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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade de um Programa de Reforço de
Matemática inserido na estrutura curricular dos cursos técnicos pós-médio de uma
instituição de caráter nacional situada na cidade do Rio de Janeiro. Caracterizado
por uma estrutura associada a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ensino a
Distância), o Programa de Reforço de Matemática Básica abordou os conteúdos de
Porcentagem, Proporções e Sistemas de Medidas, temas esses selecionados por
serem bases fundamentais de conhecimento para a realização das disciplinas
subsequentes dos cursos. A abordagem utilizada no estudo foi baseada nas
avaliações centradas em objetivos. Assim, os instrumentos adotados permitiram
determinar em que medida os objetivos do programa foram alcançados. Participaram
do Programa de Reforço os alunos com rendimentos inferiores a 50% no Pré-Teste
aplicado a todos os alunos ao término da disciplina de Matemática Básica. Ao final
do Programa foi aplicado um Pós-Teste aos alunos participantes. O estudo
estatístico, realizado com os resultados obtidos na aplicação dos instrumentos de
avaliação, atestou a efetividade do Programa de Reforço de Matemática Básica,
comprovando que as ações propostas foram adequadas para transformar,
positivamente, a situação inicialmente existente.
Palavras-chave: Avaliação. Programa de Reforço de Matemática Básica. Ambiente
Virtual de Aprendizagem.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effectiveness of a Mathematics Reinforcement
Program inserted in curricular structure of technical post-secondary courses of a
national institution located in the city of Rio de Janeiro. The Basic Mathematics
Reinforcement Program was characterized by a structure associated with a virtual
learning environment (distance learning). This Program addressed the percentage
content, ratios and measures systems, which were selected for being fundamental
bases of knowledge to carry out the subsequent disciplines. The approach used in
the study was based on the evaluations focused on objectives. Thus, the adopted
instruments made it possible to determine the extent to which the program objectives
have been achieved. Students with results less than 50% in the pre-test applied to all
students at the end of Basic Math discipline participated in the Program. At the end of
the Program a post-test has been applied to the participating students. The statistical
study about the results obtained in the evaluation instruments showed that the Basic
Mathematics Reinforcement Program was effective. This demonstrated that the
actions proposed were designed to transform positively the initial students’ academic
situation.
Keywords: Evaluation. Basic Mathematics Reinforcement Program. Virtual learning
environment.
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1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Nesse capítulo é abordado o ensino da Matemática associado às tecnologias
de ensino a distância, além do objetivo do estudo e sua questão avaliativa.

1.1 O MODELO DE ENSINO POR COMPETÊNCIAS: UM DESAFIO PARA A
EDUCAÇÃO
Com a globalização deste início de século 21, o ser humano pôde
experimentar inúmeras mudanças, particularmente na velocidade com que as
informações têm sido disseminadas. No campo educacional, muitas discussões têm
sido conduzidas quanto às melhores práticas para a formação escolar em ambientes
globalizados.
Percebe-se que, para fazer frente à realidade da rápida disseminação da
informação presente no mundo contemporâneo, é preciso ajudar os alunos a se
tornarem pessoas capazes de enfrentar situações e contextos que possuem grande
velocidade de mudança e que exigem deles o contínuo aprender, de modo a se
tornarem aptos para se adaptarem a essas rápidas mudanças culturais, tecnológicas
e profissionais, isto é, ensinar ao aluno o que deverá ser por ele construído. Na
perspectiva construtivista, o aluno é o principal responsável pelo seu processo de
aprendizagem. Portanto, é ele que constrói o seu conhecimento, é ele que
desenvolve suas competências, habilidades e suas atitudes.
Contudo, cabe ao educador apoiar o desenvolvimento do aluno, facilitando
seu acesso a um conjunto de saberes previamente determinados no plano de curso
de sua componente curricular. A atividade mental construtiva dos alunos se aplica a
bases que já tenham um grau adequado de elaboração, que são resultado de suas
experiências de vida no processo de construção social. Assim, o aluno somente
pode aprender mediante a atividade mental construtiva se os significados forem
associados aos saberes culturais por ele já elaborados. Para tanto, o professor deve
trabalhar o aluno dentro de um paradigma complexo para tecer as diferentes
competências.

Desta

maneira,

a

construção

do

conhecimento

deve

ser

compartilhada entre o aluno e o professor, em torno dos saberes ou formas culturais
preexistentes ao próprio processo de construção, que pode indicar outros processos
de conhecimento, uma visão transdisciplinar.
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O professor no processo de educação deve, além de favorecer condições
para o desenvolvimento dos saberes, orientar e guiar na direção dos saberes e
formas culturais selecionadas como bases do aprendizado para amplificar a
formação do aluno. É possível entender o professor como sendo um facilitador,
orientador da aprendizagem, dinamizador da via socioafetiva da sala de aula e
orientador pessoal, escolar e profissional dos alunos.
Dentro desse contexto, o ensino baseado em competências tem avançado
significativamente na educação de uma forma geral. Na visão jurídica, competência
significa a capacidade de conhecer e decidir sobre uma determinada causa. Com o
passar dos anos estendeu-se a uma significação mais abrangente, definindo-se
como a capacidade de alguém se pronunciar sobre um determinado tema, realizar
determinada tarefa ou ser capaz, ser hábil, possuir aptidão, ser idôneo.
Na definição de competência com enfoque educacional, Perrenoud baseia-se
nas teorias de aprendizagem. Para ele, competência é “[...] uma capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas
sem limitar-se a eles”.
No Brasil, a noção de competência é empregada com a seguinte noção de
qualificação: “A capacidade de mobilizar saberes para dominar situações concretas
de trabalho e transpor experiências adquiridas de uma situação concreta a outra”
(SCHWARTZ, 1998). Dessa forma, o exercício dessa capacidade implica a
mobilização de habilidades adquiridas ou construídas mediante aprendizagem, no
decurso da vida ativa, tanto em situações de trabalho, como fora deste, reunindo: o
“saber fazer”, o “saber ser”, o “saber agir”. Esta visão permeia o novo desenho de
perfil profissional do trabalhador exigido pelas empresas que buscam se manter em
sintonia com os avanços tecnológicos e transformações nas relações sociais
inerentes ao mercado cada vez mais expansivo de um mundo globalizado.
Na opinião de Resende (2000), a competência deve contribuir para os
resultados da organização. Segundo o autor “competência é a aplicação prática de
conhecimento, aptidões, habilidades, interesse, valores – no todo ou em parte - com
obtenção de resultados”. É, portanto, resultante da aplicação de conhecimentos que
incluem

formação,

treinamento,

experiência,

autodesenvolvimento

com

comportamentos, que engloba habilidades, interesse e vontade.
Na realidade, a competência é a capacidade que um indivíduo possui para
agir, baseada em seus conhecimentos teóricos e tácitos, que envolvem cinco
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elementos interligados: conhecimento explícito, habilidade, experiência e julgamento
de valor e rede social. O conhecimento explícito é adquirido em particular pela
informação, via educação formal. A habilidade - saber fazer - envolve aptidões física
e mental e é adquirida por treinamento e prática. A experiência é adquirida
especialmente pela reflexão sobre erros e sucessos passados. Os julgamentos de
valor são as percepções do que o indivíduo acredita estar certo. Eles agem como
filtros conscientes e inconscientes para o processo de saber de cada indivíduo. A
rede social é formada pelas relações de indivíduo com outros seres humanos dentro
de um ambiente e uma cultura, transmitidos pela tradição (SVEIBY, 1998).
Atualmente, nas esferas da educação e do trabalho, ser competente se tornou
um atributo fundamental na articulação de mudanças sociais e suas modelagens. O
termo competência substitui a noção de qualificação no domínio do trabalho e
conhecimento

no

campo

da

educação.

A

necessidade

de

aquisição

e

desenvolvimento de competências individuais, profissionais e organizacionais é tema
muito difundido nas instituições educacionais diretamente ligadas ao ensino
profissionalizante.
As escolas profissionalizantes têm como meta formar profissionais capazes
de agir ativamente nas organizações, permitindo-as manter-se à frente do
conhecimento, caracterizando-se fundamentalmente pela capacidade de moldar-se
às constantes mudanças exigidas pelo fenômeno da globalização. Desse modo, a
aplicação eficiente e eficaz das competências de cada pessoa em seus trabalhos ou
nas mais diversas situações resulta em desempenhos que se refletem tanto na
pessoa quanto na organização.
A visão contemporânea empresarial permite depreender que investir no ser
humano é uma das condições essenciais para o sucesso e sobrevivência de
qualquer organização, principalmente na era do conhecimento, da competência e da
competitividade. Nesse sentido, mais que capacidades laborais, o mundo do
trabalho atual requer um profissional dinâmico e atuante, capaz de interagir de forma
sistêmica na busca de soluções criativas que associem o domínio do conteúdo
técnico específico das diversas áreas industriais com capacidade crítica, autonomia
e habilidade para trabalhar em equipe. Esta nova realidade impõe a valorização do
capital humano das organizações, exigindo, dos diversos setores da sociedade,
ações eficazes na busca contínua por diferenciais competitivos.
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Em sintonia com as novas exigências de qualificação, instituições de
educação profissional em todo país necessitam estruturar perfis profissionais que
estejam sintonizados com as novas exigências do mundo do trabalho, por meio de
uma educação profissional capaz de responder aos desafios impostos por uma
sociedade em transformação.
Como apoio aos novos ambientes educacionais destaca-se a utilização da
informática, que associada às estruturas educacionais de Ensino a Distância (EaD)
potencializa a geração de novas relações de ensino-aprendizagem mais atrativas ao
perfil de alunos educados na era digital.
O ensino por competências tem assumido uma importância indiscutível frente
aos desafios educacionais, resultantes dos processos de globalização, de
competitividade e da aceleração tecnológica, consistindo-se, portanto, em espaço
privilegiado para a produção de novas alternativas educacionais que prioriza a
inclusão social e a construção de uma sociedade mais democrática.
O conceito de competência também é abordado pelo Parecer do Conselho
Nacional Educação nº 16 (BRASIL, 1998) como “a capacidade de mobilizar, articular
e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.
Reforça a autonomia e a mobilidade que deve ter o trabalhador diante da
instabilidade do mundo do trabalho e das rápidas transformações que caracterizam
as relações de produção.
Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), a competência é mais do que conhecimentos e habilidades. Envolve a
capacidade de atender demandas complexas, através da elaboração e mobilização
de recursos psicossociais (incluindo habilidades e atitudes) em um contexto
particular (OCDE, 2003).
As profundas transformações das atividades profissionais de nível técnico
exigem um novo perfil profissional pautado não somente no domínio do
conhecimento específico, mas, sobretudo, na sensibilidade e na prontidão para
mudanças e uma disposição para o aprendizado contínuo.
A

preparação

técnica

para

o

trabalho

inclui,

necessariamente,

as

competências básicas para a educação profissional específica. Nesse sentido as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998) apontam para
a flexibilidade curricular e a contextualização dos conteúdos das áreas e disciplinas,
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propiciando às escolas ênfases curriculares que facilitem a articulação como
currículo específico da educação profissional de nível técnico.
A articulação entre a educação básica e a educação técnica preconizada na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) propõe uma intercomplementariedade através de ações planejadas entre o ensino médio e o ensino
técnico, valorizando, substancialmente, as competências básicas no âmbito do
trabalho.

