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RESUMO

As novas perspectivas dos processos de ensino e aprendizagem têm apontado a necessidade de
construir instrumentos de avaliação escolar que contemplem, além do desenvolvimento de
habilidades e competências cognitivas, sobretudo as esferas afetivas e comportamentais. No entanto,
diante da escassez de instrumentos formais e objetivos que assegurem indicadores confiáveis, o
processo validação de testes de desempenho e de coleta de dados tem se mostrado relevante para
garantir medidas e variáveis apropriadas para a mensuração daquilo que se propõem medir. Assim,
objetivamos neste artigo discutir uma proposta de elaboração e validação de um teste de desempenho
escolar em ciências sobre IST/AIDS cuja estrutura seja inspirada em QSC. Dessa forma, para que um
instrumento de desempenho escolar aqui se enquadre nos parâmetros de qualidade exigidos pela
literatura científica, é necessário que o mesmo seja submetido a avaliação de confiabilidade e aos
processos de validação de conteúdo, de critério e de construto.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação em Saúde, Desempenho escolar, QSC, Validação de
instrumento.

ABSTRACT

The new perspectives of the teaching and learning processes have pointed out the need to construct
instruments of school evaluation that contemplate, besides the development of cognitive skills and
competences, above all the affective and behavioral spheres. However, given the scarcity of formal
and objective instruments that ensure reliable indicators, the process validation of performance tests
and data collection has proved relevant to ensure appropriate measures and variables to measure
what they propose to measure. Thus, we aim in this article to discuss a proposal for the elaboration
and validation of a school performance test in sciences on STI/AIDS whose structure is inspired by
socioscientific issues (SSI). Thus, for a school performance instrument to fit the quality parameters
required by the scientific literature, it is necessary that it be submitted to reliability assessment and
content, criteria and construct validation processes.

Key words: Science teaching, Health education, School performance, SSI, Instrument validation.

RESUMEN

Las nuevas perspectivas de los procesos de enseñanza y aprendizaje han apuntado la necesidad de
construir instrumentos de evaluación escolar que contemplen, además del desarrollo de habilidades y
competencias cognitivas, sobre todo las esferas afectivas y comportamentales. Sin embargo, ante la
escasez de instrumentos formales y objetivos que aseguran indicadores confiables, el proceso de
validación de pruebas de desempeño y de recolección de datos se ha mostrado relevante para
garantizar medidas y variables apropiadas para la medición de lo que se proponen medir. Así,
objetivamos en este artículo discutir una propuesta de elaboración y validación de una prueba de
desempeño escolar en ciencias sobre IST / SIDA cuya estructura se inspira en QSC. De esta forma,
para que un instrumento de desempeño escolar aquí se encuadre en los parámetros de calidad
exigidos por la literatura científica, es necesario que el mismo sea sometido a evaluación de
confiabilidad ya los procesos de validación de contenido, de criterio y de constructo.

Palabras clave: E Enseñanza de Ciencias, Educación en Salud, Desempeño escolar, QSC,
Validación de instrumento.
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1. Introdução

Com o impacto da revolução tecnológica e da globalização na prática educativa contemporânea, muitos países enfatizaram a utilização
de testes de desempenho padronizados como forma de avaliar o processo educacional dos educandos diante das competências
estabelecidas (ALEXANDRE, 2015; LIMA, 2016). Dessa forma, a avaliação do desempenho escolar corresponde uma das temáticas
de maior interesse nas diversas áreas da educação, tanto no cenário internacional quanto nacional, sendo considerada um complexo e
importante elemento do processo de ensino e aprendizagem, capaz de contribuir para uma educação de qualidade e acessível à todas as
pessoas (LOPES; MACEDO; ALVES, 2006; KNIJNIK; GIACOMONI; STEIN, 2014).

Enfatizamos assim, a necessidade de construir instrumentos de avaliação escolar que além do desenvolvimento de habilidades e
competências cognitivas, contemplem sobretudo as esferas afetivas e comportamentais dos alunos, na qual a educação em saúde
assume um caráter social relevante em consonância com a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Para que os alunos
possam agir ativamente no meio em que estão inseridos, refletindo sobre como suas decisões podem repercutir em sua própria saúde e
na da coletividade faz-se necessário uma abordagem socioecológica da saúde, focalizada numa visão positiva e responsável, que além
dos aspectos biológicos, englobe também o bem-estar biopsicossocial e ambiental em suas múltiplas dimensões (MARTINS, 2011;
FERREIRA et al., 2014; MARTINS et al., 2017).

