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RESUMO 

 

COSTA, Eryan José Portes. Uma proposta metodológica para reclassificar cadetes 

reprovados ou rematriculados na Academia Militar das Agulhas Negras. Resende: 

AMAN, 2017. Monografia. 

 

 

A pesquisa versa sobre uma proposta metodológica para reclassificar cadetes reprovados ou 

rematriculados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) a partir do mérito por 

desempenho nas avaliações acadêmicas. A proposta leva em consideração uma metodologia 

de cunho bibliográfico denominado escore padronizado (escore Z). O escore Z é uma função 

matemática que leva em consideração a média e o desvio padrão de uma avaliação. Com a 

proposta é possível comparar de forma justa resultados de diferentes avaliações. Os resultados 

revelam que o escore Z é uma técnica simples e viável para o processo de reclassificação, pois 

além do desempenho médio dos cadetes, a técnica considera a variabilidade nos resultados 

das avaliações. O método de reclassificação pelo escore Z propicia aos cadetes uma forma 

justa no processo de reclassificação. 

 

Palavras-chave: Reclassificação. Escore Z. cadetes. AMAN. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, Eryan José Portes. Methodological proposal to reclassify disqualified or re-

registered cadets at the Agulhas Negras Military Academy. Resende: AMAN, 2017. 

Monograph. 

 

 

The research is about a methodological proposal to reclassify disqualified or re - registered 

cadets at the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) based on the merit of 

performance in the academic evaluations. The proposal takes into account a bibliographic 

methodology called standardized score (Z score). The Z score is a mathematical function that 

takes into account the mean and standard deviation of an assessment. With the proposal it is 

possible to compare fairly the results of different evaluations. The results show that the Z 

score is a simple and feasible technique for the reclassification process, since in addition to 

the average performance of the cadets, the technique considers the variability in the results of 

the evaluations. The method of reclassification by the Z score gives the cadets a fair form in 

the reclassification process. 

 

 

Keywords: Reclassification. Z score. cadets. AMAN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A classificação é muito valorizada e de vital importância para o cadete, pois ela lhe 

trará muitos benefícios durante a carreira militar que é fortemente baseada na meritocracia 

acadêmica. Procurou-se com o presente trabalho tratar sobre o tema reclassificação de cadetes 

que pertencem ao efetivo de rematrículados ou reprovados na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN).  

A inserção de cadetes rematriculados ou reprovados em novas turmas geralmente 

ocasiona distorções no processo de classificação. Cadetes nessa situação que trazem consigo 

notas médias superiores (inferiores) a outros cadetes de uma turma em curso são bem (mal) 

reclassificados independentemente do nível de dificuldade das disciplinas aplicadas em 

diferentes anos letivos.  

O objetivo da pesquisa é apresentar um método para reclassificação dos cadetes da 

AMAN, propondo uma forma justa para comparar diferentes turmas e reclassificar cadetes 

rematriculados ou reprovados. 

Justifica-se este estudo devido ao fato de que existem poucos materiais a respeito do 

tema, tendo este a pretensão de que tal mudança ocorra para que os cadetes não sejam 

prejudicados na forma como é feita a reclassificação. 

De acordo com Silva (1999), “o escore z é o quanto uma medida se afasta da média 

em termos de desvio padrão. Quando o escore z for positivo indica que o dado está acima da 

média e quando for negativa que o mesmo encontra-se abaixo da média”. Silva (1999) aborda 

a questão de justiça entre comparações e classificações. Para o autor, situações com várias 

médias provenientes de várias populações e escalas há a necessidade de converter valores 

brutos em uma escala padronizada. Assim sendo, tem-se que a utilização do escore z é viável 

para realizar a reclassificação dos cadetes da AMAN, de forma a tornar mais justa a troca de 

turma por reprovação ou rematrícula.  

A motivação principal para a reclassificação a partir do escore Z é que turmas 

diferentes realizam provas em condições diferentes, e por isso, obtêm médias diferentes. Na 

troca de turma o cadete conserva suas notas, as quais servem como parâmetro de 

classificação, adquiridas na antiga turma o que pode acarretar descontentamento e injustiça na 

nova turma em que o cadete encontra-se após a mudança. 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, utilizou-se de bases de dados on-line através 

do portal de periódicos da CAPES na busca de referencial teórico sobre o tema, referências na 
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área de Probabilidade e Estatística e documentos de promoção de cadetes do 3º ano e escolha 

de curso de cadetes do 2º ano.  

O trabalho está estruturado em mais 4 capítulos além da introdução. São eles: 

Referencial teórico metodológico,  Tipos de Avaliação na AMAN, Padronização e Escore Z, 

Estudo de Caso. Além das considerações finais e um apêndice contendo duas Tabelas com a 

simulação do Estudo de Caso, bem como um link para acesso da tabela que expressa um caso 

real. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e de 

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consistiu em analisar as relações entre cadete 

e duas turmas de anos adjacentes. Por se tratar de assunto com embasamento estatístico foram 

apresentados cálculos e técnicas para reclassificar os cadetes. Trata-se de um assunto de 

grande relevância para a AMAN, tendo em vista que classificação dos concludentes da 

instituição terá impactos durante toda a carreira do militar, com poucas oportunidades de 

mudança nessa classificação, podendo ser na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), 

e Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME) ou pela quantificação do mérito, 

porém, cabe ressaltar que a quantificação do mérito pouco diverge da classificação obtida na 

AMAN. 

O escopo da pesquisa consistiu na análise dos cadetes que tiveram rematrícula ou 

repetência, sendo realizado a mesma por meio de simulação que pode ser aplicada a qualquer 

ano do ensino, por objetivos ou por competências da AMAN. Foi analisado o impacto que 

acarreta ao currículo do cadete a mudança de turma na reclassificação vigente.  

