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APRESENTAÇÃO

Estamos vivendo a era da informatização! As Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) exercem cada vez mais influência 

na forma como nos comunicamos, vivemos e aprendemos. Junto 

com essa revolução tecnológica um universo de possibilidades tem 

se descortinado para o uso das TIC na educação, e assim surgem os 

serious games. Essa é uma terminologia que indica o uso de jogos como 

dispositivos educacionais desenvolvidos para aliar entretenimento ao 

processo ensino-aprendizagem. 

A UNA-SUS/UFMA, ao buscar ofertar novas possibilidades de 

aprimoramento do processo formativo, investiu no desenvolvimento do 

Game Quiz, o qual se trata de serious game digital que aborda temas 

diversos focados em uma proposta de aprendizagem. O jogo é baseado 

em perguntas e respostas, cuja unidade é denominada item de avaliação.

O presente documento tem o objetivo de orientar a elaboração 

de itens de avaliação destinados a jogos educacionais do tipo quiz, 

com base nas diretrizes de literatura especializada e critérios técnicos 

próprios da plataforma virtual. 

Um dos maiores desafios na produção de conteúdos educacionais 

é a elaboração de atividades que fomentem a união do aprendizado com 

representações coerentes. 

Assim, é necessário que o especialista em conteúdo e demais 

envolvidos na produção de games educacionais sejam fundamentados 

em aspectos técnico-pedagógicos, a fim de estabelecer uma parceria 

que resulte em recursos educacionais compatíveis com a proposta de 

ensino-aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica tem permitido o uso de novas modalidades 

de educação e de formação como a educação a distância e a mediação 

tecnológica. Esse tipo de aprendizagem permite o eficiente fornecimento 

de conteúdos em locais diversos, favorece a autonomia, a flexibilidade do 

indivíduo e facilita o acesso e atualização dos conteúdos (LEWIN et al., 

2009).

Nesse cenário, segundo Pivec; Kearney (2007), surgem os jogos 

digitais com elevado potencial no processo ensino-aprendizagem por 

proporcionarem uma motivação intrínseca no ato de jogar, além de 

viabilizarem a construção do conhecimento e o aprendizado significativo 

(ALVES et al., 2015; GEE, 2009).

Os serious games (jogos sérios) se enquadram nessa perspectiva 

e são caracterizados como jogos educacionais voltados a conteúdos e 

finalidades específicos, nos quais o jogador usa conhecimentos para 

resolver problemas e realizar tarefas. Visam ainda favorecer o processo 

ensino-aprendizagem ao reunir aspectos lúdicos e conteúdos específicos 

(MACHADO et al., 2011), possibilitando ao usuário o desenvolvimento de 

uma habilidade, conhecimento ou atitude que podem ser aplicados no 

mundo real (BERGERON, 2006). 

O desenvolvimento de instrumentos educacionais digitais 

deve, entre outras coisas, permitir um envolvimento homem-máquina 

gratificante; promover interações que facilitem o alcance das metas 

conforme o andamento das jogadas; fornecer respostas imediatas a cada 

jogada do jogador; fornecer diretrizes no início do jogo e disponibilizá-

las ao jogador até a sua finalização;  feedback que estimule a reflexão 

e a motivação, de modo que o aluno aprenda com o erro e tente jogar 

novamente até acertar (MORATORI, 2003). 
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Além disso, e das próprias qualidades dos softwares, é 

imprescindível que a elaboração dos jogos educacionais garanta o 

cumprimento de requisitos básicos necessários à qualidade pedagógica 

desses instrumentos. Desse modo, é necessário que o Game Quiz apresente 

objetivos de aprendizagem bem definidos, que o conteúdo obedeça a um 

encadeamento lógico, o vocabulário seja adequado, apresente feedbacks 

apropriados e que os textos sejam claros e concisos (FRANCIOSI, 1997).
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2 GAME QUIZ

2.1 Planejamento pedagógico

O propósito de um jogo educacional é favorecer o processo 

ensino-aprendizagem, ou seja, extrapola-se a ideia de entretenimento e 

se oferecem experiências voltadas ao aprendizado. Para isso, o conteúdo 

educacional deve ser fundamentado de acordo com as características 

dos sujeitos/usuários, do contexto institucional e da própria natureza 

do conhecimento a ser apreendido. Dessa maneira, possibilita-se 

aprendizagem significativa, com alta retenção e compreensão do 

conhecimento (FILATRO; CAIRO, 2015). 