1.2 ENSINO A DISTÂNCIA: UMA REALIDADE EDUCACIONAL
A educação à distância é um dos caminhos para incentivar a inclusão dos
indivíduos na sociedade e, para isso, é necessário compreender o impacto das
tecnologias da comunicação e da informação no dia-a-dia, nos processos de
produção e de desenvolvimento do conhecimento. Estas tecnologias nascem a partir
de processos e demandas sociais. Assim, une-se educação e tecnologia, e por meio
da Educação a Distância (EaD) cada vez mais cidadãos e instituições encontram um
meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de
trabalho e aprendizado ao longo da vida. A EaD é uma forma de ensino que
possibilita a autoaprendizagem a partir da mediação de recursos didáticos
sistematicamente

organizados

e

apresentados

em

diferentes

suportes

de

informação, utilizados isoladamente ou combinados e vinculados pelos diversos
meios de comunicação existentes.
Na verdade, pela utilização de inúmeros recursos tecnológicos, eliminam-se
as distâncias e fronteiras, ampliando-se os arranjos e combinações possíveis de
acesso ao conhecimento, caracterizando mais adequadamente uma “educação
independentemente de distâncias”.
As tecnologias e ferramentas relacionadas aos programas de ensino a
distância, dentre outros objetivos, potencializam as ações educacionais através de
atividades didático pedagógicas de forma a permitir que alunos atinjam padrões de
desempenho que os tornem capazes de superar as exigências de um mercado de
trabalho cada vez mais dinâmico.
Muitos são os cursos, nos dias atuais, que adotam recursos tecnológicos para
disponibilizar ambientes virtuais, porém muitas críticas associam-se ao fato de que
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tais ambientes carecem de estruturas consistentes para promover interações
eficazes na promoção do conhecimento.
Maia e Mattar (2007, p. 8) afirmam que:
O crescimento do mercado de educação a distância (EaD) é
explosivo no Brasil e no Mundo. Dados estão disponíveis por toda
parte: cresce exponencialmente o número de instituições que
oferecem algum tipo de curso a distância, o número de cursos e
disciplinas ofertados, de alunos matriculados, de professores que
desenvolvem conteúdos e passam a ministrar aulas a distância, de
empresas fornecedoras de serviços e insumos para o mercado, de
artigos e publicações sobre EaD, crescem as tecnologias
disponíveis, e assim por diante.

Em termos gerais, a Educação a Distância é uma modalidade de educação
caracterizada pela separação espacial entre alunos e professores durante o
processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se, porém, que separação espacial não
caracteriza, necessariamente, eventos assíncronos, pois atividades podem ocorrer
nos ambientes virtuais em momentos previamente agendados e, portanto, com a
participação simultânea de todos os envolvidos no processo.
A educação a distância não pretende substituir as aulas tradicionais pelas
aulas estruturadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pois a simples
aplicação da tecnologia não é garantia de resultados educacionais satisfatórios.
Pressupõe-se que a capacitação de professores na utilização de ferramentas
associadas ao ensino a distância é fundamental para o alcance do objetivo do
programa. Professores necessitam dominar de forma consistente as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) e associá-las às competências didáticas
tradicionalmente apreendidas em cursos de graduação de formação docente.
Kenski (2010, p. 30) afirma que:

As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos
ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso estar
em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo.
Não existe mais a possibilidade de considerar a pessoa totalmente
formada, independente do grau de instrução alcançado.

Tal afirmativa leva a refletir sobre os novos desafios do professor diante das
exigências de cenários educacionais caracterizados por forte utilização de
tecnologias. Estas, associadas a estruturas pedagógicas consistentes, são capazes
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de favorecer o processo ensino-aprendizagem, permitindo que os alunos absorvam
conhecimentos que viabilizem a aplicação de competências significativas no âmbito
da formação profissional.
O Ensino a Distância associado ao ensino da Matemática tem crescido
exponencialmente, pois promove diversas possibilidades de construção de
conhecimento, tornando o aluno autônomo e responsável pela sua aprendizagem. A
utilização do computador como instrumento mediático no processo de ensino reforça
o papel das instituições de ensino como entidades difusoras de conhecimento na era
digital.

1.3 OBJETIVO E QUESTÃO AVALIATIVA
O estudo teve como objetivo avaliar a efetividade de um programa de reforço
do ensino de Matemática Básica, desenvolvido por meio de ensino a distância, para
alunos ingressantes nos cursos técnicos por competências de uma instituição de
ensino de educação profissional do Estado do Rio de Janeiro.
O conceito de efetividade utilizado neste estudo se refere objetivamente à
implementação e ao aprimoramento dos objetivos propostos, independentemente
das falhas detectadas. A efetividade pode ser comprovada quando as realizações
apontam para a permanência baseadas em regras de conduta confiáveis e
credibilidade de todos os atores envolvidos no processo de avaliação. Nesse
sentido, para medir o grau de efetividade do Programa de Reforço de Matemática
Básica, foram elaborados índices capazes de mensurar se as ações propostas foram
adequadas para transformar uma situação pré-existente.
Caracterizado por uma flexibilização temporal, o Programa de Reforço de
Matemática Básica permite que o aluno encontre estratégias próprias de
aprendizagem, ressignificando o papel do professor como um mediador no processo
de aprendizagem.
O presente estudo visa responder a seguinte questão avaliativa:
Qual o impacto desse programa no domínio do conhecimento da Matemática
Básica dos participantes?
Pretende-se, em função da efetividade dos resultados, inserir Programa de
Reforço de Matemática Básica na grade curricular dos cursos técnicos e ofertá-lo
também, como disciplina optativa, aos demais cursos correlatos da Instituição que
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utilizam os conhecimentos fundamentais da Matemática como requisitos básicos de
formação profissional.

2 CONTEXTO
2.1 OS CURSOS TÉCNICOS
Os cursos técnicos baseados em competências da Instituição envolvida com
este estudo avaliativo possuem caráter nacional, ou seja, são compostos por
discentes originários de todas as regiões brasileiras. Os ingressantes, em sua
grande maioria, são oriundos de classes sociais menos favorecidas e dividem-se em
dois grupos principais: egressos do ensino médio sem experiência profissional e
funcionários de empresas.
Os cursos visam abordar questões referentes aos eixos tecnológicos que
envolvem toda a cadeia de produção têxtil e confecção em sintonia com a atual
demanda da cadeia têxtil nacional, apresentando propostas para os problemas
trazidos na práxis, analisando-os com uma visão crítica e estimulando ações
inovadoras. Os referidos cursos objetivam formar profissionais de nível técnico com
competências profissionais e comportamentais, tornando-os aptos a desenvolver
atividades de maneira autônoma, planejando-as e avaliando-as.
O fluxograma do curso é composto basicamente por quatro ciclos e posterior
realização do estágio supervisionado conforme mostra a Figura 1.
Figura 1- Fluxograma dos cursos técnicos.

• Fundamentação para a Vida Profissional
(186h)

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

• Fundamentação Tecnológica para a Cadeia Têxtil e do Vestuário
(286h)

• Contextualização dos Elos da Cadeia Têxtil e do Vestuário
(206h)

• Capacitação nas diversas ênfases de formação(730h)
CICLO 4

Fonte: O autor (2012).
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O primeiro ciclo é a instrumentalização para a aprendizagem com ênfase na
aquisição de habilidades relacionais, comunicativas, analíticas e investigativas, que
serão utilizadas ao longo de toda a trajetória escolar e profissional do técnico. Nesse
ciclo também são abordados conhecimentos das bases científicas (Desenho Básico,
Oficina de Comunicação I, Matemática Básica, Inglês Técnico e Introdução aos
Processos Computacionais). A Figura 2 apresenta as bases de conhecimento que
compõem o primeiro ciclo com suas respectivas cargas horárias.
Figura 2 - Bases de conhecimento do primeiro ciclo.

Fonte: O autor (2012).

O

segundo

ciclo

introduz conceitos técnicos

específicos

às

bases

tecnológicas de Fibras, Fiação, Tecelagem, Malharia, Beneficiamento Têxtil,
Confecção do Vestuário, Manutenção de Máquinas de Costura Industrial e Controle
da Qualidade. Paralelamente são abordados conhecimentos das bases científicas:
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Desenho Técnico Computacional, Oficina de Comunicação II, Matemática Aplicada,
Inglês Técnico e Desenvolvimento de Sistemas Computacionais.
A Figura 3 apresenta as bases de conhecimento que compõem o segundo
ciclo com suas respectivas cargas horárias.
Figura 3 - Bases de conhecimento do segundo ciclo.

Fonte: O autor (2012).

O terceiro ciclo introduz, em uma perspectiva integradora, os processos
têxteis e de confecção do vestuário, inseridos nos contextos das diversas categorias
de gestão, percorrendo todos os elos da cadeia, abordando os conhecimentos
específicos de cada área.
A Figura 4 mostra as bases de conhecimento que compõem o terceiro ciclo,
com suas respectivas cargas horárias.
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Figura 4 - Bases de conhecimento do terceiro ciclo.

Fonte: O autor (2012).

O quarto ciclo capacita o aluno a analisar, desenvolver e elaborar processos
para obtenção de produtos específicos focados na ênfase escolhida, bem como,
avaliar e propor melhorias nos sistemas produtivos. As ênfases ofertadas são:
Fiação, Tecelagem Plana, Tecelagem de Malha, Beneficiamento têxtil e Confecção
Industrial.
A Figura 5 apresenta, como exemplo, a grade referente à ênfase em
Beneficiamento Têxtil.
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Figura 5 - Bases de conhecimento do quarto ciclo do curso técnico em têxtil com ênfase
em beneficiamento têxtil.

Fonte: O autor (2012).

Vale ressaltar que os três primeiros ciclos são comuns a todas as ênfases e
que apenas o quarto ciclo é composto por conteúdos específicos de formação.