As contribuições deste TCC gerou um artigo que foi submetido para a área temática 

Estatística e Gestão do SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. O SEGeT 

é um evento científico de abrangência nacional. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

A classificação de cada cadete na AMAN é assunto de grande relevância, pois refletirá 

por toda a carreira do oficial. Segundo NIAA/AMAN (2017), Art. 109. Resultado final do 

curso/ano:  

 

I – no início do ano seguinte, para o 1º, 2º e 3º Ano e final do 4º Ano, a SSAA/SCP 

publicará em Adt BI/AMAN a Nota Anual (NA) de cada cadete, que é a média 

ponderada entre as Notas Somativas (NS) e a Nota de Conceito (NC). Publicará, 

ainda, as Notas de Classificação Anual (NCA), calculadas com aproximação até 

milésimos, correspondendo à média aritmética entre as NA obtidas ao final de cada 

ano escolar, o que indicará a classificação de cada cadete, no universo 

correspondente ao seu curso; II - a sistemática de apuração dessas notas, assim como 

seus conceitos e especificidades serão abordados, nestas normas, no título 

“Aproveitamento dos Cadetes”; e III - a última publicação em Adt BI/AMAN, que 

faz referência ao resultado final dos cadetes, é o Aditamento de Promoção de Ano, 

do 1º, 2º e 3º Ano e de Conclusão de Curso para o 4º ano, os quais são de 

responsabilidade da SSAA/SCP. 
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O cadete não aprovado por não atingir grau satisfatório nas disciplinas, repetirá de 

ano, e, por conseguinte mudará de turma. Como o presente trabalho refere-se a cadetes que 

mudaram de turma por rematrícula ou reprovação, foi realizado uma pesquisa sobre o referido 

tema, e pode ser constatado uma lacuna na legislação vigente NIAA/AMAN (2017): 

 

Art. 145. Da reprovação ou inabilitação 

- o cadete é considerado REPROVADO quando: a) obtiver nota inferior a 5,0, como 

resultado da média aritmética entre a CA e a nota obtida na AR; b) obtiver menção 

“INSUFICIENTE” em qualquer disciplina curricular ou nas atividades 

imprescindíveis à habilitação escolar (Par Único, do Art. 142, destas NIAA) ou for 

considerado “INAPTO em atividade escolar avaliada por meio de menção ou 

conceito, respectivamente; e c) obtiver menção “INSUFICIENTE” no conceito 

vertical ou no conceito resultante das Fichas de Conceito Anual (FCA) para o 

conceito lateral, os quais serão tratados isoladamente para fins de aprovação. II - o 

cadete será considerado INABILITADO quando: a) obtiver duas menções 

“INSUFICIENTE” nas atividades imprescindíveis à habilitação escolar, 

consideradas no Parágrafo Único, do Art. 142, destas NIAA; b) obtiver grau inferior 

a 5,0 (cinco vírgula zero) no TCC e, após a revisão, não atingir o resultado mínimo 

exigido nestas Normas. III – Nos casos acima, a situação do cadete deverá ser 

submetida ao Conselho de Ensino que proporá acerca da confirmação da reprovação 

ou, caso contrário, da aprovação, ou mesmo da confirmação da inabilitação, se for o 

caso. A Seção Psicopedagógica deverá emitir um parecer consubstanciado, a fim de 

subsidiar os trabalhos do Conselho de Ensino, o qual assessorará o Dir Ens em 

relação ao que prescreve o inciso IV, do Art. 3º destas Normas. § 1º O cadete que 

não conseguir aprovação poderá repetir de ano, no máximo, uma vez ao longo do 

Curso, observadas as prescrições constantes do Regulamento da AMAN (EB10-R-

05.004). 

 

Essa lacuna motivou tal pesquisa, tornando-a o problema de pesquisa. 

Observa-se que a norma vigente trata de forma implícita as notas de disciplinas que já 

foram encerradas com aproveitamento por cadete reprovado em um corrente ano, podendo 

inferir que as notas de disciplinas concluídas com aproveitamento sejam aproveitadas pelo 

cadete no caso de reprovação, como consta art. 146 da NIAA/AMAN 2017: 

  

I - A repetência de ano letivo será admitida somente uma vez durante a totalidade do 

Curso de Formação e de Graduação do Oficial de Carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico do Exército Brasileiro, o que inclui o primeiro ano do curso realizado 

na EsPCEx, conforme o Regulamento da AMAN. II - Será admitida a repetência de 

ano letivo em todas as disciplinas integrantes do currículo do ano que estiver sendo 

cursado pelo cadete. III - O cadete repetente cursará integralmente as disciplinas nas 

quais tenha sido reprovado, bem como as disciplinas incluídas na matriz curricular 

do ano letivo em que ficou repetente, realizando as respectivas avaliações previstas. 

IV - O cadete repetente participará, ainda, de todas as atividades de ensino de 

idiomas, das disciplinas do Curso e Seções de Instrução, do CC, mesmo daquelas em 

que já tenha obtido aprovação no ano em que ficou repetente. O cadete repetente 

poderá ser empregado como monitor. V - Entretanto, realizará somente as provas 

das disciplinas nas quais tenha sido reprovado. O(s) novo(s) grau(s) obtido(s) na(s) 

disciplina(s) que estiver repetindo serão computados para o cálculo da nova conta de 

ano (CA). Os graus anteriormente obtidos nesta(s) disciplina(s) serão descartados VI 

- Há que se ressaltar a obrigatoriedade do cadete repetente manter os padrões 

mínimos admissíveis nas disciplinas de TFM I, II e III, quais sejam: a obtenção de 
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rendimento mínimo equivalente à nota 5,0 (cinco vírgula zero), durante o ano que 

estiver sendo repetido, caso o cadete tenha sido aprovado nas referidas disciplinas 

no ano letivo anterior. No caso da não observância da manutenção dos referidos 

padrões pelo cadete repetente, ficará sujeito às sanções disciplinares previstas. VII – 

Os cadetes repetentes continuarão sendo submetidos à observação dos 

professor/instrutor e registro no Sistema de Observação do Cadete (SOC), a fim de 

que seja definida a sua nova Nota de Conceito (NC). A NC do ano em que foi 

reprovado deixa de ser considerada, no entanto, todas as observações realizadas até 

então serão levadas NIAA/AMAN 63/75 em conta para determinação da nova NC, 

que será utilizada, juntamente com a nova Nota de Avaliação Somativa (NS), para a 

composição da Nota Anual (NA), conforme o prescrito nestas Normas. VIII. O 

cadete que for reprovado de ano pela 2ª vez será submetido ao Conselho de Ensino, 

para definir sobre o seu desligamento da AMAN ou aprovação, de acordo com o 

prescrito nestas Normas. 
 