 Trata-se, portanto, de um desafio multidimensional a elaboração 

de conteúdos educacionais que agreguem critérios científicos e 

pedagógicos de qualidade. Na dimensão técnico-científica preconiza-

se a conformidade de aspectos como precisão, atualização, validade, 

confiabilidade e representatividade dos conteúdos. Na dimensão 

pedagógica é indispensável que os conteúdos sejam planejados, 

adequados, coerentes, eficazes e significativos (FILATRO; CAIRO, 2015). 

Considerando o Game Quiz classificado como um jogo sério, é 

fundamental que sua elaboração seja planejada considerando aspectos 

científicos e pedagógicos, permitindo o alcance de objetivos educacionais 

(MATTAR, 2014).  

O planejamento educacional, por sua vez, envolve o processo de 

reflexão e decisão sobre a estrutura, a organização, o funcionamento e as 

propostas pedagógicas da estratégia de ensino em questão (KLOSOUSKI; 

REALI, 2008). É nesse momento que o delineamento pedagógico 

ocorre, articulando-se de forma coerente à temática, aos objetivos de 

aprendizagem e aos itens de avaliação propostos. Nesse contexto, a 
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elaboração do Game Quiz inicia-se com a definição de sua área temática 

macro, de sua abrangência e sujeitos (público-alvo). 

Na sequência são definidos os objetivos educacionais e os conteúdos 

que serão trabalhados, conforme o público-alvo. Para operacionalizar esse 

processo deve ser estruturado um plano pedagógico, a fim de contemplar 

os seguintes itens: título do game, apresentação, público-alvo, objetivos 

educacionais, instituições parceiras, temas/subtemas dos itens de 

avaliação. 

Figura 1 - Plano pedagógico - Game Quiz.

PLANO PEDAGÓGICO - GAME QUIZ

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Game: Título do Game Nº de questões: 60

Apresentação: Introdução sobre o assunto tema do game, a relevância para o público-alvo e as principais temáticas 
trabalhadas. 

Público-alvo: A quem se destina o game. Por exemplo:
•  Médicos e enfermeiros inseridos nas equipes de Atenção Básica em Saúde.

Os objetivos educacionais são aquilo que se espera que o jogador seja capaz de realizar ao final do game. Ou seja, 
são os desempenhos esperados. Exemplos:
•  Diferenciar componentes das redes temáticas do SUS;
•  Reconhecer elementos do fluxo de atendimento à gestante no território sanitário;
•  Compreender a composição da Equipe de Saúde da Família.

Instituições parceiras: Instituções que firmaram parceria na produção e publicação do game. Exemplos: UFSPA, UFC, 
UERJ.

Temas/subtemas dos itens de avaliação: Deverão constar, em forma de tópicos, todos os conteúdos trabalhados no 
game. Por exemplo:
- Saúde, Cultura e Sociedade
- Sistema Único de Saúde
- ESF/NASF
- Papel da equipe multiprofissional
- Manejo das doenças mais prevalentes na Atenção Básica.
“É interessante já neste momento definir uma propocionalidade de questões por subitem, de forma a contemplar 
todos os temas almejados.”

Responsáveis: Colaboradores – coordenador(a) e elaborador(es) de itens de avaliação.

Período de execução: 
Considerar o fluxo de trabalho necessário desde o planejamento à publicação do Game Quiz.
Inserir data programada para validação técnica e pedagógica, assim como para a entrega final do Game Quiz.

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Deve-se destacar que o Game Quiz pode ser aplicado em diversos 

cenários de aprendizagem tais como estratégia complementar em cursos 

de capacitação e especialização para profissionais de saúde, aplicação 

independente ou ações de educação para usuários de saúde. Portanto, a 

definição dos objetivos de aprendizagem do jogo deve ser coerente com o 

contexto da iniciativa educacional em que ele se insere. 
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2.2 Planejamento técnico

O delineamento técnico do Game Quiz deve ser iniciado com a 

definição do quantitativo de questões que irão compor o game. Quanto 

maior o quantitativo de questões, maior será a randomização delas durante 

o jogo, evitando repetições em demasia. Pode-se utilizar o quantitativo 

total de 60 questões, por exemplo.