2.2 A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA BÁSICA
A disciplina de Matemática Básica integra o primeiro ciclo dos cursos técnicos
em têxtil e em vestuário da instituição de ensino na qual o estudo foi realizado.
O objetivo geral da disciplina consiste na aplicação dos conceitos
fundamentais da Matemática na resolução de problemas aplicados ao mundo do
trabalho, permitindo o pleno exercício da cidadania através do cálculo, medição,
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raciocínio, argumentação e tratamento da informação e utilização de instrumentos
tecnológicos disponíveis.
Os objetivos específicos compreendem o reconhecimento dos conceitos de
porcentagem, proporções e sistemas de medidas.
Com 22 tempos de carga horária total, a disciplina é caracterizada por uma
relação dialógica entre professor e aluno através de aulas expositivas e aplicação de
exercícios por meio de aulas presenciais.
O apoio às aulas é feito através de apostilas escritas elaboradas pelos
professores da disciplina. O conteúdo das apostilas é caracterizado pela explicitação
da aplicabilidade dos conceitos de matemática básica inseridos no programa. O
Apêndice A contém a apostila referente à aula que aborda o conteúdo de
Porcentagem, como exemplo.
Para fins de análise de desempenho utiliza-se o padrão de rendimento de
50% nas avaliações escritas aplicadas ao final do período das aulas presenciais.

3 O PROGRAMA DE REFORÇO DE MATEMÁTICA BÁSICA
Um número significativo de ingressantes nos cursos técnicos pós-médios
possui deficiência no domínio de conteúdos relacionados à Matemática básica ou
fundamental. As dificuldades de aprendizagem estão, na maioria das vezes,
associadas às metodologias adotadas pelos docentes da Escola Básica e às
carências de conhecimentos dos discentes relacionados às séries anteriores.
Tradicionalmente, o estudo da Matemática, para a maioria dos alunos, é baseado na
memorização de processos mecânicos capazes de solucionar problemas específicos
que não conduzem o aluno ao desenvolvimento de raciocínio lógico, restringindo,
consequentemente, a aquisição de capacidades relacionadas à compreensão e
aplicação dos conhecimentos em situações associadas ao mundo do trabalho.
Nesta perspectiva, o autor, em parceria com os professores de matemática e
especialistas educacionais da instituição, formatou um programa de reforço de
Matemática capaz de suprir uma lacuna de conhecimento que envolve conteúdos
específicos associados à Matemática do Ensino Fundamental. Os conteúdos
propostos foram: Porcentagem, Proporções e Sistemas de Medidas. Esses
conteúdos foram priorizados, dentre outros, por serem fundamentais para que os
alunos tenham rendimentos satisfatórios nas disciplinas subsequentes associadas
aos conhecimentos profissionais específicos.
O referido programa de reforço, vinculado à disciplina de Matemática Básica,
foi aplicado no decorrer do segundo ciclo do curso, no ano letivo de 2012. É
caracterizado por uma estrutura associada ao Ensino a Distância que permite uma
proximidade cada vez maior entre educação e tecnologia, potencializando o acesso
democrático ao conhecimento e a possibilidade do exercício da autoaprendizagem a
partir da mediação de recursos didáticos organizados e apresentados em diferentes
suportes de informação.
O Programa de Reforço de Matemática Básica teve a duração de 20 horas.
Durante um mês os alunos tiveram livre acesso aos conteúdos disponibilizados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Este ambiente foi estruturado de forma a permitir
que cada aluno elaborasse a sua programação de estudo, de forma individualizada
viabilizando a plena interação entre o aluno e os conteúdos a serem estudados.
O acesso pelo aluno ao AVA realizou-se de forma simples através da
digitação de um código de acesso personalizado. Ao acessar o ambiente, o aluno
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visualizava a primeira das três pastas principais identificadas com os três temas
abordados pelo programa: Porcentagem, Proporções e Sistemas de Medidas. Cada
pasta foi subdividida em subpastas, a saber: Embasamento Teórico (Conteúdo),
Exercícios Resolvidos, Exercícios Propostos (Pratique) e Desafios. A Figura 6
apresenta a tela inicial do AVA visualizada pelo aluno após a digitação da senha
individual.
Figura 6 – Tela inicial do AVA do Programa de Reforço de Matemática Básica.

Porcentagem

Fonte: O autor (2012).

A Figura 7 mostra a imagem visualizada pelo aluno no AVA ao entrar na pasta
associada ao conteúdo de Porcentagem.
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Figura 7 – Imagem do AVA relativa ao conteúdo de Porcentagem.

Fonte: O autor (2012).

Ao clicar na subpasta referente ao conteúdo, o aluno visualiza o
embasamento teórico permitindo a compreensão dos fundamentos relacionados ao
tema a ser estudado. Após essa leitura, o aluno tem a opção de acessar a subpasta
que contém os “Exercícios Resolvidos” ou a subpasta “Pratique”, composta por
exercícios propostos divididos em três níveis de dificuldade. Após a realização deste
percurso o aluno estará apto a acessar a subpasta “Desafio”, contendo exercícios
com maior grau de complexibilidade para aferir o grau de conhecimento absorvido. O
Apêndice B contém um exemplo de “Desafio” referente ao conteúdo de Proporções.
Paralelamente ao período de realização do Programa de Reforço foram
disponibilizadas aos alunos duas horas semanais de apoio presencial realizado pelo
professor da disciplina. Essas horas presenciais visaram permitir aos alunos dirimir
dúvidas que por ventura ocorressem durante o processo de aprendizagem à
distância.
O estudo avaliativo foi focado em um único grupo de alunos, denominado de
Grupo Experimental, selecionado ao final do período de realização das aulas
presenciais em sala de aula com a aplicação de uma avaliação escrita denominada
Pré-Teste. Esta avaliação foi composta por 15 questões de múltipla escolha
divididas em três grupos, sendo cada grupo formado por cinco questões específicas
de cada conteúdo do programa. Cada grupo foi formado por questões contemplando
o nível de aplicação, de acordo com a Taxonomia de Bloom.
A Taxonomia de Bloom consiste na classificação de objetivos de processos
educacionais. Na área cognitiva, a Taxonomia de Bloom refere-se ao trabalho
intitulado "Taxonomia e Objetivos no Domínio Cognitivo" (BLOOM, 1956). Neste
trabalho, Bloom classifica os objetivos no domínio cognitivo em seis níveis
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apresentados em uma sequência estruturante que se inicia no nível de
conhecimento, passando pelos níveis de compreensão, aplicação, análise, síntese e
finaliza no nível de avaliação. Cada nível utiliza as capacidades adquiridas nos
níveis anteriores. Especificamente, neste estudo, os testes foram elaborados com
questões associadas somente ao nível de aplicação.
O processo avaliativo iniciou-se, efetivamente, no primeiro dia de aula com a
aplicação de um teste diagnóstico cujo objetivo foi verificar o grau de conhecimento
dos alunos ingressantes nos cursos técnicos da instituição quanto aos conteúdos a
serem abordados durante o curso (Porcentagem – Proporções – Sistemas de
Medidas). Após a realização do teste diagnóstico, todos os 127 alunos iniciaram o
curso, estruturado de acordo com os moldes de aulas presenciais. Esta etapa do
curso, com carga total de 22h, foi ministrada na forma presencial, durante cinco
semanas consecutivas. Ao término desta etapa todos os alunos foram avaliados
através da aplicação de um teste (Pré-Teste).
A partir dos resultados individuais do Pré-Teste foi formado o Grupo
Experimental. Este grupo foi composto por 51 alunos que obtiveram desempenho
inferior a 50% de acertos no Pré-Teste. Este grupo foi, então, encaminhado ao
Programa de Reforço de Matemática Básica.
Ao final do período de realização do Programa de Reforço de Matemática, os
alunos pertencentes ao Grupo Experimental foram reavaliados através da aplicação
do Pós-Teste com as mesmas características do Pré-Teste, ou seja, composto por
15 questões de múltipla escolha divididas em 3 grupos, sendo cada grupo formado
por cinco questões específicas de cada conteúdo do programa e contemplando o
nível de aplicação de acordo com a Taxonomia de Bloom.
Para um entendimento simplificado, o Quadro 1 mostra a distribuição das 15
questões na estruturação dos Pré-Teste e Pós-Teste, quanto aos conteúdos
abordados.
Quadro 1- Distribuição das questões em função dos conteúdos.
Conteúdo
Porcentagem
Proporções
Sistemas de Medidas

Questões
1, 2, 3, 4 e 5
6, 7, 8, 9 e 10
11, 12, 13, 14 e 15

Fonte: O autor (2012).

Avaliar significa atribuir valor e mérito ao objeto em estudo. Significa atribuir
um juízo de valor sobre um processo para a aferição da qualidade do seu resultado.
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Especificamente nesse estudo a avaliação teve um caráter formativo que, conforme
Haydt (1995), “permite constatar se os alunos atingiram os objetivos pretendidos,
verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente
alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas”.
O Quadro 2 mostra os indicadores e os padrões para a efetiva avaliação do
impacto do programa no domínio do conhecimento da Matemática Básica dos
participantes. Os índices associados aos padrões de desempenho foram definidos
tomando-se como referência o padrão mínimo de desempenho necessário para que
o aluno seja considerado apto na disciplina de Matemática Básica, ou seja, um
rendimento de, pelo menos, 50%. Ressalta-se que os referidos padrões (61,3%,
72,4% e 48,4%) foram definidos somente após a análise dos resultados obtidos no
Pré-Teste.
Quadro 2 - Indicadores e padrões de desempenho para o domínio dos conteúdos.
Indicadores
Padrões de desempenho
Questões envolvendo o conteúdo de Incremento de 61,3% em relação ao
Porcentagem
desempenho obtido no Pré-Teste
Questões envolvendo o conteúdo de Incremento de 72,4% em relação ao
Proporções
desempenho obtido no Pré-Teste
Questões envolvendo o conteúdo de Incremento de 48,4% em relação ao
Sistemas de Medidas
desempenho obtido no Pré-Teste
Fonte: O autor (2012).

O estudo avaliativo finalizou após o tratamento estatístico e comparativo dos
resultados obtidos pelos alunos pertencentes ao Grupo Experimental no Pré-Teste e
Pós-Teste.
Ao final do processo avaliativo foi aplicado um questionário aos alunos
participantes do Programa de Reforço de Matemática com o objetivo de identificar
aspectos positivos e negativos permitindo, dessa forma, efetivar melhorias futuras
que possam agregar valor e, consequentemente, permitir incrementos no grau de
desempenho dos alunos ingressantes em turmas futuras.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 ABORDAGEM
A abordagem utilizada baseia-se nas avaliações centradas em objetivos. Na
proposta metodológica estão inseridos os conceitos de avaliação sugeridos por
Metfessel e Michael (1967), apoiados nos pressupostos da abordagem de avaliação
de Tyler que define a avaliação como o processo de determinação da medida em
que os objetivos de um programa são realmente alcançados. Para balizamento de
implementação do processo de avaliação são utilizadas as seguintes linhas de
direcionamento de acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004).
 envolvimento de todos os atores no processo de avaliação;
 explicitação dos objetivos específicos que se deseja alcançar;
 construção de instrumentos que possam fornecer dados que permitam
medir o grau de efetividade do programa;
 análise de dados de forma apropriada;
 interpretação dos dados utilizando níveis de desempenho específicos;
 conclusão

do

estudo

através

de

recomendações

direcionadas

a

implementação e/ou necessidade de melhorias do programa.