O escore padronizado, denominado escore Z, independe das escalas de medidas 

originais dos valores. Essa escala baseia-se no desvio de cada um dos valores em relação à 

média aritmética, expressando-se esse desvio em unidades de desvio padrão (SILVA, 1999).  

Tem-se que o escore Z é a forma mais apropriada para resolver a questão. De acordo 

com Pasquali (2009, p. 263): 

 

A equiparação ou equivalência de escores tem como tema resolver o problema de se 

compararem escores obtidos pelos mesmos sujeitos em testes diferentes que, 

obviamente, estejam medindo o mesmo construto, ou se quiser, escores obtidos em 

mais de uma forma de um mesmo teste. 

 

 

O escore Z é amplamente empregado em pesquisas quantitativas. Silva (1999) ilustra 

um exemplo exploratório em que o escore Z é empregado para padronizar as escalas de 

medidas. O autor ressalta que escalas padronizadas fornecem melhores resultados do que 

comparações feitas com base apenas em dados brutos.       

A média aritmética tornou-se um clássico ponto de referência, e as diferenças entre 

valores são apresentadas com base nas unidades de uma escala a partir de uma média 

aritmética. Esse método tradicional pode ser injusto pois não considera a variabilidade dos 

resultados de uma avaliação. Por exemplo: em uma avaliação em que os alunos possuam 

notas concentradas no valor 5, a nota 9 tem mais importância quando comparada com outra 

avaliação em que as notas dos alunos se concentram em torno do valor 8. 

Se o processo de reclassificação incidirá por toda a vida profissional do cadete, então 

necessário que o mesmo seja feito de forma justa. O escore Z se apresenta como método 

adequado, pois apresenta as características necessárias que permitem reclassificar cadetes de 

forma a não prejudicá-lo ao longo de sua formação como militar. 
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

  

Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: leituras de referências na área de 

Probabilidade e Estatística para aprofundamento do tema; definição das etapas de análise do 

material obtido em bases de dados on-line através do portal de periódicos da CAPES, e 

normas e documentos que fazem parte da legislação da AMAN. 

Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendemos assegurar a sua 

execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do 

estudo. 

 

2.3 Procedimentos de pesquisa 

 

 

No decorrer de pesquisa, realizaram-se os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, onde foram identificados inicialmente trabalhos 

de autoria de Pasquali (2009) , Silva (1999), que desenvolvem os conceitos necessários para a 

pesquisa. 

Procederam-se ao levantamento dos dados documentais relacionados ao escore Z e ao 

processo de reclassificação da AMAN, momento em que foram feitos fichamentos, os quais 

não farão parte do TCC; algumas simulações foram empregadas para demonstrar os possíveis 

cenários para classificação de cadetes rematriculados e reprovados e;  um estudo de caso 

sobre reclassificação de cadete é ilustrado. 

Por fim, confrontaram-se os dados com as hipóteses propostas, apresentando sugestões 

para que a classificação seja feita de forma justa. 
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3 TIPOS DE AVALIAÇÃO EMPREGADAS NA AMAN 

 

Segundo Brasil (2017), através da avaliação obter-se-ão as evidências de que os 

cadetes aprenderam, cujos resultados serão observados ou deduzidos a partir das ações 

desenvolvidas pelos mesmos. 

A observação permite que se avalie, por exemplo, a execução de um nó, já a 

aprendizagem inferida provém de testes ou de atitudes dos cadetes que serão avaliadas pelo 

professor ou instrutor (BRASIL, 2017). 

A AMAN possui três tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. A 

avaliação diagnóstica determina o nível de desenvolvimento dos cadetes no que diz respeito 

às suas capacidades cognitivas, físicas e motora, bem como o nível de aprendizado dos 

conteúdos (BRASIL, 2017). 

De acordo com Brasil (2017, p. 20) a avaliação diagnóstica: 

 

Deverá gerar providências imediatas, como: indicações de leitura, estudos dirigidos, 

programas educacionais informatizados de estágios intensivos e de aconselhamento; 

acompanhamento individual, médico ou físico; identificação de cadetes que 

necessitem de tratamento ou de orientações pedagógicas específicas. 
 

No que diz respeito à avaliação formativa, a mesma acompanha o processo de ensino 

aprendizagem, no intuito de se perceber a maneira pela qual os cadetes desenvolvem as 

capacidades cognitivas, física, conteúdos de aprendizagem, atitudes, valores e competências 

no decorrer da disciplina ou módulo (BRASIL, 2017). 

 

Não deverá receber atribuição de grau (nota) que entre no cômputo da nota dos 

cadetes. É contínua e descreve como está se processando a aprendizagem, 

propiciando mudanças de rumos para os cadetes e para o professor/instrutor quando 

o resultado esperado não for atingido. Deverá ser encarada como um processo que 

visa ao aperfeiçoamento da aprendizagem dos cadetes. Por isso, deve gerar ações 

para incrementar a aprendizagem e a correção dos erros nos quais os cadetes 

incidirem. Implica: I - em retroalimentação, que é o momento no qual 

professor/instrutor e cadetes dialogam sobre as observações realizadas durante o 

processo ensino-aprendizagem. Deve ter um caráter construtivo, visando orientar o 

professor/instrutor/cadete(s) na consecução dos objetivos educacionais propostos em 

qualquer momento do processo ensino-aprendizagem; e II - na necessidade de 

propor uma diversidade de atividades que levem o cadete à superação de suas 

dificuldades. Deverá estimular o cadete a prosseguir nos seus esforços, a refletir 

sobre a sua aprendizagem e a monitorar o seu próprio desenvolvimento. Poderá 

servir para a coleta de informações que poderão ser utilizadas nos trabalhos do 

Conselho de Ensino. 7º As situações integradoras de complexidade considerável, 

que se aproximem das condições reais de desempenho da atividade militar, como as 

manobras, devem ser de cunho formativo, devido à impossibilidade de garantir 

idênticas condições NIAA/AMAN 21/131 de realização pelo cadete, e à dificuldade 
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de estabelecer o controle dos resultados de aprendizagem por meio de baremas 

(BRASIL, 2017, p. 20). 