Os itens de avaliação devem ser elaborados considerando três 

níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Para cada nível de dificuldade, 

deverá ser respeitada a proporcionalidade entre o total de questões, 

a saber: 25% de questões com nível fácil; 50% com nível médio; e 25% 

com nível difícil. Com isso, a produção de 60 itens de avaliação deve ser 

composta por 15 questões de nível fácil; 30, médio; e 15, difícil. 

O tempo de resposta disponível para o jogador varia de acordo com 

o nível de dificuldade da questão. Para resposta das questões fáceis, por 

exemplo, pode ser disponibilizado ao jogador o tempo de 30 segundos e 

para as questões classificadas como médias e difíceis, 45 e 60 segundos, 

respectivamente. Isso implicará diretamente nos aspectos pedagógicos 

que deverão ser considerados na elaboração das questões e que ainda 

serão discutidas neste guia.

As questões serão classificadas nos diferentes níveis de dificuldade 

de acordo com o domínio do processo cognitivo estabelecido para cada 

questão, seguindo a Taxonomia de Bloom (FERRAZ; BELHOT, 2010). De 

forma hierárquica, tal como o estabelecido pela taxonomia, os itens de 

avaliação inseridos no domínio de Conhecimento (Lembrar) serão do nível 

fácil; no domínio Compreensão (Entender), do nível médio; nos domínios 

Aplicação (Aplicar) e Análise (Analisar), do nível difícil (Quadro 1).
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Quadro 1 - Principais aspectos técnicos do item de avaliação Game Quiz.

Domínio 
cognitivo

Nível de 
dificuldade Proporção Quantidade 

de questões
Tempo de 
resposta

Conhecimento Fácil 25% 15 30 segundos

Compreensão Médio 50% 30 45 segundos

Aplicação          
Análise Difícil 25% 15 60 segundos

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Cada item de avaliação para o Game Quiz deve ser composto por: 

domínio do processo cognitivo, objetivo educacional, nível de dificuldade, 

enunciado, alternativas, feedback das alternativas, dica, referência 

bibliográfica e link da referência bibliográfica (Quadro 2).
Quadro 2 - Componentes do item de avaliação e suas características.

Componente da 
questão Definição/característica

Categoria do domínio 
cognitivo

É dimensão do processo de aprendizagem que 
será abordada no item, conforme Taxonomia de 
Bloom.

Objetivo de 
aprendizagem

Descrição clara do desempenho que se espera 
que os jogadores demonstrem. Deve ser escrito 
conforme Taxonomia de Bloom.

Nível de dificuldade
Diferentes graus de complexidade da questão, 
classificados em fácil, médio e difícil.

Enunciado
É a pergunta propriamente dita da questão, 
devendo ser coeso, claro e objetivo.

Cinco alternativas
Uma alternativa correta e quatro distratores 
(alternativas incorretas) plausíveis.

Feedback para cada 
alternativa

É a justificativa de cada alternativa (correta e 
incorreta). Deve ser elaborado sem informar a 
resposta correta.
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Dica

Explicação do contexto da questão que direcione 
o jogador à alternativa correta, sem dar a resposta 
certa propriamente dita. Durante todo o jogo, ele 
tem a possibilidade de solicitar apenas a dica de 
uma questão. 

Referência bibliográfica
Referências utilizadas na elaboração da questão, 
seguindo as normas da ABNT para citações e 
referências bibliográficas.

Link da(s) referência(s) 
bibliográfica(s)

Endereço eletrônico das referências bibliográficas 
utilizadas na elaboração de cada questão.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Além disso, para a elaboração de itens de avaliação do Game 

Quiz, deve-se considerar as especificidades da plataforma tecnológica 

em que ele foi desenvolvido, obedecendo ao número limite de caracteres 

permitido para cada item que compõe as questões. Isso quer dizer que o 

item de avaliação somente poderá ser inserido na plataforma se estiver 

obedecendo, por exemplo, ao número de caracteres especificado no 

quadro 3. 
Quadro 3 - Número de caracteres estabelecido para inserção do item de avaliação na 

plataforma de autoria da UNA-SUS/UFMA.

Componente da questão Número de caracteres com espaço

Objetivo educacional Ilimitado

Enunciado 320 caracteres

Alternativa 70 caracteres

Feedback 200 caracteres

Dica 150 caracteres

Referência Ilimitado

Link Ilimitado

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Foram selecionados, abaixo, alguns exemplos de itens de avaliação 

para o Game Quiz, considerando os níveis de dificuldade.