4.2 PARTICIPANTES
Participaram do programa 51 alunos, dentre os ingressantes nos cursos
técnicos, selecionados a partir dos resultados obtidos no Pré-Teste realizado ao
término da disciplina de Matemática Básica. O perfil socioeconômico foi delineado a
partir das informações fornecidas pelos alunos através do preenchimento do
questionário socioeconômico aplicado na primeira semana de aula. No total foram
preenchidos 110 questionários. O Quadro 3 apresenta as informações mais
relevantes.
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Quadro 3 - Perfil socioeconômico dos alunos ingressantes nos cursos técnicos.
Dimensões
Sexo
Idade entre 17 e 25 anos
Solteiras(os)
Não possuem filhos
Cor branca
Cor parda
Cor negra
Moram com a família
Alojadas(os) na instituição
Renda familiar de até 3 salários mínimos
Não trabalham
Pais possuem pelo menos ensino médio
Origem do Estado do Rio de Janeiro
Ensino médio em escola pública
Pelo menos 3 anos de formado no ensino médio
Utilizam o computador com frequência
Consideram ter bom domínio de informática
Funcionário ou ex-funcionário de empresa têxtil ou afim
Trabalham ou trabalharam na empresa a mais de 5 anos
Recebem ou recebiam até 2 salários mínimos

Mulheres
50%
62%
76%
71%
45%
35%
20%
62%
35%
65%
73%
35%
67%
57%
50%
64%
84%
15%
50%
100%

Homens
50%
41%
61%
57%
43%
44%
11%
74%
72%
70%
31%
32%
31%
79%
66%
63%
81%
51%
61%
64%

Geral
52%
69%
64%
44%
39%
16%
68%
57%
68%
52%
34%
43%
68%
58%
63%
82%
33%
58%
72%

Fonte: O autor (2012).

Os resultados mostram que, em geral, a turma ingressante nos cursos
técnicos (127 alunos) é composta na mesma proporção por homens e mulheres,
sendo a maioria solteira, sem filhos e com renda familiar de até três salários
mínimos. Há uma predominância de alunos que se dizem brancos em relação aos
pardos e negros.
O maior número de alunos do sexo masculino alojados na instituição se
justifica pelo fato de haver um número expressivo de funcionários enviados por
indústrias têxteis de outras regiões do Brasil, principalmente do estado de Minas
Gerais, fato este que também influencia diretamente a diferença significativa entre
homens e mulheres que não trabalham.
Outro aspecto relevante está associado à formação dos alunos. Os dados
mostram que a maioria é oriunda de escolas públicas e que, mais da metade não
ingressou nos cursos técnicos logo após o término do ensino médio.
Existe também uma evidência relacionada aos salários. Todas as alunas,
funcionárias ou ex-funcionárias de empresas, se encontram no patamar máximo de
2 salários mínimos, valor este superado por 36% dos homens na mesma situação.
A predominância de 67% de mulheres originárias do Estado do Rio de Janeiro
é explicada pela existência de um polo formado por pequenas e médias indústrias
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ligadas à área do vestuário nesta região, segmento industrial este empregador
efetivo de mão de obra feminina.
As dimensões levantadas neste estudo certamente servem de base para um
estudo mais específico capaz de associar as variáveis mais impactantes de modo a
contribuir de forma direta para o nível insuficiente do conhecimento de matemática
fundamental dos alunos ingressantes, não sendo, porém, o foco deste estudo.

4.3 INSTRUMENTOS
Os instrumentos aplicados como base para a avaliação do programa foram:
um questionário socioeconômico, um pré-teste, um pós-teste e um questionário de
avaliação do Programa.
O questionário socioeconômico foi aplicado na primeira semana de aula. Este
questionário é composto por 31 itens e tem como objetivo compor o perfil dos
estudantes ingressantes nos cursos técnicos da instituição. O instrumento foi
estruturado pelo autor e validado por um profissional da área de apoio educacional
da instituição com formação em Pedagogia (APÊNDICE C).
O pré-teste consistiu em uma prova escrita composta por 15 questões
objetivas (múltipla escolha) contemplando os conteúdos abordados na disciplina de
Matemática Básica. Teve como objetivo mensurar o índice de desempenho dos
alunos ao final das aulas tradicionais. Este instrumento foi elaborado pelo autor e
validado por dois professores da instituição, especialistas em Matemática
(APÊNDICE D).
O pós-teste foi composto por 15 questões objetivas (múltipla escolha)
contemplando os mesmos conteúdos abordados no pré-teste. Seu objetivo foi
mensurar o índice de desempenho dos alunos ao final do Programa de Reforço de
Matemática Básica. Este instrumento, assim como o pré-teste, foi elaborado pelo
autor e validado por dois professores da instituição, especialistas em Matemática
(APÊNDICE E).
O questionário de avaliação do Programa foi composto por sete itens. O
instrumento foi aplicado ao final do Programa de Reforço de Matemática Básica com
o objetivo de coletar as opiniões dos alunos participantes em relação ao programa,
permitindo identificar os aspectos positivos e negativos. Assim como o questionário
socioeconômico, este instrumento foi construído pelo autor e validado por um
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profissional da área de apoio educacional da instituição com formação em
Pedagogia (APÊNDICE F).

5 RESULTADOS
São aqui apresentados os resultados do estudo, incluindo o pré-teste, o pósteste e o questionário de avaliação final do Programa de Reforço de Matemática
Básica.

5.1 RESULTADOS DO PRÉ-TESTE
A primeira fase da análise estatística dos resultados consistiu no estudo de
desempenho dos 51 alunos pertencentes ao Grupo Experimental nas questões
contempladas no Pré-Teste.

Gráfico 1 - Índices de desempenho das questões no Pré-Teste.
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Fonte: O autor (2012).

Após esta análise as questões foram aglutinadas em três grupos tomando-se
como referência os conteúdos abordados:
Grupo 1: Questões de 1 a 5 contemplando o conhecimento de Porcentagem
(destacadas na cor vermelha no Gráfico 1).
Grupo 2: Questões de 6 a 10 contemplando o conhecimento de Sistemas de
Medidas (destacadas na cor amarela no Gráfico 1).
Grupo 3: Questões de 11 a 15 contemplando o conhecimento de Proporções
(destacadas na cor azul no Gráfico 1).
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O Gráfico 2 mostra os índices de desempenho das questões que integram o
Grupo 1 e cujo índice médio de desempenho no Pré-Teste foi de 31,0%.
Definiu-se que o grupo das questões correlatas no Pós-Teste teria 50,0% de
índice de padrão de desempenho a ser atingido, valor este correspondente a um
incremento de 61,3% em relação ao valor médio de desempenho obtido no PréTeste.
Gráfico 2 – Índices de desempenho do Grupo 1.
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Fonte: O autor (2012).

O Gráfico 3 mostra os índices de desempenho das questões que integram o
Grupo 2 e cujo índice médio de desempenho foi de 29,0%.
Definiu-se que o grupo das questões correlatas no Pós-Teste teria 50,0% de
índice de padrão de desempenho a ser atingido, valor este correspondente a um
incremento de 72,4% em relação ao valor médio de desempenho obtido no PréTeste.
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Gráfico 3 – Índices de desempenho do Grupo 2.
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Fonte: O autor (2012).

O Gráfico 4 mostra os índices de desempenho das questões que integram o
Grupo 3 e cujo índice médio de desempenho foi de 33,7%.
Definiu-se que o grupo das questões correlatas no Pós-Teste teria 50,0% de
índice de padrão de desempenho a ser atingido, valor este correspondente a um
incremento de 48,4% em relação ao valor médio de desempenho obtido no PréTeste.
Gráfico 4 – Índices de desempenho do Grupo 3.
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5.2 RESULTADOS DO PÓS-TESTE
A segunda fase da análise dos resultados consistiu no estudo dos índices de
desempenho dos alunos nas questões contempladas no Pós-Teste.
O Gráfico 5 compara os índices de desempenho obtidos nas questões do PréTeste e Pós-Teste.
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Gráfico 5 – Comparativo dos índices de desempenho no Pré-Teste e Pós-Teste.
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Analisando os resultados mostrados no Gráfico 5 verifica-se que, excetuandose as questões 3, 5 e 12, as demais questões apresentaram melhorias no
desempenho dos alunos se comparados os resultados obtidos no Pré-Teste e no
Pós-Teste.
A questão 3 exigiu no Pré-Teste o domínio no cálculo de aumento salarial,
domínio este similar ao exigido no Pós-Teste que solicitou na resolução da questão
o cálculo de desconto simples. Os índices de desempenho obtidos pelos alunos em
ambos os testes foram iguais e satisfatórios.
As questões 5 e 12 tiveram índices de acerto menores no Pós-Teste. A
questão 5 pedia o cálculo de índices acumulados de desconto e aumento
sucessivos. Esta dificuldade é muito comum, mesmo no cotidiano. Os 5 alunos que
acertaram a questão no Pré-Teste erraram no Pós-Teste e somente 4 alunos
acertaram a questão no Pós-Teste. Vale destacar que no Pós-Teste foi solicitado o
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cálculo da taxa de reajuste de um imposto para que o valor voltasse ao original após
um desconto de 8%. Exclusivamente no Pós-Teste foi dado o valor de 8% como
opção de resposta na letra A. Esta alternativa foi registrada por 33 alunos, de um
total de 51 respondentes. Estes resultados mostram que não houve a aquisição do
conhecimento relativo ao conteúdo abordado. Os cidadãos ingenuamente somam os
índices de aumento, em vez de multiplicá-los. Sobre este aspecto, Lima et al (2000,
p. 45) afirmam que “As pessoas menos educadas matematicamente têm tendência a
achar que juros de 10% ao mês dão em dois meses juros de 20%. Note que juros de
10% ao mês dão em dois meses juros de 21%”.
Foi verificado no AVA, na subpasta relativa ao embasamento teórico do
conteúdo de Porcentagem, que o tema relativo a aumento e/ou descontos
sucessivos foi trabalhado de forma superficial. Este resultado mostra a necessidade
de uma revisão do conteúdo referente à fundamentação teórica disponibilizada no
AVA.
Já na questão 12, a dificuldade detectada no Pós-Teste foi causada pela
exigência de operar com potências e representar valores na forma de notação
científica, conhecimento que não foi exigido na questão correspondente do PréTeste. Dos 19 alunos que acertaram a questão 12 no Pré-Teste, apenas 9 acertaram
a questão correspondente no Pós-Teste. Se fosse desconsiderada a necessidade de
representar o resultado na forma de notação científica, o quantitativo de acertos
ficaria próximo ao índice obtido no Pré-Teste. Este resultado aponta a necessidade
de trabalhar as operações básicas, principalmente com os números racionais nas
atividades de reforço.
A partir dos resultados obtidos no Pós-Teste foram construídos gráficos que
permitiram comparar os índices de desempenho, separadamente, nos Grupos 1, 2 e
3.
O Gráfico 6 apresenta o comparativo dos índices de desempenho das
questões pertencentes ao Grupo 1 (Questões de 1 a 5).
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Gráfico 6 – Comparativo dos índices de desempenho das questões pertencentes ao
Grupo 1.
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados indicam que o índice médio de desempenho no Pós-Teste foi
de 48,2%, correspondendo a um rendimento 55,5% acima do índice médio de
desempenho obtido no Pré-Teste. O padrão de desempenho esperado era de um
incremento de 61,3% em relação ao valor médio de desempenho obtido no PréTeste. Sendo assim, verifica-se que o resultado obtido ficou 1,8 pontos percentuais
abaixo do esperado.
O Gráfico 7 traz o comparativo dos índices de desempenho das questões
pertencentes ao Grupo 2 (Questões de 6 a 10).
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Gráfico 7 – Comparativo dos índices de desempenho das questões pertencentes ao
Grupo 2.
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados mostram que o índice médio de desempenho no Pós-Teste foi
de 67,1%, correspondendo a um rendimento 131,4% acima do índice médio de
desempenho obtido no Pré-Teste. O padrão de desempenho esperado era de um
incremento de 72,4% em relação ao valor médio de desempenho obtido no PréTeste. Dessa forma, verifica-se que o resultado obtido ficou 17,1 pontos percentuais
acima do valor esperado.
O Gráfico 8 permite verificar o comparativo dos índices de desempenho das
questões pertencentes ao Grupo 3 (Questões de 11 a 15).
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Gráfico 8 – Comparativo dos índices de desempenho das questões pertencentes ao
Grupo 3.
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados mostram que o índice médio de desempenho no Pós-Teste foi
de 44,3%, correspondendo a um rendimento 31,4% acima do índice médio de
desempenho obtido no Pré-Teste. O padrão de desempenho esperado era de um
aumento de 48,4% em relação ao valor médio de desempenho obtido no Pré-Teste.
Assim, verifica-se que o resultado obtido ficou 5,7 pontos percentuais abaixo do
esperado.

