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Introdução
O Pensamento Computacional (PC) pode ser considerado uma abordagem para 
Resolução de Problemas amparada por competências estimuladas pela Ciência 
da Computação. 

(Wing, 2006).
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Introdução
Competências do PC: 

- Coleta de dados; 
- Análise de dados; 
- Representação de dados; 
- Decomposição de problemas; 
- Concepção de algoritmos; 
- Abstração de informações; 
- Automatização; 
- Simulação; 
- e Paralelização de procedimentos.                         (Barr e Stephenson, 2011).
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Introdução
               Costa et al. (2016)                               Mestre et al. (2015)

                4/9 competências                                 6/9 competências 
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Problemática
A identificação da relação de questões de Matemática com o Pensamento 
Computacional não é trivial de ser realizada por votação majoritária de forma 
manual.

5



Questão de Pesquisa
É possível classificar de forma automática questões textuais de Matemática, em 
português, entre uma questão problema e uma questão não problema ao utilizar 
técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina?
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Metodologia
1º Coleta de questões:

- 312 questões problema;
- 314 questões não problema.

2º Conjunto de dados:

- Extração dos enunciados;
- Rotulação das classes.
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Extração e Rotulação
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Metodologia
3º Concepção:

- Multinomial Naive Bayes;
- Contagem de termos (Count e TF-IDF);
- Agrupamento de termos (Unigramas, bigramas e trigramas);
- Descarte de termos (Termos muito frequentes).

4º Validação:

- Validação cruzada;
- Divisão estratificada;
- Precisão, Cobertura e Medida F.
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Resultados
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Conclusões e Trabalhos Futuros

É possível classificar questões textuais de Matemática com alta capacidade de 
predição;

Os resultados podem auxiliar a realização de estudos mais robustos sobre o 
impacto de questões de Matemática e a relação delas com o PC;

Incorporar os processos de elaboração, classificação e resolução de questões em 
um ambiente em software;

Testar outros modelos de predição.
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