 

 

A avaliação somativa reproduz um valor numérico ou conceitual, que traduz o 

desenvolvimento das capacidades, cognitivas, físicas, conteúdos de aprendizagem e 

competências, ao final de um conteúdo, módulo ou disciplina (BRASIL, 2017). 

 

A Avaliação Somativa poderá ser de caráter disciplinar ou interdisciplinar; quanto à 

realização, em grupo ou individual e, com ou sem consulta. Deverá utilizar 

instrumentos e ferramentas que permitam maior exigência intelectual. Distribuir-se-

ão ao longo do processo ensino-aprendizagem, distinguindo-se, segundo o momento 

da sua aplicação, em função da complexidade dos resultados de aprendizagem (se 

disciplinares ou interdisciplinares) ou pela finalidade (se visam à certificação ou 

promoção dos cadetes) (BRASIL, 2017, p. 21). 

 

 

As avaliações somativas classificam-se em: avaliação de acompanhamento, a qual é 

realizada ao longo de uma disciplina específica; avaliação de controle, a qual é realizada após 

findar um bloco de aprendizagens afins e relevantes de uma disciplina específica; avaliação de 

recuperação, a qual deverá ser direcionada a cadetes que não obtiveram resultados 

satisfatórios; avaliação integradora, realizada após o término de duas ou mais disciplinas afins 

ou sequência de módulos, envolvendo a realização de uma atividade profissional; avaliação 

atitudinal, realizada duas vezes ao ano, sendo uma de caráter formativo e a outra de caráter 

somativo (BRASIL, 2017). 

 

3.1 Avaliação de acompanhamento 

 

Segundo Brasil (2017), para as disciplinas fundamentadoras, instrumentalizadoras e 

das Seções de Instrução a mesma deverá ser aplicada de 20 a 30 tempos de aula/instrução 

referentes à carga horária prevista no PLADIS, já para as disciplinas a cargo das A/Sv/Q, 

recomenda-se sua aplicação após a execução de 30 a 40 tempos de aula/instrução referentes à 

carga horária prevista no PLADIS. 

Tal avaliação não requer formalismo, sendo sua elaboração de responsabilidade da 

cadeira/curso/Sec Instr, necessitando a mesma ser entregue ao Coordenador Pedagógico de 

Ano/SSAP até 15 dias antes de sua realização (BRASIL, 2017). 

As notas obtidas na AA integrarão a Conta de Ano (CA) das disciplinas. Após a 

realização de todas AA serão calculadas a média aritmética das notas obtidas, que serão 

lançadas no SIAMAN (BRASIL, 2017). 
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3.2 Avaliação de controle 

 

De acordo com Brasil (2017), as AC devem ser realizadas após o término de 45 

tempos de aula/instrução da carga horária total prevista no PLADIS. Sua elaboração deve 

estar de acordo com os conteúdos previstos no PLADIS e com o padrão de desempenho.  

A elaboração deve ser feita pelas cadeira/curso/Sec Instr, necessitando a mesma ser 

entregue na SSAA/SCP 40 dias antes de sua aplicação, sendo que em se tratando de Corpo de 

Cadetes com 45 dias de antecedência (BRASIL, 2017). 

As notas obtidas integrarão a CA e serão lançadas no SIAMAN, sendo que para fins 

de cálculo as AC terão peso 2 (BRASIL, 2017). 

 

3.3 Avaliação de recuperação 

 

Para Brasil (2017) as AR serão realizadas por cadetes que tiverem CA menor do que 

5,0. No que diz respeito à disciplina instrumentalizadora e das Seções de instrução que 

tenham com condição de aprovação a menção, os cadetes que obtiverem AR menção 

insuficiente ou forem considerados não aptos realizarão a AR. 

Tal nota será utilizada apenas para fins de aprovação nas disciplinas, não sendo 

considerada no cálculo da Nota Anual (NA). Alcançando a média 5,0 o cadete será aprovado. 

 

3.4 Avaliação atitudinal 

 

Ao final do ano, após avaliação das atitudes do cadete ao longo do ano, por meio de 

menção, a nota será convertida em Nota de Conceito (NC). “O desempenho atitudinal do 

cadete no ano, sintetizado pela NC, comporá, juntamente com a Nota de Avaliação Somativa 

(NS), a nota anual (NA), correspondendo a 10% no 1º, 2º e 3º Ano e a 20% no 4º Ano” 

(BRASIL, 2017, p. 24). 

 

3.5 Instrumentos de organização de resultados de aprendizagem 

 

Segundo Brasil (2017), a AMAN utiliza os baremas como ferramenta para ordenar os 

resultados de aprendizagem a partir de valorações específicas.  
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Escalas de Avaliação são baremas que utilizam uma lista de critérios/indicadores de 

desempenho a partir dos quais se gradua o nível de aprendizagem do aspecto 

enfocado na situação de avaliação, por meio de menções, associadas a uma 

quantidade ou faixa de escores („‟insuficiente‟‟; „‟regular‟‟; „‟bom‟‟; “muito 

bom”; e „‟excelente‟‟). São utilizadas quando as respostas dos cadetes são 

diferenciadas. Exemplo: avaliação de conteúdos conceituais (BRASIL, 2017, p. 34). 

 

 

Exemplo de escala de avaliação: 

 

Critérios de 

avaliação 

Bom 

(10 a 20 escores) 

Regular 

(5 a 10 escores) 

Insuficiente 

(abaixo de 5 escores) 

Originalidade Elaborou os conceitos de 

modo diferente dos 

textos, indicando 

exemplos novos, que 

sugeriam nuances 

imprevistas dos 

conceitos. 