5.3 RESULTADOS POR ALUNO
Outra abordagem que gera subsídios para a avaliação da efetividade do
programa se apoia nos resultados apontados no Gráfico 9 que mostra o
desempenho individual dos 51 participantes no Programa no Pré-Teste e no PósTeste.
É possível observar no gráfico a formação de dois polígonos. No polígono
formado pelas retas vermelhas, os vértices correspondem aos resultados relativos
aos desempenhos individuais obtidos pelos alunos no Pós-Teste, enquanto que no
polígono formado pelas retas azuis, os vértices correspondem aos resultados
relativos aos desempenhos individuais obtidos pelos alunos no Pré-Teste.
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A área do polígono de cor vermelha, se comparada à área do polígono azul,
permite concluir que houve um melhor rendimento dos participantes no Pós-Teste
em relação ao Pré-Teste.
Gráfico 9 – Desempenhos individuais no Pré-Teste e Pós-Teste.
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A Tabela 1 apresenta os valores relacionados à média aritmética, desviopadrão e o coeficiente de variação dos resultados alcançados pelos alunos no PréTeste e Pós-Teste.
Tabela 1 – Medidas estatísticas: comparação Pré-Teste e Pós-Teste.
Teste
Pré-Teste
Pós-Teste

Média
Aritmética
(x)
3,1
5,3

Desvio
Padrão
( )
1,27
1,64

Coeficiente
de Variação
(CV)
41,0%
30,9%

Fonte: O autor (2012).

Os resultados mostram um aumento de 71% na média do Pós-Teste se
comparada à média do Pré-Teste e um decréscimo de 25% do coeficiente de
variação nos resultados do Pós-Teste se comparados ao Pré-Teste. Estes
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resultados permitem atestar que os alunos, após participarem do Programa de
Reforço de Matemática Básica, obtiveram um significativo aumento na apropriação
dos conhecimentos abordados além de uma maior homogeneidade de desempenho.
Outra evidência que apoia a efetividade do programa baseia-se no fato que
apenas 5,8%, ou seja, 3 dos 51 alunos obtiveram média igual ou superior a 5,0 no
Pré-Teste, enquanto que no Pós-Teste constatou-se que 30 dos 51 alunos atingiram
média igual ou superior a 5,0 , ou seja, um incremento de 1000%.

5.4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Com o objetivo de verificar o índice de satisfação dos alunos participantes em
relação ao Programa de Reforço de Matemática Básica foi estruturado um
instrumento denominado “Questionário de Avaliação do Programa de Reforço de
Matemática Básica”.
As pontuações atribuídas às dimensões dos seis primeiros itens do
questionário foram associados a valores que variaram dentro de uma escala de 1 a
10, sendo o valor 1 equivalente ao conceito “péssimo” e o valor 10 ao conceito
“excelente”. No sétimo e último item do instrumento os alunos descreveram os
aspectos positivos e negativos do programa que consideraram relevantes.
Ressalta-se que, apesar de o Grupo Experimental ser composto de 51 alunos,
sete alunos, com desempenho acima de 50% no pré-teste, solicitaram a participação
no Programa de Reforço de Matemática Básica, perfazendo o total de, no máximo,
58 alunos respondentes do questionário de avaliação do programa.
O referido instrumento foi aplicado ao final do programa e apresentou os
resultados que seguem.
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 Dimensão 1: Acesso ao ambiente virtual do curso

Quantidade

Gráfico 10 – Nível de satisfação quanto ao acesso ao ambiente virtual do programa.
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados apresentados no Gráfico 10 mostram que o acesso ao
ambiente virtual do curso foi positivo visto que, numa escala de 1 a 10, obteve-se o
valor médio de 7,7.
Pode-se afirmar, também, que 45 alunos sinalizaram valores acima de 5
(destaque na cor azul do gráfico) e 12 alunos atribuíram valores iguais ou inferiores
a 5 (destaque na cor verde do gráfico).
 Dimensão 2: Instruções de navegação do curso

Quantidade

Gráfico 11 – Nível de satisfação quanto às instruções de navegação do Programa.
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Os resultados apresentados no Gráfico 11 sinalizam uma avaliação também
positiva quanto às instruções de navegação no ambiente virtual do curso, sendo
atribuído um valor médio de 7,5.
Neste quesito, 44 alunos atribuíram valores acima de 5 (destaque na cor azul
do gráfico) e 13 atribuíram valores iguais ou inferiores a 5 (destaque na cor verde do
gráfico). As notas 8, 9 e 10 concentraram maior frequência de escolhas dos alunos.
 Dimensão 3: Navegação do curso

Quantidade

Gráfico 12 – Nível de satisfação quanto à navegação do Programa.
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados apresentados no Gráfico 12 revelam uma avaliação satisfatória
dos alunos quanto à navegação no ambiente virtual do curso, sendo atribuído um
valor médio de 7,6. Neste item, 49 alunos atribuíram valores acima de 5 (destaque
na cor azul do gráfico) e 9 alunos atribuíram valores iguais ou inferiores (destaque
na cor verde do gráfico).

47

 Dimensão 4: Linguagem utilizada no curso

Quantidade

Gráfico 13 - Nível de satisfação quanto à linguagem utilizada no curso.
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Os resultados apresentados no Gráfico 13 apontam uma avaliação positiva
dos alunos quanto à linguagem utilizada no curso, sendo atribuído um valor médio
de 7,7.
Neste item, 47 alunos atribuíram valores acima de 5 (destaque na cor azul do
gráfico) e 9 alunos atribuíram valores iguais ou inferiores a 5 (destaque na cor verde
do gráfico). Observa-se uma alta concentração de notas 8, 9 e 10, as mais altas da
escala de avaliação.
 Dimensão 5: Importância do conteúdo do curso para você.
Gráfico 14 - Nível de importância do curso para o aluno.
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Os resultados apresentados no Gráfico 14 indicam uma avaliação satisfatória
dos alunos quanto à importância do curso para a formação profissional, sendo
atribuído um valor médio de 8,5.
Neste item, 52 alunos atribuíram valores acima de 5 (destaque na cor azul do
gráfico) e apenas 5 atribuíram valores iguais ou inferiores a 5 (destaque na cor verde
do gráfico). Destaca-se o fato de que 24, dos 52 alunos que responderam,
atribuíram valor máximo da escala de avaliação.
 Dimensão 6: O tempo disponibilizado para a realização do curso
Gráfico 15 - Nível de satisfação quanto ao tempo disponibilizado para a realização do curso.
Valor Médio: 7,6
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Fonte: O autor (2012).

Os resultados apresentados no Gráfico 15 mostram uma avaliação satisfatória
dos alunos quanto ao tempo disponibilizado para a realização do curso, sendo
atribuído um valor médio de 7,6.
Neste item, 47 alunos atribuíram valores acima de 5 (destaque na cor azul do
gráfico) e 10 alunos atribuíram valores iguais ou inferiores a 5 (destaque na cor
verde do gráfico). Observa-se uma maior incidência de notas 9 e 10, as mais altas
da escala de avaliação.
O Quadro 4 mostra, de forma sintética, os aspectos positivos e negativos
mais relevantes registrados pelos alunos no questionário de avaliação.
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Quadro 4 – Aspectos relevantes do programa.
Positivos
Aprimoramento do conhecimento;
Aproximação do aluno com a internet;
Conteúdo claro e disponível a qualquer
hora;
Estímulo à autoconfiança;
Facilidade de acesso;
Flexibilidade de horário;
Linguagem de fácil entendimento;
Mais tempo para estudar;
Qualidade dos exercícios;
Revisão de conceitos sem a necessidade
do professor;
Uma segunda oportunidade de aprender;
Utilização de novas ferramentas de
aprendizagem.

Negativos
Conteúdo insuficiente;
Dificuldade e/ou falha de acesso;
Dificuldade para àqueles que não sabem
utilizar computador;
Matemática já é difícil presencial, à
distância então.....;
Necessidade de maior contato virtual com
os professores;
Pouco tempo de duração.

Fonte: O autor (2012).

É possível depreender que os aspectos positivos explicitados pelos
participantes enfatizam claramente a importância que o Programa de Reforço teve
para a aquisição dos conhecimentos relativos aos conteúdos propostos. Os aspectos
negativos merecem ser tratados com especial atenção para que sejam encontradas
ações capazes de minimizá-los na aplicação do Programa de Reforço em futuras
turmas.

