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Objetivos
• Identificar a relação de questões de Matemática com as

competências do Pensamento Computacional.



Metodologia
• Coletamos 200 questões de escolas públicas e particulares

submetidas ao PISA - 2012 em Campina Grande – PB.

– Selecionamos de forma aleatória 100 questões.

Exemplo de questão coletada.



Metodologia
• A análise foi realizada tendo como métricas as competências do

Pensamento Computacional definidas por Barr e Stephenson

(2011).
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Metodologia

Questão N Coleta Representação Análise ...

Avaliador 1 x x - ...

Avaliador 2 - - - ...

Avaliador 3 x - - ...

Parecer x - - ...

• Três juízes analisaram todas as questões e a definição da

existência de uma determinada competência se dava se ao

menos dois juízes a tivesse identificado (análise majoritária).



Resultados da análise com as questões das escolas.

Resultados



Resultados da análise com as questões do PISA (Mestre et al. 2015)

Resultados



Conclusões
• As questões de matemática coletadas foram analisadas e

apresentam algum tipo de relação com o PC.

• Escolas apresentaram quatro competências e foco na

decomposição.

• Pisa apresentam seis competências e foco na análise e

abstração.
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