.15 -1.27 2.16(*) -1.23

(*) Valor significativamente diferente de zero.

Na Figura 8 apresenta-se em forma de diagrama de contornos, a superfície de resposta
dada pelo modelo (1) para Curso=1. As superfícies para os restantes cursos são paralelas
a esta, sendo a de cota mais elevada a correspondente a Curso=11 e a de cota mais baixa
a correspondente a Curso=20.

Modelo para AMI, Curso=1
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Figura 8: Superfície de resposta dada pelo modelo (1) para Curso=1.

4 Conclusões

• As notas de AMI apresentam uma variabilidade muito elevada e um coeficiente de
correlação linear com “Nota.Prova.Af.” de apenas 0.51.
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• Em média existem diferenças grandes entre os cursos que podem, no entanto, ser par-
cialmente explicadas à custa das duas variáveis “Nota.Prova.Af.” e “Nota.Seriação”.

• O melhor modelo que foi possível ajustar aos dados é um modelo quadrático nas
variáveis “Nota.Prova.Af.” e “Nota.Seriação” (sem interacção) e com ordenadas
diferentes para o“Curso”. Este modelo possui praticamente um “patamar” na zona
inferior esquerda (o que significa que não se distinguem os alunos que tiveram
“Nota.Prova.Af.” e “Nota.Seriação” ≤ 14, ver Figura 8) e uma região de cresci-
mento mais marcado na zona superior direita. Isto pode também ser observado nas
Figuras 3, 4, 5 e 6 bem como na Tabela 4.

De notar que existe uma dificuldade inerente à análise de dados associados a este tipo de
provas, as quais não são determinantes para os alunos pelo seu carácter não eliminatório.
O tipo de resultados obtidos e atrás descritos podem de facto legitimar a observação
anterior.
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