6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
O estudo estatístico realizado com os resultados obtidos na aplicação dos
instrumentos de avaliação atesta a efetividade do Programa de Reforço de
Matemática Básica, comprovando que as ações propostas foram adequadas para
transformar a situação inicialmente existente.
Foi possível comprovar uma significativa melhoria no processo de
aprendizagem ao realizar a análise comparativa dos padrões de desempenho
obtidos no Pré-teste e Pós-Teste. Apesar de os índices de desempenho relativos
aos conteúdos de Porcentagem (48,2%) e Proporções (44,3%) ficarem aquém das
metas estabelecidas de 50%, evidenciou-se uma melhoria significativa de
aprendizagem em todos os conteúdos. Especificamente em relação ao Grupo 3 de
questões, que apresentou o conteúdo de Proporções, o índice médio alcançado de
44,3% no Pós-Teste sofreu uma interferência negativa devido à questão 12, que por
uma falha de construção ocasionou uma queda significativa de desempenho no PósTeste.
Ao avaliar os resultados individuais dos alunos no Pré-Teste e no Pós-Teste,
verificou-se um significativo aumento de desempenho, sendo alcançada a média de
5,3 no Pós-Teste, um valor 70,3% superior à média de 3,1 atribuída aos alunos no
Pré-Teste.
O índice médio de 7,8, medido em uma escala de 0 a 10, de satisfação dos
alunos em relação ao Programa de Reforço de Matemática Básica, permitiu concluir
que o AVA foi considerado satisfatório pelos usuários, afirmando que a sua
plataforma auxilia positivamente no suporte tecnológico necessário para o alcance
dos objetivos do programa.
Portanto, pode-se afirmar que o Programa de Reforço terá fundamental
importância na melhoria de desempenho dos alunos nas disciplinas subsequentes
que exigem o domínio dos conhecimentos fundamentais da Matemática.
No caso específico da incorporação do Programa à grade curricular dos
cursos técnicos, o processo torna-se bastante atrativo uma vez que é possível
disponibilizar até 20% da carga horária total dos cursos técnicos para programas
com estruturas de Ensino a Distância (EaD), gerando maior flexibilização da
programação das aulas permitindo que alunos ajustem seus horários de forma
customizada, além de proporcionar à instituição uma distribuição otimizada de carga
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horária discente, aspecto este que impacta positivamente na apropriação de custos
diretos dos cursos.
Como recomendações do estudo, sugere-se:
 ofertar o Programa de Reforço de Matemática Básica aos demais alunos
da Instituição cujos conhecimentos da Matemática sejam base fundamental para o
bom desempenho e desenvolvimento profissional (Engenharia Química, Engenharia
de Produção, Engenharia Têxtil, Tecnólogo em Produção do Vestuário e
Administração);
 estender a estrutura do Programa de Reforço, com inclusão de outros
temas relevantes do Ensino Fundamental e inserção de conteúdos associados ao
Ensino Médio e Fundamentos de Cálculo;
 revisar as pastas e subpastas no AVA com o objetivo de aprimorar os
conteúdos das aulas disponibilizadas;
 fortalecer a integração dos setores de Tecnologia da Informação,
Secretaria Escolar e Núcleo de Educação a Distância da instituição com o objetivo
de minimizar falhas de acesso do aluno ao AVA;
 tornar o AVA mais interativo através da introdução de uma avaliação
diagnóstica no início do Programa, permitindo o direcionamento do aluno a
subpastas relativas aos “Exercícios Propostos” e “Desafios” com níveis de
dificuldades associados ao seu desempenho individual na referida avaliação;
 introduzir animações no material disponibilizado no AVA tornando-o mais
dinâmico e atrativo aos usuários;
 aprimorar os instrumentos de avaliação propiciando maior acurácia dos
resultados.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A - Aula de Porcentagem
Texto para leitura
Brasil é hoje o único player têxtil mundial fora da Ásia
O Brasil subiu para o quarto lugar no ranking mundial de produtor de confecção, sendo
atualmente o único grande player não asiático do setor têxtil em todo o mundo. A informação
consta na 11ª edição do Brasil Têxtil, relatório setorial anual produzido pelo Instituto de
Estudos e Marketing Industrial (IEMI), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit). Segundo o estudo, no ano passado, o setor têxtil e de
confecção brasileiro teve um forte crescimento, alcançando US$ 60 bilhões de dólares de
faturamento. O resultado se deve, basicamente, ao mercado interno foi escoada 92% de
toda a produção. Apesar de a balança comercial estar deficitária desde 2006, o estudo
mostra que o Brasil hoje está atrás apenas da China, Índia e Paquistão, respectivamente,
como produto mundial de tecidos e artigos confeccionados.
Mais dados
Com 9,8 bilhões de peças produzidas, o Brasil representa atualmente 12,6% do volume total
produzido fora da Ásia, ainda que quase tudo fique no próprio mercado interno. “O setor
nacional saltou de uma média de US$ 883 milhões de investimento anual em 2006, para
US$ 1,5 bilhão em 2010. O número de empresas em atividade também pulou de 26 mil para
31 mil, nesse mesmo período” explica Marcelo Prado, diretor geral do IEMI. Segundo o
economista, o Setor Têxtil e de Confecção participa com 5,5% da receita líquida da indústria
de transformação brasileira e com 16,4% dos empregos gerados em 2010, algo em torno de
1,6 milhão de trabalhadores diretos. “A despeito da crise e dos mercados tradicionais em
retração, no período de 2009 a 2010, o mercado local estava bem aquecido e, mesmo com
aumento contínuo das importações, a indústria brasileira teve um expressivo faturamento
em 2010” confirma o presidente da Abit Aguinaldo Diniz Filho que, entretanto, alerta para o
cenário adverso este ano: “O ano de 2011 já se apresenta bem diferente. De janeiro a
agosto a queda na produção foi de 12%, enquanto o varejo acumulou alta de 6%. Resultado
da crise do algodão vivenciada neste ano, desaquecimento do mercado interno e maior
participação dos importados no mercado interno” destaca o dirigente, já projetando que
2011 não irá repetir o crescimento do ano passado.
Veja alguns números divulgados pelo último relatório Brasil Têxtil:
 O número de empresas em atividade passou de 26 mil em 2006 para quase 31 mil em
2010;
 O número de pessoas ocupadas, que em 2006 era de 1,52 milhão, chegou a 1,67 milhão
em 2010;
 Na produção mundial de têxteis básicos (fios, tecidos malhas), o Brasil é o quinto maior
produtor mundial, atrás de China, Índia, Estados Unidos e Paquistão;
 A produção de têxteis básicos no Brasil passou de 1,96 milhão de toneladas para 2,25
milhões de toneladas, entre 2006 e 2010;
 A produção de artigos confeccionados, que foi de 7,9 bilhões de peças em 2006 atingiu
9,8 bilhões de peças em 2010, incluindo artigos de vestuário, linha lar e artigos técnicos e
industriais;
 A produtividade média para os têxteis básicos, por sua vez, subiu de 5,9 para 6,6
toneladas por funcionário ano (+12% no período);
 Para os artigos confeccionados não foi diferente. Para estes produtos, a produtividade
média subiu de 6,6 para 7,4 mil peças por funcionário ano (+11% no período);
 No período (2006 a 2010) o setor investiu nada menos que US$ 4,3 bilhões de dólares
em modernização e incremento da capacidade de produção, passando de um aporte
anual de US$ 883 milhões em 2006 para US$ 1,5 bilhão em 2010.
Fonte: Portal Textilia.net

55

Utilizamos o cálculo de porcentagem constantemente no nosso cotidiano. Vejamos dois
simples exemplos:
Exemplo 1 - Uma loja lança uma promoção de 20% no preço dos seus produtos. Se uma
mercadoria custa R$250,00, quanto a mercadoria passará a custar?
O desconto será de 20% do valor de R$250,00. Logo:
Retiramos, portanto, R$50,00 de R$250,00: 250 - 50 = 200
Passaremos a pagar, com a promoção, R$200,00.
Exemplo 2 - Uma sala de aula possui 120 alunos, sendo que 35% são meninas. Qual a
quantidade de meninas e de meninos?
A quantidade de meninas será de ___________________.
A quantidade de meninos será de ___________________.
Definição de taxa percentual ou porcentagem:
Porcentagem é o valor obtido quando aplicamos uma razão centesimal a um determinado
valor. Como o nome já diz, é por 100 (sobre 100).
Exemplos para compreendermos melhor:
Praticando:
a) Quanto representa 10% de 700?
b) Quanto representa 25% de 2400?
c) Qual a taxa percentual de 3 sobre 4?
d) Qual a taxa percentual de 10 sobre 50?
Como se calcula porcentagem em uma calculadora? Vamos a um exemplo: Quanto é 20%
de 600?
Procedimento:
Digite: 600
Aperte a tecla de multiplicação: X
Digite: 20
Aperte a tecla de porcentagem: %
O resultado, como pode ser visto, é 120.
Agora que compreendemos a definição de porcentagem, vamos à resolução de alguns
exercícios elementares.
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Exercícios:
1) Uma compra foi efetuada no valor de R$1.800,00. Obteve-se um desconto de 20%. Qual
foi o valor pago?
Dica: Para agilizarmos o cálculo, vamos pensar um pouco:
O valor total da compra é 100%. Se obtivermos um desconto de 20%, isso quer dizer que pagaremos
somente 80% do valor (100% - 20% = 80%).