Questão 1 
Categoria do domínio cognitivo: Conhecimento
Dificuldade: Nível 1
Tempo para responder: 30 segundos 

Objetivo: Reconhecer o conceito da medida epidemiológica incidência.

Dica: A incidência é uma medida dinâmica que se refere a uma mudança de 
estado de saúde.

1) Para analisar o surgimento de novos casos de diabetes mellitus durante um 
período determinado, deve-se utilizar a medida epidemiológica denominada:

a) mortalidade
b) morbidade
c) incidência
d) prevalência
e) letalidade

Feedbacks:

Alternativa A: INCORRETA.
Mortalidade está relacionada ao número de óbitos no total de uma determinada 
população.

Alternativa B: INCORRETA.
Morbidade é um termo genérico usado para designar o conjunto de casos de 
uma doença utilizando para isso medidas como incidência e prevalência.

Alternativa C: CORRETA.
Os profissionais de saúde deverão utilizar a incidência por ser uma medida que 
representa a frequência de novos casos de uma determinada doença em um 
intervalo de tempo.

Alternativa D: INCORRETA.
A prevalência representa a proporção de indivíduos de uma população que é 
acometida por uma doença em um determinado momento. Engloba tanto os 
casos novos quanto os casos pré-existentes.
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Alternativa E: INCORRETA.
A letalidade é definida como a proporção de mortes entre aqueles doentes 
por uma causa específica em certo período de tempo, é a severidade de uma 
doença, a capacidade de matar.

REFERÊNCIAS:
PINHO, J.R.O. (Org.). Conceitos e ferramentas da epidemiologia. São Luís: 
EDUFMA, 2015. 61p. (Cadernos de Saúde da Família n. 2).

MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Ateneu, 2008. 

Link:
http://repocursos.unasus.ufma.br/atencaobasica_20161/modulo_3/und1/
media/pdf/livro.pdf#page=15 

Questão 2
Categoria do domínio cognitivo: Compreensão
Dificuldade: Nível 2
Tempo para responder: 45 segundos 

Objetivo: Classificar situações quanto ao risco para o desenvolvimento de 
diabetes mellitus gestacional.

Dica: A diabetes mellitus gestacional (DMG) ocorre quando o pâncreas não 
supera a resistência à insulina inerente aos hormônios diabetogênicos da 
gravidez.

1) É uma situação de alto risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus 
gestacional (DMG):

a) Ser filha de mãe com diabetes mellitus grau 2.
b) Engravidar antes de 20 anos de idade.
c) Ter IMC igual a 20 kg/m² antes da gestação.
d) Não ter intolerância à glicose.
e) Ausência de complicações obstétricas anteriores.
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Feedbacks:

Alternativa A: CORRETA.
Ter parente de 1º grau com diabetes mellitus grau 2 configura um alto risco 
para diabetes mellitus gestacional.

Alternativa B: INCORRETA.
Ter idade inferior a 25 anos é um fator de baixo risco para o desenvolvimento 
de diabetes mellitus gestacional.

Alternativa C: INCORRETA.
Não configura risco para diabetes mellitus gestacional ter índice de massa 
corpórea (IMC) normal antes da gestação.

Alternativa D: INCORRETA.
A ausência de intolerância à glicose é um fator que contribui para o baixo risco 
de diabetes mellitus gestacional.

Alternativa E: INCORRETA.
Mulher sem histórico de complicação obstétrica tem baixo risco para diabetes 
mellitus gestacional.

REFERÊNCIA:
SOUZA, B.V. et al. Marcadores clínicos e bioquímicos de gravidade do diabetes 
mellitus gestacional. FEMINA, v. 40, n. 2, mar./abr. 2012.

Link:
http://www.febrasgo.org.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Femina-
v40n2_117-121.pdf

Questão 3 
Categoria do domínio cognitivo: Aplicação
Dificuldade: Nível 3
Tempo para responder: 60 segundos 

Objetivo: Usar a fórmula de cálculo para análise de prevalência. 