Entre as abordagens de maior relevância no âmbito da educação em saúde, a sexualidade é um dos eixos temáticos que tem se
destacado principalmente com o público adolescente, tendo em vista as transformações físicas e comportamentais juntamente com o
amadurecimento sexual que se inicia nessa faixa etária. Por esse motivo, a ausência de orientações sobre sexualidade no contexto
escolar e/ou familiar pode acarretar prejuízos a saúde dos adolescentes, tornando-os vulneráveis às diversas Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST), como a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que por sua vez, pode inclusive resultar na
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (OLIVEIRA; DIAS; SILVA, 2005; BESERRA et al., 2008).

Levando em consideração o fato de que trabalhar a temática sexualidade, juntamente com aspectos atitudinais e afetivos para se
estabelecer uma relação entre os estilos de vida e vulnerabilidade dos adolescentes às IST envolve uma série de discussões e problemas
controversos, a adoção de abordagens baseadas em Questões Sociocientíficas (QSC) como uma estratégia de ensino tem se mostrado
eficiente no manuseio de problemas socioambientais, pois contribuem com as perspectivas CTSA a fim de desenvolver a capacidade
crítica dos educandos (CONRADO, 2017; CONRADO; NUNES-NETO, 2018; MARTINS et al., 2018).

Desse modo, objetivamos neste estudo analisar possiblidades de elaboração e validação de um teste de desempenho escolar em
ciências sobre IST cuja estrutura seja inspirada em QSC. Enfatizamos assim, que diante da escassez de instrumentos formais e
objetivos que assegurem indicadores confiáveis, o processo validação de testes de desempenho e de coleta de dados tem se mostrado
relevante para garantir medidas e variáveis apropriadas para a mensuração daquilo que se propõem medir (LITWIN, 2003;
PASQUALI, 2009; JESUS, 2013).

2. O ensino de ciências além da esfera cognitiva

Tradicionalmente, as pesquisas relacionadas ao ensino de ciências se mostraram ao longo dos anos predominantemente voltadas aos
modelos de ordem cognitiva e conceitual, com enfoque em estratégias metacognitivas e de decodificação de conteúdos (BONNEY et
al., 2005). No entanto, de maneira intrínseca, o ensino de ciências envolve muitas habilidades socioafetivas e de qualidade emocional
na aprendizagem, tais como o interesse, o engajamento e a motivação para que os professores e alunos possam interagir e se posicionar
criticamente em relação ao saber (ABED, 2014; PARANHOS, 2017).

Nessa perspectiva, Coll et al., (1998) e Zabala (1998) abordam importantes considerações sobre os conteúdos da aprendizagem, que
correspondem a dados, habilidades, técnicas, atitudes e conceitos como instrumentos de explicitação das intenções educativas. Por
conseguinte, visando englobar por meio do ensino, o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de
inserção social, bem como alcançar as competências propostas no processo educativo, tais conteúdos foram classificados por esses
autores em conceituais, procedimentais e atitudinais.

Diante dessa discussão, algumas reflexões acerca do ensino de ciências são necessárias, na qual, os conhecimentos científicos atrelados
aos componentes não cognitivos, como os aspectos atitudinais, motivacionais e afetivos têm se mostrado relevantes na construção do
conhecimento sobre a influência da atividade intelectual e da aprendizagem dos indivíduos, influenciando em suas atitudes e a
motivação em aprender (ALSOP, 2005; REISS, 2005). Dessa forma, além dos conhecimentos cognitivos da esfera conceitual, o ensino
de ciências necessita englobar também os componentes procedimentais e atitudinais dos estudantes para que eles possam viver em
sociedade com autonomia e expressar suas ideias de forma consciente e responsável para viver com qualidade (BEDIN; QUEIROZ,
2015).