2) Um carro, que custava R$27.600,00, sofreu uma valorização (acréscimo) de 10% sobre o
seu preço. Quanto ele passou a custar?
Dica: O valor inicial do carro era de 100%, se ele sofreu uma valorização de 10%, isso quer
dizer que ele passará a custar 110% (100 + 10 = 110) do seu valor inicial.
3) Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática, comprou uma
mercadoria por R$400,00. Acresceu a esse valor, 40% de lucro. Certo dia, um freguês pediu
um desconto, e o comerciante deu um desconto de 30% sobre o novo preço, pensando que,
assim, teria um lucro de 10%. O comerciante teve lucro ou prejuízo? Qual foi esse valor?
Vamos por etapas:
O comerciante comprou a mercadoria por R$400,00 e acresceu 40% sobre esse valor.
Logo, a mercadoria passou a custar _______________ .
Como deu um desconto de 30% sobre o preço de venda, a mercadoria foi vendida por
_____________________. Portanto, o comerciante obteve um prejuízo de ________.
4) Num lote de 25 rolos de tecido, 7 apresentaram defeitos. Determine a porcentagem de
rolos de tecido defeituosos.
5) Uma calça que custava R$75,00, passou a custar R$99,00. Calcule a taxa percentual do
aumento.
6) Uma empresa possui 1800 funcionários, sendo que, do total, 30% possuem nível técnico
e desses, 45% possuem nível superior. Responda:
a) Quantos funcionários têm o nível técnico?
b) Quantos funcionários têm o nível superior?
7) Suponha que uma indústria têxtil nacional tenha 55% de sua receita anual oriunda da
venda de seus produtos para o mercado externo (exportações) e o restante da receita
obtida com a venda dos produtos no mercado interno. Sabendo que a receita total da
referida empresa em 2011 foi de R$6.200.000,00, responda:
a) Qual a receita anual obtida com a venda de produtos no mercado externo?
b) Qual a receita anual obtida com a venda de produtos no mercado interno?
8) O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado no Estado de
São Paulo é de 12%. Se uma empresa paulista recolheu R$1.280,00 de ICMS referente a
dezembro de 2011, determine o montante de sua produção nesse mês.
9) Em função do aumento nas exportações, a empresa TECTÊXTIL prevê um incremento,
em 20011, de 20% no volume de vendas para os tecidos de algodão, se comparado ao
ano de 2010.
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a) Calcular 20% de um volume de vendas V equivale multiplicar V por que fração?
b) Se, em 2010, o volume de vendas de tecido de algodão foi de V, como você
representaria, em função de V, o volume de vendas previsto para o ano de 2011?
c) Se o volume de vendas de tecidos de algodão em 2010 foi de 2.100.000 metros, qual
a previsão de metros de tecidos a serem vendidos em 2011?
10) Um grande incêndio destruiu 30% dos teares de lançadeira de uma indústria têxtil.
Considerando-se que 70% da tecelagem são constituídos por teares a jato de ar, e o
restante por teares de lançadeira, calcule o percentual de teares destruídos.
11) O texto informa que ...”no período (2006 a 2010) o setor investiu nada menos que US$
4,3 bilhões de dólares em modernização e incremento da capacidade de produção,
passando de um aporte anual de US$ 883 milhões em 2006 para US$ 1,5 bilhão em
2010”. Represente o aumento relativo ao aporte anual na forma percentual.

Fim
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APÊNDICE B – Desafio de Proporções (Ambiente AVA)
Razão e Proporção
1) Observe o padrão de Cetim com base 6 x 6 irregular:

a) Qual a razão entre os pontos tomados (pretos) e os pontos deixados (brancos)?
b) Qual a razão entre os pontos tomados (pretos) e o total do padrão?
c) Qual a razão entre os pontos deixados (brancos) e o total do padrão?
d) Você observa alguma regularidade na distribuição dos pontos tomados (pretos)?
2) Observe agora o padrão do cetim irregular com base 24 x 24:

a) Qual a razão entre as células pretas e brancas?
b) Qual a razão entre as células pretas e o total do padrão?
c) Qual a razão entre as células brancas e o total do padrão?
d) Você observa alguma regularidade na distribuição das células pretas?
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3) O que você pode concluir a partir das respostas aos itens anteriores?
4) É possível construir o padrão de cetim irregular a partir de uma base 4 x 4?
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APÊNDICE C - Questionário Socioeconômico
Esta pesquisa tem por objetivo traçar o perfil dos estudantes ingressantes nos cursos
técnicos da Instituição. Para que essa meta seja alcançada com sucesso é importante a
sua participação. Procure responder a esta pesquisa de forma tranquila e consciente. A
precisão das suas respostas é fundamental. Em cada questão, marque apenas uma
resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda à sua percepção da verdade. Os dados
serão tratados estatisticamente de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das
informações individuais prestadas.
Agradecemos a sua dedicação e compromisso no preenchimento deste questionário.
NOME: ___________________________________________________________________
01. Você é do sexo
(A) Masculino.
(B) Feminino.
02. A sua idade está
(A) entre 17 e 19 anos.
(B) entre 20 e 25 anos.
(C) entre 26 e 30 anos.
(D) entre 31 e 35 anos.
(E) Acima de 35 anos.
03. Circule a Unidade da Federação onde você nasceu:
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
SE
SP
TO
Exterior
04. Seu estado civil é
(A) solteiro(a).
(B) casado(a).
(C) separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).
(D) viúvo(a).
(E) outro.
05. Quantos irmãos você tem?
(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D) Três.
(E) Quatro ou mais.
06. Quantos filhos você tem?
(A) Nenhum.
(B) Um.
(C) Dois.
(D) Três.
(E) Quatro ou mais.

GO
RO

MA
RR

MG
RS

MS
SC
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07. Você se considera
(A) branco(a).
(B) negro(a).
(C) pardo(a)/mulato(a).
(D) amarelo(a) (de origem oriental).
(E) indígena ou de origem indígena.
08. Você mora atualmente
(A) com os pais e(ou) com outros parentes.
(B) com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s).
(C) com amigos (compartilhando despesas ou de favor).
(D) com colegas, em alojamento universitário.
(E) sozinho(a).
09. A faixa de renda mensal da sua família é
(A) até 2 salários mínimos (até R$ 1.090,00).
(B) mais de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1.090,00 até R$ 1.635,00).
(C) mais de 3 até 4 salários mínimos (R$ 1.635,00 até R$ 2.180,00).
(D) mais de 4 até 5 salários mínimos (R$ 2.180,00 até R$ 2.725,00).
(E) mais de 5 salários mínimos (mais de R$ 2.725,00).
10. Quantos membros de sua família moram com você?
(A) Nenhum.
(B) Um ou dois.
(C) Três ou quatro.
(D) Cinco ou seis.
(E) Mais de seis.
11. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso.
(A) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família.
(B) Trabalho e recebo ajuda da família.
(C) Trabalho e me sustento.
(D) Trabalho e contribuo com o sustento da família.
(E) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.
12. Qual o grau de escolaridade do seu pai?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série.
(C) Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série.
(D) Ensino médio.
(E) Ensino superior.
13. Qual o grau de escolaridade da sua mãe?
(A) Nenhuma escolaridade.
(B) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série.
(C) Ensino fundamental: de 5ª a 8ª série.
(D) Ensino médio.
(E) Ensino superior.
14. Circule a Unidade da Federação você concluiu o ensino fundamental:
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SE
SP
TO
Exterior

MS
SC
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15. Circule a Unidade da Federação você concluiu o ensino médio:
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
SE
SP
TO
Exterior

MG
RS

MS
SC

16. Você cursou o ensino médio
(A) todo em escola pública.
(B) todo em escola privada (particular).
(C) na maior parte em escola pública.
(D) na maior parte em escola privada (particular).
(E) metade em escola pública e metade em escola privada (particular).
17. Você concluiu o ensino médio
(A) em 2011.
(B) em 2010.
(C) em 2009.
(D) em 2008.
(E) antes de 2008.
18. A sua matrícula no curso foi realizada
(A) de forma autônoma, ou seja, sem indicação de empresa.
(B) por indicação de empresa, por ser funcionária(o).
(C) por indicação de empresa, mas sem ser funcionária(o).
19. Durante a realização do curso você ficará morando
(A) no alojamento da Instituição.
(B) em sua residência no Estado do Rio de Janeiro.
(C) em república.
(D) na casa de amigos ou parentes.
20. Com que frequência você utiliza microcomputador?
(A) Nunca. (Neste caso, passe para a questão 28)
(B) Raramente.
(C) Às vezes.
(D) Frequentemente.
(E) Sempre.
Nas questões de 21 a 26, indique para que finalidade você utiliza o microcomputador.
21. Para entretenimento (diversão)?
(A) Sim.
(B) Não.
22. Para trabalhos escolares?
(A) Sim.
(B) Não.
23. Para trabalhos profissionais?
(A) Sim.
(B) Não.
24. Para comunicação via e-mail?
(A) Sim.
(B) Não.
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25. Para operações bancárias?
(A) Sim.
(B) Não.
26. Para compras eletrônicas?
(A) Sim.
(B) Não.
27. Como você classifica o seu conhecimento de Informática?
(A) Muito bom.
(B) Bom.
(C) Ruim.
(D) Muito ruim.
28. Você pretende realizar o curso técnico com ênfase em
(A) Confecção Industrial.
(B) Manutenção de Máquinas de Costura Eletrônicas Industriais.
(C) Fiação.
(D) Tecelagem Plana.
(E) Tecelagem de Malha.
(F) Beneficiamento Têxtil.
AS QUESTÕES A SEGUIR DEVEM SER RESPONDIDAS APENAS POR FUNCIONÁRIOS
DE EMPRESAS OU POR EX-FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLIGARAM DA EMPRESA
PARA REALIZAR O CURSO.
29. Para a realização do curso você
(A) se desligou da empresa por opção própria.
(B) se desligou da empresa por ser uma condição imposta pela mesma.
(C) permanece funcionário da empresa recebendo o salário integralmente.
(D) permanece funcionário da empresa recebendo parte do salário.
(E) permanece funcionário da empresa, mas recebe apenas um auxílio financeiro
(menor que o seu salário).
30. Você trabalha (ou trabalhou) na empresa
(A) por mais de 20 anos.
(B) entre 15 e 20 anos.
(C) entre 10 e 14 anos.
(D) entre 5 e 13 anos.
(E) menos de 5 anos.
31. O salário que você recebe (ou recebia) corresponde a
(A) até 2 salários mínimos (até R$ 1.090,00).
(B) mais de 2 até 4 salários mínimos (R$ 1.090,00 até R$ 2.180,00).
(C) mais de 4 até 6 salários mínimos (R$ 2.180,00 até R$ 3.270,00).
(D) mais de 6 salários mínimos (mais de R$ 3.270,00).
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APÊNDICE D - Pré-Teste de Matemática
NOME: _____________________________________________________
Prezado aluno (a):
Esta avaliação é individual e compõe-se de 15 questões em 08 páginas;





Não é permitido o uso de calculadoras, celulares ou similares;
Confira o material recebido (n° de páginas e quantidade de questões);
Preencha toda a avaliação à caneta azul ou preta;
Preencha o CARTÃO RESPOSTA marcando com um X a ÚNICA alternativa
correta;
 Ao final da avaliação entregue ao fiscal a PROVA e o CARTÃO RESPOSTA;
 Saída permitida somente após 30 minutos do início da avaliação;
 O tempo de duração é de 120 minutos.
Leia com atenção as questões e marque com um X a ÚNICA alternativa correta.
1. No pátio de uma empresa estão estacionados 200 veículos, sendo 16 da marca
FORD. A percentagem de automóveis das demais montadoras corresponde a
(a) 8%
(b) 16%
(c) 32%
(d) 84%
(e) 92%
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

2. Considerando a hora como unidade padrão de tempo, a porcentagem que
representa 45 minutos corresponde a
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

45%
55%
60%
75%
80%
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS
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3. O piso salarial mensal para profissionais do vestuário é de, aproximadamente,
R$ 700,00 nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.
Considerando que a empresa paga um prêmio de 15% sobre o salário por
pontualidade e assiduidade, um trabalhador que faz jus à premiação irá receber
no final do mês um total de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$ 715,00
R$ 725,00
R$ 805,00
R$ 855,00
R$ 915,00
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

4. Observe o gráfico a seguir:
Produção de Fibras Manufaturadas
(em toneladas)
250000

231000

200000

150000

100000
54990
50000

37100

32400
11110

0
Raion

Poliamida

Poliuretano

Poliester

Acrílico

Fonte: ABRAFAS.