Dica: Prevalência = nº de casos de diabetes em 2015/número de habitantes x 
100.

http://www.febrasgo.org.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Femina-v40n2_117-121.pdf
http://www.febrasgo.org.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Femina-v40n2_117-121.pdf
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1) Até 2015, na comunidade de Bambá, com 3.500 moradores, foram 
registrados 105 casos de pacientes hipertensos. A prevalência de hipertensão 
arterial nessa comunidade foi de:

a) 3/100 habitantes
b) 0,03/100 habitantes
c) 0,003/100 habitantes
d) 30/100 habitantes
e) 300/1000 habitantes

Feedbacks:

Alternativa A: CORRETA.
De acordo com o número de casos registrados de hipertensos na comunidade 
de Bambá, assim como o número total de habitantes, deve-se considerar a 
prevalência de três indivíduos hipertensos a cada cem moradores.

Alternativa B: INCORRETA.
A comunidade de Bambá apresenta uma prevalência diferente de 0,03 
indivíduos a cada cem moradores.

Alternativa C: INCORRETA.
A prevalência de hipertensos na comunidade de Bambá é diferente de 0,003 
indivíduos a cada cem moradores.

Alternativa D: INCORRETA.
O número de casos registrados de hipertensos na comunidade de Bambá não 
condiz com uma prevalência de 30 indivíduos a cada cem moradores.

Alternativa E: INCORRETA.
A prevalência de hipertensos na comunidade de Bambá é diferente de 
30 indivíduos a cada cem moradores, tendo em vista o número de casos 
registrados e o total de habitantes na referida comunidade. 

REFERÊNCIA:
PINHO, J.R.O. (Org.). Conceitos e ferramentas da epidemiologia. São Luís: 
EDUFMA, 2015. 61p. (Cadernos de Saúde da Família n. 2).

Link:
http://repocursos.unasus.ufma.br/atencaobasica_20161/modulo_3/und1/
media/pdf/livro.pdf#page=15

http://repocursos.unasus.ufma.br/atencaobasica_20161/modulo_3/und1/media/pdf/livro.pdf#page=15
http://repocursos.unasus.ufma.br/atencaobasica_20161/modulo_3/und1/media/pdf/livro.pdf#page=15
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3  ESTRUTURA DOS ITENS DE AVALIAÇÃO 

A Taxonomia de Bloom é a referência teórico-metodológica 

adotada para elaboração dos itens de avaliação. Trata-se de  um sistema 

de classificação de objetivos educacionais que visa estruturar de forma 

consciente o processo educacional. Esse sistema está organizado em 

domínios específicos de desenvolvimento da aprendizagem (cognitivo, 

afetivo e psicomotor).

Para o Game Quiz o domínio cognitivo é adotado como referência, 

pois é aquele potencialmente atingível com a proposta do jogo. O domínio 

cognitivo está relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. Inclui 

reconhecimento de fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos 

que estimulam o desenvolvimento intelectual.

O domínio afetivo está relacionado a sentimentos e posturas. O 

domínio psicomotor, por sua vez, está relacionado a habilidades físicas 

específicas. Ambos não são trabalhados na proposta do game.

• Categoria do Domínio cognitivo: 

Na categoria do domínio cognitivo os objetivos educacionais foram 

agrupados em seis categorias que são apresentadas em uma hierarquia 

de complexidade, do mais simples ao mais complexo. Assim, o elemento 

“Categoria do domínio cognitivo” corresponde ao nível de profundidade 

de aprendizado referente a cada item de avaliação do Game Quiz. Assim, 

os itens de avaliação precisam ser distribuídos nas seguintes categorias 

(KRATHWOHL, 2002; FERRAZ; BELHOT, 2010): 

a) 1º nível - Conhecimento (Lembrar): habilidade de lembrar-se 

de uma informação ou fatos específicos, conceitos.

b) 2º nível - Compreensão (Entender): envolve a habilidade de 

entender uma informação ou fato, o seu significado e utilizá-

lo em outros contextos.
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c) 3º nível - Aplicação (Aplicar): habilidade de usar as informações 

em novas situações concretas, aplicação de regras, fórmulas, 

leis, teorias etc. 

d) 4º nível - Análise (Analisar): habilidade de fragmentar o 

conteúdo com o propósito de entender a estrutura final. 

e) 5º nível - Avaliação (Avaliar): habilidade de julgar o valor do 

material de acordo com um propósito específico.

f) 6º nível - Síntese (Criar): habilidade de juntar partes com o 

objetivo de criar algo, um todo. 