No que diz respeito aos componentes cognitivos e afetivos da aprendizagem, é importante lembrar que o termo atitude não
unidimensional, mas sim uma estrutura multifacetada que inclui a interação dinâmica de seus componentes (cognitivos, afetivos e
comportamentais) e pode ser manifestada em várias outras categorias, como a relação entre os professores e os alunos, o ambiente
físico da sala de aula, o currículo científico e escolar, as crenças e imagens, bem como os valores e a personalidade dos sujeitos
envolvidos (ALSOP, 2005; NIESWANDT, 2005). Com efeito, a relação entre uma decisão a favor de, ou contra um determinado
comportamento em face das quais as atitudes adotadas têm implicações significativas sobre qualidade de vida, riscos e
vulnerabilidades dos indivíduos (NIESWANDT, 2005).

Quando nos referimos ao termo vulnerabilidade, vale ressaltar que de acordo com Ayres et al. (2003, p. 123), seu entendimento
interage com diversos outros saberes, podendo ser estabelecida conforme as dimensões analíticas de caráter individual, social e
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programático, considerando-se, assim, “a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a resultante de um conjunto de
aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao
adoecimento”. Assim, a vulnerabilidade também está inserida numa esfera multidimensional, visto que envolve fatores biológicos,
epidemiológicos e socioculturais com a potencialidade de colocar os indivíduos em situação de fragilidade, influenciando seu modo de
viver e de adoecer, e, consequentemente, sua qualidade de vida (AYRES; PAIVA; FRANÇA JÚNIOR, 2012; SOBRAL et al., 2015).

Partindo desse pressuposto de que as atitudes exercidas pelos sujeitos permitem inferir ou até mesmo identificar se eles estão
vulneráveis a determinados agravos, riscos e danos à saúde, a construção de instrumentos capazes de identificar atitudes e
vulnerabilidades é uma estratégia inovadora no ensino de ciências, no qual enfatizaremos neste artigo algumas propostas de elaboração
de validação de um questionário inspirado em QSC para analisar o grau de vulnerabilidade dos adolescentes às IST/AIDS.

3. Elaboração de um instrumento de avaliação inspirado em QSC: atitudes e vulnerabilidades às IST/AIDS

Diante da insatisfação acerca das relações e concepções tradicionais da ciência e da tecnologia frente aos problemas políticos e
econômicos, surgiu por volta da década de 1970 um movimento de origem acadêmica e social conhecido como Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS), que posteriormente, devido à preocupação com a gravidade da crise ambiental decorrente dos processos produção,
resultou na inclusão do “A” de ambiente e promovendo a expressão CTSA, enfatizando explicitamente a dimensão ambiental nessas
discussões, que por sua vez deu origem a um leque de debates com diferentes enfoques em torno da relação entre a ciência e a
tecnologia com o meio social, engajados na tomada de decisões conscientes e comprometidas com os problemas socioambientais.O
movimento CTSA culminou em novas tendências para o ensino de ciências – como as QSC – na qual a ciência e tecnologia passaram a
ser reconhecidas como processos sociais, carregados de valores (ZEIDLER et al., 2005;STRIEDER, 2008; PEDRETTI; NAZIR, 2011;
CONRADO; NUNES-NETO, 2018; MARTINS et al. 2018).

Assim, apresentamos nesta seção algumas propostas para o desenvolvimento de um teste de desempenho escolar no ensino de ciências,
inspirado em QSC, com a finalidade em identificar analisar atitudes de adolescentes e sua relação de vulnerabilidade às IST/AIDS.

3.1. Trabalhando com QSC

Embora a educação CTSA tenha contribuído inquestionavelmente para que a ciência seja compreendida como “uma atividade humana
relacionada a um contexto sociocultural e ambiental mais complexo e abrangente, no qual há influências mútuas entre ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente” (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 83), atualmente tem crescido na literatura científica o
número de publicações exaltando algumas críticas sobre esse movimento, principalmente no que se refere às inclinações ideológicas e
à diversidade de pressupostos e formulações em torno da educação CTSA, resultando numa série de divergências internas e
dificuldade em compreender seus verdadeiros enfoques e tendências(AIKENHEAD, 2003; ZEIDLER et al., 2005; STRIEDER, 2008;
PEDRETTI; NAZIR, 2011; CONRADO, 2017; CONRADO; NUNES-NETO, 2018).