Expressou os conceitos com as 

próprias palavras, de modo 

adequado, contemplando as ideias 

principais, e reportou alguns 

exemplos citados nos textos de 

apoio e alguns da sua experiência 

pessoal. 

Reproduziu fielmente os 

conceitos do texto 

recomendado, com as 

mesmas palavras, citando 

os mesmos exemplos. 

Pertinência A resposta atendeu, em 

todos os itens, ao que foi 

demandado. 

A resposta atendeu a alguns itens 

que foram demandados. 

A resposta não atendeu ao 

que foi demandado. 

Coerência Todas as ideias eram 

concatenadas em termos 

lógicos (premissas e 

conclusão; argumentos e 

hipóteses). 

Algumas ideias eram 

concatenadas, mas havia ideias 

desconexas do raciocínio 

principal. 

Usa conceitos que se 

contradizem. As premissas 

não são coerentes com a 

conclusão. Os argumentos 

não apoiam a hipótese 

defendida. 

Quadro 1: Indicadores de desempenho/valoração 

Fonte: Brasil, 2017. 

 

 

Já as listas comparativas, segundo Brasil (2017, p. 35), “são baremas que estabelecem 

comparação entre os indicadores de desempenho para avaliar o nível de aprendizagem dos 

conteúdos ou competências, por meio de duas valorações”. 

 



19 

 

 

4 PADRONIZAÇÃO e ESCORE Z 

 

A avaliação é uma tarefa complexa, que não se resume à realização de provas e à 

atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a um 

julgamento de valor. Os juízos de valor podem ser expressos de modo quantitativo ou 

qualitativo. A avaliação quantitativa utiliza códigos numéricos (nota, obtida por meio de 

instrumentos de medida) para expressar os julgamentos de valor sobre os níveis de 

aprendizagem dos cadetes. A avaliação qualitativa utiliza códigos conceituais (I, R, B, MB, E 

ou Apto e Não Apto) e pareceres descritivos construídos a partir das soluções previstas no 

barema para expressar os julgamentos de valor sobre os níveis de aprendizagem dos cadetes 

(BRASIL, 2017). 

 

4.1 O emprego do escore Z 

 

Segundo Silva (1999), padronização de escores é o processo de converter escore bruto 

de uma distribuição em escore Z. O escore bruto é o valor individual observado numa 

determinada variável.  

O escore Z é muito empregado como técnica auxiliar em estudos quantitativos. Hair et 

al. (2009) e Fávero et al. (2009) sugerem o uso do escore Z para padronizar variáveis em 

situações de pesquisa que empregam técnicas de análise de conglomerados; Fávero e Belfiore 

(2015) empregam o escore Z em pesquisas relacionadas com análise fatorial e técnicas de 

componentes principais. 

O escore Z também é utilizado para o cálculo de classificação em vestibular, cálculo 

de Médias Simples, Ponderada, Harmônica. Cálculo do Escore da UFRGS. Cálculo da 

pontuação do ENEM no escore da UFRGS. Cotas e SiSU na UFRGS (YOUTUBE, 2014). 

 Assim sendo, entende-se que sua aplicação seria pertinente no âmbito da AMAN, 

uma vez que o atual processo reclassificatório pode não ser o mais justo. 

O escore Z ou escore padronizado ajuda a entender onde um determinado escore se 

encontra em relação aos demais numa distribuição, indicando o quanto acima ou abaixo da 

média um escore está em termos de unidades padronizadas de desvio, sendo calculado usando 

a média e o desvio padrão. 
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x
Z

 

 

Onde:  

Z = Escore Z  

X = É o dado avaliado, por exemplo nota de determinada disciplina 

μ = Média da população 

σ  = Desvio Padrão da população  

 

Pode-se calcular o escore z tanto a partir de dados amostrais quanto populacionais, 

para tanto precisa-se saber o desvio padrão da população ou que os dados da amostra são 

distribuídos normalmente (SILVA, 1999). 

O desvio padrão é um parâmetro que indica o grau de variação de um conjunto de 

elementos. Uma das aplicações mais comuns do desvio padrão é o cálculo da classificação no 

vestibular. Se dois candidatos ao mesmo curso tiram nota 7 em provas diferentes, o peso 

desse resultado vai depender do desvio padrão de cada exame. Digamos que a média das 

notas nas duas provas tenha sido 5. Aquele que obteve 7 na prova cujo desvio padrão foi 

menor, será mais valorizado porque significa que ele conseguiu um 7 em um exame em que 

quase todo mundo ficou próximo a 5. 

A média é um valor típico ou representativo de um conjunto de dados. Como esses 

valores típicos tendem a se localizar em um ponto central, dentro de um conjunto de dados 

ordenados segundo suas grandezas, as médias também são denominadas medidas da tendência 

central. Vários tipos de médias podem ser definidos, sendo as mais comuns à média aritmética 

ou, abreviadamente, a média, a mediana, a moda, a média geométrica e a média harmônica. 

Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens, dependendo dos dados e dos fins 

desejado (SILVA, 1999).  

Escores z permitem uma comparação de duas medidas obtidas em escalas diferentes 

de mensuração, por exemplo notas de português e de inglês. Com a distribuição normal de 

escores pode-se obter sua probabilidade bem como o escore bruto a partir de uma 

probabilidade. 

Quando o escore Z é positivo significa que o dado está acima da média, porém quando 

é negativo que o mesmo está abaixo da média. Se os dados seguem uma distribuição normal 

de probabilidade, os escores oscilam entre -3 < Z < +3 com 99,72% de chance. É muito raro a 

ocorrência de um escore fora desse intervalo. Tais resultados podem ser considerados atípicos 

em alguns problemas reais.    
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso versa sobre uma simulação de um cadete do 3º. ano trancando sua 

matrícula, acompanhando uma turma do 2º. Ano, no ano seguinte, quando ela estiver no 3º. 

ano. Para tanto utilizou-se como parâmetro tabelas com notas referentes aos cadetes do 2º. 

ano bem como com notas referentes a promoção de cadetes ao 3º. ano.  

Para simulação foi escolhido o cad2016_22, o qual encontra-se no 3º. Ano na 8ª. 

posição, tendo como média da nota final 7,200, no sistema vigente. 