Para plataformas que trabalham com games na perspectiva de quiz, 

principalmente aqueles voltados para smartphones e outros dispositivos 

móveis, há uma limitação espacial de caracteres a fim de preservar a 

experiência do usuário e a jogabilidade. Desse modo, sugere-se que os 

itens de avaliação do Game Quiz sejam distribuídos até o 4º nível do 

processo cognitivo. 

• Objetivo educacional

É o resultado intencional diretamente relacionado ao conteúdo de 

cada item de avaliação (FERRAZ; BELHOT, 2010). É o comportamento 

que o elaborador espera que seja alcançado pelo jogador ao responder 

determinada questão do Game Quiz. O objetivo educacional deve ser 

expresso por um verbo de ação no infinitivo, de acordo com a Taxonomia 

dos Objetivos Cognitivos de Bloom (quadro 4). 
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Quadro 4 - Categorias do domínio cognitivo e seus respectivos verbos de ação para a 
elaboração de objetivos educacionais.

. 

• Enunciado

 É a orientação propriamente dita da questão, devendo ser 

coeso, claro e objetivo. Deve estar de acordo com as características da 

plataforma de autoria do game, por exemplo, com o número máximo de 

320 caracteres com espaço. Algumas orientações:

NÍVEL CATEGORIA  VERBOS DE AÇÃO

1º NÍVEL LEMBRAR

2º NÍVEL ENTENDER

3º NÍVEL APLICAR

4º NÍVEL ANALISAR

5º NÍVEL AVALIAR

6º NÍVEL CRIAR

Baseados nas revisões da Taxonomia de Bloom:
ANDERSON, L. W. et al. A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revison of Bloom’s 
Taxonomy of educational objectives. Nova York: Addison Wesley Longman, 2001. 336 p.
KRATHWOHL, D. R. A revision of Bloom’s taxonomy: an overview. Theory in Practice, v. 41, n. 4, p. 
212-218, 2002.

Apontar
Arrolar
Definir
Enunciar

Inscrever 
Listar

Marcar
Reconhecer

Recordar
Registrar
Relatar
Repetir

Reproduzir
Sublinhar
Nomear

Analisar
Atribuir
Calcular
Classificar

Comparar
Concluir

Contrastar
Deduzir

Diferenciar
Distinguir
Examinar

Experimentar

Separar
Organizar

Ajuizar
Apreciar
Avaliar

Checar
Criticar

Escolher

Estimar
Julgar

Selecionar

Taxar
Validar
Valorizar

Articular
Compor
Constituir

Construir
Coordenar

Criar

Dirigir
Formular

Generalizar

Planejar
Produzir
Propor

Descrever
Esclarecer
Examinar

Exemplificar

Explicar
Expressar
Identificar
Inferir

Interpretar
Localizar

Narrar
Reafirmar

Resumir
Traduzir

Transcrever

Aplicar
Demonstrar
Dramatizar

Empregar
Esquematizar

Executar

Ilustrar
Manipular
Praticar

Traçar
Usar
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a) O enunciado deve fornecer todas as informações necessárias 

para o aluno responder ao item. Formule a questão de 

maneira direta. O importante é evitar que o jogador erre o 

item em virtude de não compreender a pergunta.

b) Evitar palavras, expressões e ilustrações não funcionais 

(desnecessárias).

c) Evitar frases idênticas às apresentadas em livros. 

d) Formular de maneira positiva, isto é, não empregando os 

termos EXCETO, INCORRETO, NÃO, ERRADO.

e) Não utilizar expressões como “assinale a alternativa correta”, 

“Qual das alternativas...”, “A alternativa que indica...” e outras 

equivalentes.

f) Elaborar itens independentes entre si, ou seja, a resposta de 

um item não deve depender da resposta de outra anterior.

g) Evitar que o item de avaliação teste a capacidade de 

memorização em vez de outras habilidades e conhecimentos 

do jogador.

h) Recomenda-se não elaborar itens que contenham 

“pegadinhas”.

INCORRETO CORRETO  

Em 2015, no município de São 
José do Bacuri foram registrados 150 
casos de diabetes mellitus. Qual das 
alternativas aponta a prevalência de 
DM neste município? 

Em 2015, no município de São 
José do Bacuri, com 3.500 moradores, 
foram registrados 150 casos de 
diabetes mellitus. A prevalência de 
DM neste município é: 
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• Alternativa 

As alternativas representam as possibilidades de resposta ao 

determinado enunciado. Devem conter, por exemplo, até 70 caracteres 

com espaço. Abaixo, algumas dicas:

a) Entre as alternativas haverá apenas uma resposta correta. 