A inclusão de QCS num instrumento de avaliação em ciências é importante porque além de abordar os pressupostos da educação
CTSA, pode enfatizar também as dimensões éticas da ciência, o raciocínio moral e o desenvolvimento emocional do aluno (ZEIDLER;
NICHOLS, 2009; ZEIDLER et al., 2005). Num contexto contemporâneo, Conrado e Nunes-Neto (2018) definem QCS como
problemas ou situações geralmente complexas e de natureza controversa, que podem ser utilizadas para promover uma educação
científica contextualizadora.

Conrado e Nunes-Neto (2018) consideram ainda que o ensino a partir de QSC pode corresponder a uma metodologia ativa ou
participativa – quando de alguma forma estiver associado às ações sociopolíticas –, que além dos conhecimentos científicos, contribui
com a mobilização de valores, habilidades e atitudes dos estudantes perante aos aspectos culturais, políticos e econômicos no contexto
sociocentífico. Vale a pena lembrar que tais questões e problemáticas controversas podem afetar o crescimento intelectual dos sujeitos,
sobretudo nos domínios pessoal e social, evidenciando assim, a necessidade de desenvolver uma estrutura conceitual coerente, e ao
mesmo tempo, flexível o suficiente para contextualizar com as múltiplas perspectivas éticas, morais, ambientais e culturais dos
educandos (ZEIDLER et al., 2005).

Nesse contexto, as discussões sobre QSC envolvem problemas ou situações controversas – nos mais variados níveis de complexidade
–, e contribuem para melhoria da educação de maneira geral, visto que, além dos conhecimentos científicos, mobilizam uma
abordagem contextualizada e multidisciplinar com valores, atitudes e habilidades essenciais para compreensão e solução desses
problemas. Nessa perspectiva, muitos dos problemas de saúde pública [incluindo às IST] são bons exemplo de QSC na atualidade, por
considerarem as polêmicas relações entre CTSA nos processos de ensino e aprendizagem (CONRADO; NUNES-NETO, 2018).

Diante dessas considerações, trazemos como proposta a construção de um instrumento de desempenho em ciências que contemple uma
estruturação distinta das apresentadas pela maioria das avaliações em larga escala, na qual a inserção de QSC se apresenta como a
principal alternativa inovadora para analisar não apenas os aspectos cognitivos da ciência, e sim todas as dimensões conceitual,
procedimental e atitudinal de aprendizagem dos conteúdos, que permitirá estabelecer relações com fatores de qualidade de vida e
vulnerabilidade dos estudantes às IST/AIDS. Martins et al., (2018, p. 215) reforçam esses princípios ao concordarem que as QSC no
ensino de ciências podem “viabilizar a inclusão de uma educação em saúde numa perspectiva socioecológica”, objetivando então, a
emancipação dos educandos para atuarem frente às determinadas questões sociais e ambientais urgentes, como as relacionadas à saúde
e à qualidade de vida.

3.2. Elaboração das questões
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Para a elaboração das questões que compõem o instrumento de avaliação proposto neste estudo, é necessário se atentar aos principais
aspectos característicos e fundamentais de uma QSC. Dessa forma, sugerimos relacionar majoritariamente a quarta e a sexta vertentes
da educação CTSA apresentadas por Pedretti e Nazir (2011) – que articulam mais explicitamente valores relacionados à ciência, aos
aspectos éticos, ao desenvolvimento cognitivo e moral com formação de cidadãos para transformar a sociedade –, com as questões
pedagógicas do ensino de QSC – natureza científica, discurso, culturais e casos baseados em problemas –, estabelecidas por Zeidler e
Keefer (2003) e aperfeiçoadas por Zeidler et al., (2005), visando constituir uma estrutura que contemple esses elementos sob uma
abordagem pluralística, do ponto de vista epistemológico, envolvendo a temática IST/AIDS.

