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Resumo: O presente trabalho é um estudo de caso que analisou as questões de três avaliações aplicadas durante o 

ensino remoto, de forma online, para uma turma da terceira série do Ensino Médio de uma escola particular de Lagoa 

Santa. O projeto surgiu da necessidade de compreender como a avaliação tem sido abordada no contexto de ensino 

remoto e como ela pode ser repensada para que os objetivos de sua aplicação sejam alcançados. Para isso, realizou-se 

uma análise geral das três avaliações, apresentando a quantidade de acertos por questão, a média das notas dos alunos 

para cada uma das avaliações e a classificação das questões de cada avaliação como produtivas ou reprodutivas. Após a 

análise geral, foi feita uma análise específica da primeira avaliação online aplicada de acordo com os critérios 

estabelecidos na taxonomia revisada de Bloom. Por fim, discutiu-se as avaliações sob o ponto de vista do contexto de 

ensino remoto. A análise permitiu concluir que a porcentagem de acertos dos alunos foi acima de 85% nas três avaliações, 

um resultado excelente em termos quantitativos, e que as provas possuem apenas questões reprodutivas, o que pode 

prejudicar a avaliação do nível do conhecimento do aluno pelo professor. Sob a perspectiva da taxonomia de Bloom, 

percebeu-se uma relação, com algumas exceções, entre a alta taxa de acerto das questões e as poucas ações cognitivas 

necessárias para a resolução das questões. As principais demandas cognitivas abordadas na avaliação foram lembrar, 

entender e aplicar, sendo a maioria das questões associadas à dimensão do conhecimento conceitual. 
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