Todas as outras quatro deverão ser incorretas, ou seja, serão 

os distratores. 

b) As alternativas devem ser plausíveis, de modo a não destoar 

uma da outra. Isso evita que o jogador acerte a questão por 

exclusão de alternativas (acerto casual), o que caracterizaria 

um item de avaliação inadequado para a avaliação do nível de 

aprendizagem do jogador.

c) Evitar as “pegadinhas”.

d) Utilizar palavras ou frases-chave, evitando enfatizar detalhes 

irrelevantes.

e) Evitar o uso de palavras ou termos que excluam a alternativa 

como: somente, preferencialmente, apenas.

f) Recomenda-se que todas as alternativas tenham o mesmo 

número de elementos, ou seja, tenham o mesmo tamanho.

g) Evitar equívocos de concordância nominal e verbal entre o 

enunciado e as alternativas.

h) Seguir as regras de ortografia, pontuação, sintaxe da norma 

culta da língua portuguesa.

i) As ilustrações, quando usadas, devem ser de fato relevantes 

para a resolução do problema, caso contrário podem até 

confundir o aluno, imaginando que a figura tem de ser usada 

para resolução do item.

j) Elaborar afirmações coerentes com o enunciado, quanto ao 

conteúdo e à gramática.

k) Elaborar afirmações com extensão equivalente.
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l) Evitar afirmações demasiadamente longas. 

m) Os itens de avaliação devem levar em consideração o tempo 

de leitura exigido do aluno.

n) Não serão aceitos itens com alternativas como “todas as 

anteriores” ou “nenhuma das anteriores”.

INCORRETO CORRETO  

São alimentos que favorecem 
a absorção de ferro:
a) Farinha
b) Arroz 
c) Café 
d) Refrigerante
e) Carne de gado e frutas cítricas

São alimentos que favorecem 
a absorção de ferro:
a) Carne de gado e frutas cítricas.
b) Arroz e ovos de galinha.
c) Café e carne branca.
d) Chá verde e fígado.
e) Grãos integrais e vinho tinto.

• Feedback 

Refere-se à justificativa de cada alternativa, seja correta ou 

incorreta. Deve enfatizar o porquê do erro ou do acerto, além de seguir o 

tamanho permitido pela plataforma de autoria, como o limite máximo de 

200 caracteres com espaço. Abaixo, algumas orientações: 

a) Deve-se justificar a alternativa errada ou correta, de modo 

claro e explicativo.

b) Deve-se ser específico para cada alternativa, ou seja, sempre 

que possível, o ideal é que os feedbacks sejam diferentes 

uns dos outros entre as alternativas de uma determinada 

questão.

c) Sugere-se que seja mais informativo que a própria alternativa. 

O feedback deve ser diferente da alternativa.

d) Nas alternativas erradas, deixar claro onde está o erro da 

alternativa em questão.

e) No feedback das alternativas erradas não fornecer a resposta 

certa da questão. 

f) Deve-se estimular reflexão, proporcionando conhecimento 

ao jogador, mesmo com o erro.
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INCORRETA CORRETA  

São alimentos que 
favorecem a absorção de ferro:
a) Carne de gado e frutas cítricas 
b) Farinha
c) Arroz 
d) Café 
e) Refrigerante

São alimentos que favorecem a 
absorção de ferro:
a) Carne de gado e frutas cítricas.
b) Arroz e ovos de galinha.
c) Café e carne branca.
d) Chá verde e fígado.
e) Grãos integrais e vinho tinto.

A - CORRETA. O consumo de carne 
de gado e de frutas cítricas favorece 
a absorção de ferro.

A - CORRETA. O consumo de carne de 
gado, peixe, carneiro, frango ou fígado 
potencializa a absorção de ferro. A 
vitamina C aumenta a absorção e 
anula o efeito dos fatores inibidores da 
absorção do ferro.

B - ERRADA. Farinha não favorece a 
absorção de ferro.

B - ERRADA. A presença de ácido fítico 
em legumes, arroz e grãos diminui a 
absorção de ferro. Os ovos de galinha 
não são importantes fontes de ferro.

C - ERRADA. Arroz não favorece a 
absorção de ferro.

C - ERRADA. Os polifenóis, presentes 
no café, inibem significativamente 
a absorção de ferro. Enquanto o 
consumo de carne de frango ou peixe 
potencializa a absorção.