Destacamos também a relevante contribuição de Conrado e Nunes-Neto (2018), ao apresentarem sob uma óptica inovadora, um
modelo teórico para abordagem de QSC no ensino de ciências, que, em sua unidade básica articula três elementos essenciais: histórias
ou casos, questões norteadoras e objetivos da aprendizagem em três dimensões. Esse modelo pode servir de inspiração para construção
das questões, pois, como esclarecem os autores, as propostas de ensino baseadas em QSC, quando devidamente adotadas como
estratégia ou método de ensino:

[...] estimulam discussões interdisciplinares sobre um tema, geralmente, veiculado nos meios de comunicação de
massa, capaz de promover argumentação; [...] explicitam implicações éticas e ambientais; [...] mobilizam
conhecimentos científicos de fronteira, bem como aqueles associados à compreensão da Natureza da Ciência;
[...] envolvem discussão de valores morais, interesse e opiniões; [...] e por fim, possibilitam tomada de decisão e
ação dos participantes (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 88).

Assim como em outros estudos (ZEIDLER; KEEFER, 2003; ZEIDLER et al., 2005; CONRADO, 2017; CONRADO; NUNES-NETO,
2018), consideramos adequado abordar QSC na forma de casos elaborados como histórias próximas aos contextos socioculturais dos
educandos, pois essa abordagem possibilita explanar diferentes pontos de vista, juízos de valor, crenças e interpretações, permitindo a
aproximação e o engajamento dos estudantes frente aos problemas controversos. No entanto, Conrado e Nunes-Neto (2018)
complementam essa discussão ao ressaltarem que o uso de caso/história de maneira isolada pode ser ineficaz para o desenvolvimento
da aprendizagem e de atitudes e habilidades, sendo então necessária a utilização de “questões norteadoras” para mediar essa interação
com determinadas interfaces dos problemas sociocientíficos contidas no caso.

Nesse contexto, o uso de narrativas na forma de caso, juntamente com as questões norteadoras, somando-se com os objetivos da
aprendizagem, definidos num modelo tridimensional dos conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), formam os três
elementos da perspectiva proposta por Conrado e Nunes-Neto (2018, p. 90) sobre o uso de QSC no processo educacional, permitindo o
“desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes essenciais voltados para uma formação mais integral dos sujeitos
enquanto indivíduos efetivamente engajados em participação social”.

Dessa forma, visando mensurar indicativos de vulnerabilidade dos jovens com relação às IST/AIDS, é importante que o questionário
seja precedido por um texto macro central envolvendo variáveis latentes acerca das dimensões atitudinais, juntamente com uma série
de informações, conceitos e problemas controversos relacionados à temática. Por fim, ressaltamos que para a elaboração das questões
se faz necessário também a consideração de categorias analíticas - com base na literatura – que possam indicar com base em seu nível
de compreensão e demonstrativo de atitudes, o quanto o aluno pode estar vulnerável à contaminação das IST/AIDS.

4. O processo de validação

A construção de um instrumento exige a garantia da capacidade de representação de informações seguras e fidedignas através da
mensuração, motivo pelo qual algumas dificuldades se mantêm presentes nesse processo (JESUS, 2013), principalmente no campo da
educação, como apontam Bittencourt et al., (2011), em que a avaliação do desempenho escolar muitas vezes ocorre por meio de
instrumentos cuja qualidade não foi avaliada. No entanto, apesar da literatura científica apresentar vários tipos de validação,
priorizamos neste artigo uma classificação sugerida em alguns estudos (LITWIN, 2003; PASQUALI, 2009; BITTENCOURT et al.,
2011; TAUNAY, 2011; JESUS, 2013), composta em três categorias, a saber: validação de conteúdo, de critério e de construto.

4.1. Validade de conteúdo

A validade de conteúdo ocorre de maneira dedutiva para demonstrar se os itens contidos nos questionários correspondem a uma
amostra do universo que o pesquisador se propõe aferir, por meio de uma análise semântica realizada por especialistas – denominados
de juízes – quanto à inteligibilidade e pertinência dos itens (TAUNAY, 2011). Complementando essa discussão, para Jesus (2013, p.
33) “a validade de conteúdo é determinada com o julgamento da proporção em que os itens selecionados para medir construção teórica
representam adequadamente todas as dimensões do conceito a ser medido”, ou seja, tal processo visa assegurar a cobertura e
representação adequada dos itens do instrumento que é medido.

