
Resumo 
 
Hoje em dia já nos habituamos ao ritmo veloz da evolução tecnológica a que vamos 

assistindo. Os sistemas informáticos são alvo de avanços constantes e apresentam um 

potencial crescente, como o aumento de velocidades de processamento, a melhoria da 

qualidade em interfaces de utilizador e consequentemente maior facilidade de 

utilização, etc. Cada vez mais se recorre a estes sistemas para automatizar tarefas que 

tanto substituem por completo o papel do ser humano, como desempenham tarefas que 

exigem capacidades que este não possui e, consequentemente, nunca as poderia 

desempenhar. A monitorização de acções é um tipo de tarefa que pode ser 

automatizada com recurso às novas tecnologias de informação. Este é o conceito base 

deste documento que é, por sua vez, explorado no contexto de um ambiente de 

formação específico. Num processo de formação, a avaliação desempenha um papel 

fundamental. É na avaliação que os formandos justificam os seus conhecimentos, e é 

também nesta fase que se levantam algumas questões quanto à influência de alguns 

factores que não ajudam na avaliação correcta dos conteúdos avaliados. Existem vários 

factores relacionados com o aluno ou com o método de realização da prova que podem 

adulterar o resultado e consequentemente levar a uma incorrecta avaliação. 

Neste documento é apresentado um método de monitorização dinâmica para a 

realização de provas electrónicas (provas realizadas por computador), que tem por 

objectivo aumentar o grau de eficácia na prevenção destes factores, fazendo com que a 

avaliação seja a mais correcta e mais justa possível. Baseado neste método de 

monitorização, foi especificado, desenvolvido e testado um protótipo, do qual são 

apresentados os resultados que foram obtidos. 

 

 

Abstract 
 

Nowadays, we are used to fast technological advances faced on daily basis. The 

computer based systems are object of constant advances and they provide an 



increasing potential, with the increasing processing speeds, better quality user 

interfaces, more “user-friendly” and therefore, more easy to use and useful in some 

areas. Currently, task automating systems that substitute completely human-role, or 

substitute him on tasks demanding extra capacities that he does not possess (and 

therefore could never perform them), are applied more frequently. Action monitoring is a 

type of task that may be automated applying new information technologies. This is the 

main concept presented in this document, which is explored in a specific educational 

environment. In an educational process, the evaluation constitutes a fundamental role. It 

is in the evaluation process that students justify their knowledge, and it is also in this 

phase that some questions appears related to the influence of some factors that do not 

help to the correct evaluation of the evaluated contents. There may exists some factors 

related with the pupil or with the test method applied, which can influence the results, 

falsifying evaluation that will not serve it initial intentions. 

In this document it is presented a dynamic monitoring method for electronic tests (tests 

carried through a computer system), to apply in a specific environment, which has the 

objective of increasing the degree of effectiveness in the prevent ion of these factors, 

turning the evaluation more precise and as fair as possible. Based on this monitoring 

method, a prototype has been specified, developed and tested, and its results are also 

presented. 

 