D - ERRADO. Café não favorece a 
absorção de ferro.

D - ERRADO. Chá verde contém 
polifenóis capazes de inibir a absorção 
de ferro. A absorção de ferro é 
potencializada pelo consumo de fígado.

E - ERRADO. Refrigerante não 
favorece a absorção de ferro.

E - ERRADO. Grãos e vinho tinto são 
ricos em polifenóis. Estes são capazes 
de inibir a absorção de ferro, por 
isso devem ser evitados nos casos de 
deficiência desse nutriente.
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• Dica 

Consiste na explicação do contexto da questão que direcione 

o jogador à alternativa correta, sem dar a resposta certa propriamente 

dita. Sugere-se que tenha no máximo 150 caracteres, considerando 

espaçamentos. 

Deve haver uma dica em cada questão, pois durante todo o game o 

jogador poderá utilizar a indicação como apoio para resolvê-la. 

A elaboração da dica deve considerar que: 

a) Deve-se conduzir o raciocínio necessário para responder corretamente 

a questão – sem informar a resposta correta.

b) Sugere-se um caminho para o acerto da questão, colaborando no 

processo de gamificação do jogo.

INCORRETO CORRETO  

Dica: São potentes 
facilitadores da absorção de ferro: as 
carnes, a vitamina C e a vitamina A.

Dica: Os alimentos ricos 
em ferro são importantes em 
todas as fases da vida e devem ser 
consumidos com frequência.

• Linguagem 

 A linguagem utilizada nos itens deve ser clara e direta. Os 

enunciados e as alternativas devem ser gramaticalmente consistentes 

e não conter dicas verbais. Palavras negativas devem ser evitadas, 

entretanto, salvo se houver uma exigência, tais expressões como 

“incorreta”, “errada”, “não”, “exceção” ou outras deverão ser incluídas em 

LETRAS MAIÚSCULAS, negrito, itálicos, “entre aspas” ou sublinhadas para 

evitar erros durante a leitura. Expressões duplamente negativas também 

devem ser evitadas. Abaixo, algumas dicas importantes:
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a) É fundamental elaborar itens com pontuação correta. (I) 

se o enunciado for uma frase incompleta que deva ser 

corretamente completada pelas alternativas, estas devem 

começar com letras minúsculas e terminar com o ponto 

apropriado para a frase (ponto-final, interrogação, exclamação 

etc.); (II) caso o enunciado seja uma pergunta, este deve 

terminar com uma interrogação e as alternativas devem 

começar com letras maiúsculas e terminar com ponto-final; 

e (III) quando o enunciado for uma pergunta e as alternativas 

forem construídas com palavras ou frases curtas incompletas, 

cada alternativa deve começar com letra maiúscula e não 

apresentar pontuação no fim.

b) A alternativa correta e os distratores devem ser justificados 

pelo elaborador do item. Cada distrator deve ser justificado, 

ressaltando-se a razão de sua incorreção. O objetivo é que 

a plausibilidade das alternativas seja garantida. Caso sejam 

utilizadas alternativas erradas que não se relacionem ao 

conteúdo testado, não será possível fazer nenhuma inferência 

sobre os erros dos alunos, os quais podem também conter 

informações importantes.

c) Não são aceitos itens com alternativas como “todas as 

anteriores” ou “nenhuma das anteriores”. Em geral, recorrem 

a esse tipo de alternativa aqueles que não dominam 

técnicas de construção de questões de múltipla escolha ou 

têm dificuldade em completar a questão com alternativas 

plausíveis.
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4  ATRIBUIÇÕES DO ELABORADOR

Para a devida elaboração do jogo, sugere-se como atribuições do 

elaborador de itens para o Game Quiz:

o Participar do planejamento pedagógico do game.

o Organizar a elaboração dos itens de avaliação por blocos 

divididos de acordo  com o nível de dificuldade, por assuntos 

etc. 

o Preparar os itens de avaliação conforme orientações técnicas 

e pedagógicas.

o Estabelecer um fluxo de trabalho para a elaboração do game, 

organizando a produção, a validação e seus prazos. 

Sugere-se como fluxo de trabalho para elaboração do game:

Elaboração do planejamento pedagógico

Elaboração dos itens de avaliação (por blocos)

Validação pedagógica

Revisão textual

Publicação do game na plataforma de autoria
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