Nessa perspectiva, de acordo com Pasquali (2009) a validade de conteúdo de um instrumento é cabível quando há possibilidade de
delimitar com clareza a natureza de comportamentos, como exemplifica o autor, os testes de desempenho, a fim de abranger um
conteúdo definido em um determinado curso programático. Dessa forma, essa etapa de validação não é determinada por medidas
estatísticas ou quantitativas, tendo em vista o resultado decorrente do julgamento de juízes especialistas na área do estudo, em relação
aos conceitos que se pretende medir e sua representatividade (LITWIN, 2003; BITTENCOURT et al., 2011), sendo assim, os juízes
serão responsáveis pela análise e avaliação dos itens, verificando se os conteúdos estão adequados em relação aos objetivos de medida
(JESUS, 2013).
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4.2. Validade de critério

A validade de critério tem por objetivo verificar se o instrumento possibilita avaliar se as variáveis estabelecidas são de fato as mais
indicadas para medir uma determinada atividade, ou seja, evidência em que medida os valores obtidos pelo teste estão relacionados
com o critério mensurado (JESUS, 2013). De acordo com Pasquali (2009), essa técnica consiste no grau de eficácia que o teste tem em
predizer um desempenho específico de um sujeito, sendo esse desempenho o critério a ser medido/avaliado através de técnicas
independentes.

Ampliando essa discussão, Bittencourt et al., (2011) aponta que a validação de critério busca verificar o quanto as escalas podem
predizer as características do sujeito. Nesse sentindo, a validação de critério verifica a capacidade que o instrumento tem de qualificar
os sujeitos conforme os resultados encontrados na investigação, podendo ocorrer por meio de seleção de grupos, análise dos índices de
discriminação do item e pela teoria de resposta ao item (TRI) (TAUNAY, 2011).

4.3. Validade de construto

A validade de construto é considerada como a etapa de validação mais importante de um instrumento psicométrico, visto que permite
uma avaliação da representação comportamental dos aspectos latentes (PASQUALI, 1996; 2009; LITWIN, 2003; TAUNAY, 2011;
JESUS, 2013). É válido ressaltar que os instrumentos de produção, coleta e análise de dados geralmente são compostos por variáveis
não mensuráveis diretamente, denominadas de variáveis latentes, percebidas de forma indireta por meio de indicadores observáveis,
como itens de uma escala de avaliação psicológica ou de comportamento e atitudes (PILATI; LAROS, 2007; CURADO; TELES;
MARÔCO, 2014).

Dessa forma, considerando que os conceitos a serem mensurados são variáveis latentes, essa técnica está relacionada com o grau de
medida que um instrumento foi designado medir, na qual é identificada a consistência da correlação entre os itens através de análises
estatísticas (BITTENCOURT et al., 2011; JESUS, 2013). Com efeito, visando mensurar indicativos de vulnerabilidade dos jovens com
relação às IST/AIDS, o questionário proposto pode ser precedido por um texto macro central envolvendo variáveis latentes acerca das
dimensões atitudinais, juntamente com uma série de informações, conceitos e problemas controversos relacionados à temática.

Assim, validar o construto de um instrumento de pesquisa é muito mais do que testar hipóteses, por isso essa etapa é também
considerada a mais difícil de se realizar, pois requer dedicação e esforço por parte do pesquisador.

5. Considerações

Foi proposto neste estudo a elaboração e validação de um instrumento de desempenho inspirado em QSC para identificar e analisar
atitudes e vulnerabilidades de adolescentes com relação às IST/AIDS, pois a literatura aponta que a presença de QSC num instrumento
de avaliação em ciências é importante por enfatizar aspectos éticos, raciocínio moral e o desenvolvimento emocional dos educandos. O
processo de validação de um questionário contribui para qualificá-lo com perguntas mais relevantes, permitindo avaliar o grau de
compreensão, clareza e entendimento dos enunciados, tornando-o mais confiável e condizente o que se propõe medir.

Assim, para que o instrumento de desempenho escolar aqui proposto apresente os parâmetros de qualidade cientificamente exigidos
pela literatura, é necessário que o mesmo seja submetido a avaliação de confiabilidade e aos processos de validação de conteúdo, de
critério e de construto.
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