 Observa-se na Tabela 2 que o cad2016_22 se encontra na posição de número 25 com 

a nota acima citada, porém como trancou a matrícula deverá repetir o 3º. ano com a turma que 

está vindo do segundo ano.  

Pela reclassificação da AMAN o cad2016_22 agora encontra-se em 25º lugar, com 

uma nota 7,200. 

Caso seja utilizado o Escore Z: 

A média de notas do 3º ano é de 6,291. 

A média de notas do 2º ano é de 7,295. 

O desvio padrão de notas do 3º ano é de 0,880. 

O desvio padrão de notas do 2º ano é de 1,239. 

O processo normal na AMAN funciona da seguinte forma: o cadete após realizar as 

avaliações formais é classificado na turma com base em uma média ponderada, sua média de 

classificação. Desta forma os cadetes são postos em classificação a partir do mérito em suas 

provas. O cadete com maior nota será o 1º colocado, e assim por diante.  

Quando um cadete tranca sua matrícula, só são consideradas as médias das matérias 

que ele concluiu, as outras não são consideradas, segundo Brasil (2017), e quando o mesmo é 

reprovado ele repete apenas a matéria em que foi reprovado, mantendo a média das outras 

matérias (BRASIL, 2017). Quando ocorre a troca de turma, ele é encaixado na próxima turma 

contando a média do cadete com as matérias já fechadas, tendo então ele uma nova 

classificação. Isso faz com que o método utilizado possa não ser o mais justo, pois, turmas 

diferentes são submetidos a provas em níveis de cansaço e estresse diferentes, além poderem 

ter conteúdos diferenciados. Assim sendo, tem-se que haveria médias de disciplinas 

diferentes, o que para uma turma foi difícil para outra pode ter sido fácil. 
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No sistema vigente não há diferença entre essas médias anuais, sendo que o cadete 

apenas continua com sua média sem levar em consideração a média da turma em determinada 

disciplina. No caso esquemático o cadete 22 teria média 7,20 contando apenas as matérias 

concluídas e quando trocasse de turma sua classificação mudaria de 8º para 25º lugar, 

mantendo a mesma média de 7,200.   

É preciso chamar atenção para o fato de que suas provas podem ter tido professores 

diferentes, critérios de correções diferentes com a do ano anterior. Quando avaliamos o 

mesmo cadete 22 no método de classificação por escore Z, percebemos que cada matéria 

acaba por ter um “peso diferente”, pois matérias que são muito fáceis influenciam pouco na 

nota final, pois todos tiram boas notas e acaba por ocorrer um desvio padrão próximo de 1, 

não muito espalhado, ao passo que uma matéria difícil tem um valor muito maior, portanto 

uma nota 8 em uma matéria que  média é 7, tem para o escore Z um peso diferente que uma 

nota 8 para uma matéria que a média da turma é 5, ou seja, o cadete que tira 8 na primeira 

prova, está próximo da média, não foi tão além no seu estudo, enquanto um que tira 8 na 

segunda percebe-se um esforço do mesmo para com seu estudo naquela matéria.  

Desta forma, média alta e desvio baixo é sinônimo de disciplina que não discrimina 

para classificação, seria numericamente uma disciplina fácil.  Todos vão bem. O propósito do 

escore é valorizar o cadete que vai bem em disciplinas que a maioria tenha dificuldade ou 

seja, o escore Z discrimina os cadetes que são destaque em disciplinas difíceis, valorizando o 

estudo de cada disciplina separadamente e de forma justa, mesmo que haja troca de turma, 

pois leva em consideração a dificuldade ou facilidade na prova que realizou, uma vez que o 

desvio padrão e a média da turma são avaliadas para compor seu escore Z.  

No caso esquemático acima, pode-se perceber que o cadete 22 com o escore Z, teria 

seus escores z das suas disciplinas e a média desses escores Z seria sua média final. 

Avaliando ainda o ano de 2016 pela Tabela 2, percebe-se que a classificação seria alterada 

ainda assim sem mudança de turma, valorizando os cadetes que se destacaram em matérias 

difíceis. Quando avaliamos a mudança de turma do cadete 22 pelo escore percebemos que seu 

escore Z quando trancou a matrícula era 0,690 na 7ª  classificação e quando passa para a outra 

turma ficaria em 13º lugar com 0,700 e no decorrer do ano poderia vir a subir de classificação, 

mas agora já estaria inserido na nova turma e estaria fazendo as provas nas mesmas condições 

da turma. 

Para que toda a avaliação acima seja válida não serão consideradas as médias do 

outros anos para fins de melhor compreender o método exposto. Os dados estão fixados para 

que haja um melhor entendimento, sendo o cadete 22 o único a sofrer alterações.  
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Tem-se que o método do escore Z pode facilmente integrar a avaliação e classificação 

desde o início da formação, e é facilmente aplicável a qualquer ano, sendo assim, fica a 

sugestão de utilização do escore Z para os próximos anos. 

Como forma de mostar a aplicação prática da reclassificação pelo escore Z, pode ser 

visto na tabela do caso real, que o Cad_115 ao trancar sua matrícula no ano de 2014 

encontrava-se na 127º colocação no sistema vigente e também 127º colocado caso fosse 

aplicado o escore Z. Ao trocar de turma ele mantería sua classificação de 127º pelo sistema 

vigente, porém ao ser aplicado o escore Z sua cassificação sería 130º, pois como ja citado as 

condicionantes das turmas na realização das provas foram diferentes o que gerou médias e 

desvios padrões diferentes, que devem ser levados emconta e por conseguinte deve haver um 

fator corretivo, nesse caso o escore Z. Os dados da tabela do caso real foi fornecido pela 

SSAA da AMAN, sendo os dados de duas turmas para efeitos comparativos, uma turma que 

iníciou o 1º ano em 2012 e outra em 2014, o anonimato dos detentores das notas foi mantido. 