O percentual de produção de Poliamida em relação à produção total corresponde a
(a) 5%
(b) 15%
(c) 25%
(d) 40%
(e) 50%
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS
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5. Com a redução da alíquota do IPI, a linha branca de eletrodomésticos
experimentou uma redução de preço de 5%. Para que os preços voltem aos
mesmos valores de antes da redução, a taxa de reajuste deve corresponder a
aproximadamente
(a) 5,06%
(b) 5,16%
(c) 5,26%
(d) 5,35%
(e) 5,45%
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

6. A Coca-Cola começou no Brasil envazando garrafinhas de vidro com 185ml.
Atualmente, produz o refrigerante em embalagens retornáveis de 290ml e em
diversos tamanhos de embalagens plásticas. Uma embalagem de plástico de
3 litros permite encher completamente
(a) 17 garrafas de 185ml
(b) 18 garrafas de 185ml
(c) 11 garrafas de 290ml
(d) 16 garrafas de 290ml
(e) 16 garrafas de 185ml
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

7. A figura a seguir mostra uma amostra de tecido.
2,1m

7,5m
A perímetro dessa amostra de tecido é de
(a) 19,60m
(b) 19,20m
(c) 15,75m
(d) 13,55m
(e) 9,60m
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ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

8. Um quilo de contrafilé custa R$ 17,00. Uma bandeja contendo 850g dessa carne
custará
(a) R$ 14,25
(b) R$ 14,45
(c) R$ 14,75
(d) R$ 15,25
(e) R$ 15,35
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

9. O tamanho de uma televisão é dado pelo comprimento da diagonal de sua tela,
em polegadas. Sabendo que uma polegada mede 25,4mm, pode-se afirmar que
uma diagonal com comprimento de 35,56cm corresponde a uma TV de
(a) 26 polegadas
(b) 22 polegadas
(c) 20 polegadas
(d) 17 polegadas
(e) 14 polegadas
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

10. O Tornado é uma modelo de barco bastante rápido que necessita de pouco
vento para se deslocar. Pode alcançar velocidades próximas a 30 Knots
(56 km/h). Com está informação podemos concluir que uma velocidade de 80
km/h equivale a aproximadamente
(a) 45 Knots
(b) 43 Knots
(c) 41 Knots
(d) 39 Knots
(e) 37 Knots
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ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

11. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete à uma taxa de 6m/h. Se ele
trabalhasse a uma taxa de 9 m/h, para concluir a mesma tarefa, iria precisar
(a) 18h
(b) 14h
(c) 10h
(d) 8h
(e) 7h
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

12. Utilizando copos de 175ml consigo servir 12 pessoas. Consumindo a mesma
quantidade de bebida, mas utilizando copos de 150ml, poderei servir
(a) 10 pessoas
(b) 12 pessoas
(c) 13 pessoas
(d) 14 pessoas
(e) 15 pessoas
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

13. Duas costureiras trabalhando três dias, oito horas por dia, produzem dez
vestidos. Se três costureiras trabalharem, por cinco dias, e produzirem vinte e
cinco vestidos, precisarão realizar uma jornada diária de trabalho de
(a) 6h
(b) 8h
(c) 10h
(d) 11h
(e) 12h
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS
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14. Um casal consome 12m3 de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os
mesmos hábitos de consumo se juntar a eles, o consumo de água em uma
semana corresponderá a
(a) 3,8m3
(b) 4,2m3
(c) 6,0m3
(d) 7,2m3
(e) 8,6m3
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

15. Na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir
15 dessas camisetas com 4 máquinas serão necessárias
(a) 5h
(b) 6h
(c) 7h
(d) 8h
(e) 9h
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS
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APÊNDICE E - Pós-Teste de Matemática

NOME: _____________________________________________________
Prezado aluno (a):
Esta avaliação é individual e compõe-se de 15 questões em 08 páginas;





Não é permitido o uso de calculadoras, celulares ou similares;
Confira o material recebido (n° de páginas e quantidade de questões);
Preencha toda a avaliação à caneta azul ou preta;
Preencha o CARTÃO RESPOSTA marcando com um X a ÚNICA alternativa
correta;
 Ao final da avaliação entregue ao fiscal a PROVA e o CARTÃO RESPOSTA;
 Saída permitida somente após 30 minutos do início da avaliação;
 O tempo de duração é de 120 minutos.
Leia com atenção as questões e marque com um X a ÚNICA alternativa correta.
1. Na geladeira da cantina, existem 200 latinhas de alumínio, sendo 32 de Ice Tea. A
percentagem de latas dos demais produtos corresponde a
(a) 8%
(b) 16%
(c) 32%
(d) 84%
(e) 92%
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2. Uma circunferência equivale a um ângulo de 360º. A opção que corresponde a
270º, mas expressa na forma de porcentagem é
(a) 45%
(b) 55%
(c) 60%
(d) 75%
(e) 80%
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3. O piso salarial mensal de um auxiliar de produção é de R$ 800,00. O INSS
desconta do empregado um valor equivalente a 11%. Considerando apenas o
exposto acima, o salário que o profissional recebe no final do mês corresponde a
(a) R$ 88,00
(b) R$ 708,00
(c) R$ 712,00
(d) R$ 800,00
(e) R$ 888,00
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4. Observe o gráfico a seguir que representa a produção em quantidade de peças de
uma confecção que trabalha com meia malha 100% algodão.
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O percentual de produção de shorts corresponde a
(a) 5%
(b) 15%
(c) 25%
(d) 40%
(e) 50%
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5. Com a redução da alíquota do IPI, os automóveis tiveram uma redução de preço
de 8%. Para que os preços voltem aos mesmos valores de antes da redução, a
taxa de reajuste deve corresponder a aproximadamente
(a) 8,00%
(b) 8,07%
(c) 8,17%
(d) 8,27%
(e) 8,70 %
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6. Uma garrafa térmica tem capacidade de 1,5 litros. Se a garrafa estiver somente
com a metade de sua capacidade com líquido, a quantidade de copos de 50 ml que
poderão ser completamente enchidos corresponde a
(a) 35
(b) 30
(c) 25
(d) 20
(e) 15
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7. A figura a seguir mostra uma amostra de tecido.

210 cm

750 cm

A área dessa amostra de tecido é de
(a) 19,60m
(b) 19,20m
(c) 15,75m
(d) 13,55m
(e) 9,60m
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8. Um quilo de biscoitos cream cracker custa R$ 11,00. Um pacote contendo
240 g de biscoito custará
(a) R$ 2,46
(b) R$ 2,64
(c) R$ 2,78
(d) R$ 2,87
(e) R$ 8,36
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9. A largura de uma máquina Kettensthul é 136 polegadas. Sabendo que uma
polegada mede 25,4 mm, pode-se afirmar que a largura da máquina é de
(a) 3,45 m
(b) 3,54 m
(c) 4,35 m
(d) 4,53 m
(e) 5,43 m
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10. Quantos quilogramas de semente são necessários para semear uma área de
10 m x 24 m, observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por
2

16 m de terreno?
(a) 1,15
(b) 1,5
(c) 2,125
(d) 15
(e) 150
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11. Uma medicação demora 6 horas para ser ministrada por gotejamento a uma
taxa de 12 gotas por minuto. Se o número de gotas por minuto fosse de
18 gotas, o tempo para a aplicação desta medicação seria de
(a) 280 minutos
(b) 300 minutos
(c) 400 minutos
(d) 450 minutos
(e) 480 minutos
ESPAÇO RESERVADO PARA OS CÁLCULOS

12. Um ser humano adulto tem, em média, 5,5 litros de sangue. Sabendo que 1 litro
de sangue contém 5.000.000.000 de glóbulos vermelhos, pode-se afirmar que o
número de glóbulos vermelhos de um adulto corresponde a
(a) 2,75 x 109
(b) 2,75 x 1010
(c) 5,5 x 109
(d) 5,5 x 1010
(e) 10,5 x 109
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13. Para encher um tanque com 400 metros cúbicos de capacidade, duas torneiras
levaram 4 horas para enchê-lo. Quantas horas seriam necessárias para enchê-lo
com 6 torneiras, se o tanque tivesse apenas 300 metros cúbicos de capacidade?
(a) 01
(b) 02
(c) 03
(d) 04
(e) 05
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14. Uma célula composta de 15 costureiras produz, em 30 dias, 3,6 toneladas de
batas cirúrgicas. Se a equipe for aumentada para 20 (vinte) costureiras, em
quantos dias conseguirão produzir 7,2 toneladas de roupas?
(a) 24
(b) 36
(c) 45
(d) 52
(e) 60
(f)
(g)
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15. Feliz com as boas vendas realizadas no mês, o Sr. João resolveu distribuir parte
dos lucros entre seus funcionários. Cada um receberá um valor proporcional ao
salário que recebe. Mário tem um salário de R$1200,00 e vai receber um bônus
de R$480,00. Se o salário de Rita é de R$800,00, ela irá receber
(a) R$ 640,00
(b) R$ 400,00
(c) R$ 320,00
(d) R$ 240,00
(e) R$ 160,00
(h)
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CURSO

Prezado aluno,
Neste momento de finalização do curso, é fundamental para a coordenação
registrar a sua opinião sobre o programa de reforço de matemática básica
que você participou, pois é a partir das suas respostas, que ofereceremos um
curso cada vez melhor!
Marcando com um X, atribua uma nota de 1 a 10 a cada um dos itens a seguir:
1. Acesso ao ambiente virtual do curso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Péssimo

Excelente

2. Instruções de navegação do curso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Péssimo

Excelente

3. Navegação do curso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Péssimo

Excelente

4. Linguagem utilizada no curso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Péssimo

Excelente

5. Importância do conteúdo do curso para você
1
Péssimo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Excelente
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6. O tempo disponibilizado para a realização do curso
1

2

3

4

5

6

7

8

Péssimo

9

10
Excelente

7. Quais foram os aspectos positivos e/ou negativos do curso:
ASPECTOS POSITIVOS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ASPECTOS NEGATIVOS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Agradecemos a sua dedicação e compromisso no preenchimento deste questionário.
Caso queira se identificar coloque seu nome na linha abaixo:
___________________________________________________________________