Devido ao grande número de informações e para melhor entendimento a tabela do caso real 

foi disponibilizada na núvem e o link encontra-se no apêndice. 
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CONCLUSÃO 

 

A classificação do cadete na AMAN tem um peso significativo e irá acompanhá-lo 

durante toda sua carreira, sendo que aqueles que estão melhor classificados terão melhores 

oportunidades profissionais. 

No entanto, caso o cadete necessite trancar matrícula ou seja reprovado em alguma 

matéria poderá ser prejudicado devido ao método de reclassificação utilizado pela instituição, 

o qual encontra respaldo na NIAA/2017. 

Assim sendo, realizou-se um estudo de caso utilizando-se o escore Z como método 

reclassificatório e pôde-se perceber que o mesmo causaria menos prejuízos aos cadetes que 

por ventura precisassem desta reclassificação. 

Pelo estudo de caso feito, onde simulou-se um cadete que trancou sua matrícula no 3º 

ano e agora encontra-se em uma nova turma que veio do 2º ano, pôde-se observar que pelo 

método de classificação da AMAN o mesmo que estaria em 8º lugar passaria para o 25º lugar, 

ao passo que pelo escore Z, o mesmo ficaria em 13º lugar. 

Isso deve-se ao fato de que as disciplinas mais fáceis são garantia de pontos para 

todos, no entanto, se o cadete se dedicar e for melhor nas matérias mais difíceis teria uma 

chance de subir em sua classificação, porém o método utilizado pela AMAN não considera 

desta forma, o que traz prejuízos àquele que se empenhou e dedicou-se, tirando boas notas nas 

matérias mais difíceis. Assim sendo, sugere-se a utilização do escore Z como forma de 

reclassificação dentro da instituição, uma vez que este método comporta-se como o mais 

justo.  
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APÊNDICE 

Tabela 1. Notas dos cadetes do 3º ano em quatro disciplinas do ano 2016. 

 
Disc_1 

Escore 
Z_1 Disc_2 

Escore 
Z_2 Disc_3 

Escore 
Z_3 Disc_4 

Escore 
Z_4 

Média 
sistema 
vigente 

Classificação 
no sistema 

vigente 

NF_2016 
com 

escore Z 

Classificação 
com escore 

Z 

  5,9   5,9   4,3   9,0   6,291       

  1,14   1,96   2,64   0,33   0,880       

cad2016_39 4,7 -1,0 9,8 2,0 9,8 2,1 9,4 1,1 8,43 1 1,031 1 

cad2016_34 6,7 0,7 6,7 0,4 8,8 1,7 9,4 1,1 7,90 2 0,979 2 

cad2016_5 9,0 2,7 5,5 -0,2 7,7 1,3 8,8 -0,7 7,75 3 0,772 3 

cad2016_36 7,5 1,4 6,2 0,1 7,5 1,2 9,1 0,2 7,58 4 0,741 6 

cad2016_22 6,0 0,1 8,4 1,3 Trancou   Trancou   7,20 8 0,690 7 

cad2016_30 5,1 -0,7 6 0,0 9,5 2,0 8,8 -0,7 7,35 5 0,152 21 

cad2016_9 7,0 1,0 5,5 -0,2 7,5 1,2 9,2 0,5 7,30 6 0,618 8 

cad2016_21 6,1 0,2 10 2,1 4,2 0,0 8,7 -1,0 7,25 7 0,304 12 

cad2016_17 4,9 -0,8 10 2,1 3,9 -0,2 9,7 2,0 7,13 9 0,768 4 

cad2016_8 6,4 0,5 3,8 -1,1 9 1,8 8,9 -0,4 7,03 10 0,185 19 

cad2016_4 5,7 -0,1 4,7 -0,6 8,5 1,6 9,2 0,5 7,03 11 0,326 11 

cad2016_50 6,1 0,2 6,1 0,1 6,7 0,9 9,1 0,2 7,00 12 0,346 10 

cad2016_38 4,9 -0,8 7,9 1,0 5,9 0,6 9,1 0,2 6,95 13 0,237 14 

cad2016_47 6,4 0,5 6,8 0,5 5,7 0,5 8,7 -1,0 6,90 14 0,104 24 

cad2016_6 4,9 -0,8 5,4 -0,3 7,5 1,2 9,3 0,8 6,78 15 0,221 16 

cad2016_45 4,5 -1,2 5,2 -0,4 8,4 1,5 8,9 -0,4 6,75 16 -0,110 31 

cad2016_13 9,0 2,7 4 -1,0 4 -0,1 9,5 1,4 6,63 17 0,760 5 

cad2016_2 6,4 0,5 6,4 0,2 4,4 0,0 8,9 -0,4 6,53 18 0,081 26 

cad2016_48 5,6 -0,2 7,8 1,0 3,5 -0,3 9,1 0,2 6,50 19 0,150 22 

cad2016_29 5,2 -0,6 8 1,1 4,6 0,1 8,2 -2,5 6,50 20 -0,489 42 

cad2016_43 5,1 -0,7 10 2,1 1,8 -1,0 9,0 -0,1 6,48 21 0,084 25 

cad2016_37 6,3 0,4 8,1 1,1 2,7 -0,6 8,7 -1,0 6,45 22 -0,037 29 

cad2016_16 5,5 -0,3 6,4 0,2 5,5 0,4 8,3 -2,2 6,43 23 -0,466 39 

cad2016_10 5,5 -0,3 4,1 -0,9 6,7 0,9 9,3 0,8 6,40 24 0,111 23 

cad2016_12 6,5 0,6 6,4 0,2 3,4 -0,3 9,2 0,5 6,38 25 0,235 15 

cad2016_40 6,4 0,5 6,6 0,3 3,2 -0,4 9,2 0,5 6,35 0000026 0,219 17 

cad2016_14 7,9 1,8 6,5 0,3 1,4 -1,1 9,4 1,1 6,30 27 0,516 9 

cad2016_32 7,6 1,5 6,6 0,3 1,7 -1,0 9,1 0,2 6,25 28 0,265 13 

cad2016_46 6,4 0,5 5,1 -0,4 4,5 0,1 8,9 -0,4 6,23 29 -0,075 30 

cad2016_25 5,0 -0,8 8,4 1,3 1,9 -0,9 9,4 1,1 6,18 30 0,170 20 

cad2016_15 4,5 -1,2 5,2 -0,4 5,8 0,6 9,2 0,5 6,18 31 -0,129 32 

cad2016_28 7,2 1,2 2,8 -1,6 5,4 0,4 9,0 -0,1 6,10 32 -0,032 28 

cad2016_31 5,6 -0,2 6,8 0,5 3,4 -0,3 8,2 -2,5 6,00 33 -0,668 47 

cad2016_7 5,4 -0,4 7,9 1,0 1,3 -1,1 8,9 -0,4 5,88 34 -0,241 36 

cad2016_35 6,5 0,6 4,1 -0,9 3 -0,5 9,6 1,7 5,80 35 0,206 18 

cad2016_3 5,0 -0,8 5,7 -0,1 3,2 -0,4 9,2 0,5 5,78 36 -0,202 35 

cad2016_42 4,8 -0,9 6,6 0,3 2,5 -0,7 9,1 0,2 5,75 37 -0,273 37 

cad2016_11 5,6 -0,2 5 -0,5 3,1 -0,5 9,2 0,5 5,73 38 -0,169 33 

cad2016_18 6,0 0,1 4,5 -0,7 3,6 -0,3 8,7 -1,0 5,70 39 -0,476 41 

cad2016_19 6,3 0,4 3,4 -1,3 3,3 -0,4 9,5 1,4 5,63 40 0,026 27 

cad2016_41 3,1 -2,4 4,8 -0,6 5,5 0,4 9,0 -0,1 5,60 41 -0,666 46 

cad2016_33 4,6 -1,1 5,7 -0,1 3 -0,5 9,0 -0,1 5,58 42 -0,460 38 

cad2016_26 7,5 1,4 4,4 -0,8 0,3 -1,5 9,1 0,2 5,33 43 -0,170 34 

cad2016_20 6,1 0,2 4,8 -0,6 0,7 -1,4 8,8 -0,7 5,10 44 -0,615 44 

cad2016_24 4,4 -1,3 6 0,0 0,5 -1,4 9,1 0,2 5,00 45 -0,626 45 

cad2016_1 5,4 -0,4 2,2 -1,9 2,5 -0,7 9,4 1,1 4,88 46 -0,475 40 

cad2016_23 4,8 -0,9 5,2 -0,4 0,1 -1,6 9,3 0,8 4,85 47 -0,527 43 

cad2016_44 5,9 0,0 2,9 -1,5 1,7 -1,0 8,5 -1,6 4,75 48 -1,033 49 

cad2016_49 5,4 -0,4 4 -1,0 0,6 -1,4 8,9 -0,4 4,73 49 -0,804 48 

cad2016_27 5,1 -0,7 1,4 -2,3 2,1 -0,8 8,7 -1,0 4,33 50 -1,210 50 

Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 2. Notas dos cadetes do 3º ano em quatro disciplinas do ano 2017. 

  Disc_1 
Escore 

Z_1 Disc_2 
Escore 

Z_2 

Média 
sistema 
vigente 

Classificação 
no sistema 

vigente 

NF_2017 
com escore 

Z 

Classificação 
com escore 

Z 
  7,9   6,7   7,295       

  1,02   1,95   1,239       

cad2017_1 8,5 0,6 9,7 1,5 9,104 4 1,076 5 

cad2017_2 9,5 1,6 7,1 0,2 8,262 13 0,868 10 

cad2017_3 9,4 1,5 10,0 1,7 9,685 1 1,578 1 

cad2017_4 9,0 1,1 7,3 0,3 8,150 14 0,707 12 

cad2017_5 10,0 2,1 8,5 0,9 9,247 3 1,502 3 

cad2017_6 7,8 -0,1 2,6 -2,1 5,191 49 -1,091 48 

cad2017_7 6,1 -1,7 7,7 0,5 6,890 34 -0,618 39 

cad2017_8 7,8 -0,1 5,1 -0,8 6,444 40 -0,457 35 

cad2017_9 7,5 -0,4 6,9 0,1 7,192 26 -0,141 29 

cad2017_10 6,7 -1,2 5,4 -0,7 6,062 44 -0,910 44 

cad2017_11 6,4 -1,5 7,6 0,5 7,008 30 -0,500 36 

cad2017_12 8,1 0,2 10,0 1,7 9,048 5 0,952 7 

cad2017_13 8,1 0,2 6,1 -0,3 7,072 28 -0,062 27 

cad2017_14 6,5 -1,4 5,2 -0,8 5,852 46 -1,071 47 

cad2017_15 8,6 0,8 9,4 1,3 8,998 6 1,055 6 

cad2017_16 5,4 -2,4 8,6 0,9 7,002 31 -0,719 41 

cad2017_17 8,3 0,4 9,0 1,2 8,644 9 0,789 11 

cad2017_18 7,0 -0,8 5,4 -0,7 6,214 41 -0,757 42 

cad2017_19 7,1 -0,7 5,2 -0,8 6,141 43 -0,769 43 

cad2017_20 7,4 -0,4 3,5 -1,7 5,442 48 -1,055 46 

cad2017_21 7,8 0,0 7,5 0,4 7,651 20 0,174 22 

cad2017_22 7,5 -0,4 9,2 1,3 8,332 12 0,442 16 

cad2017_23 7,5 -0,4 4,8 -1,0 6,157 42 -0,672 40 

cad2017_24 6,9 -0,9 2,8 -2,0 4,878 50 -1,454 50 

cad2017_25 8,2 0,3 7,6 0,4 7,891 16 0,380 18 

cad2017_26 8,0 0,1 7,0 0,1 7,476 23 0,122 24 

cad2017_27 7,9 0,0 5,3 -0,7 6,568 38 -0,375 34 

cad2017_28 10,0 2,1 7,6 0,4 8,785 8 1,265 4 

cad2017_29 6,4 -1,5 2,3 -2,3 4,306 51 -1,888 51 

cad2017_30 8,3 0,4 6,7 0,0 7,488 22 0,196 21 

cad2017_31 8,4 0,5 6,4 -0,2 7,394 24 0,174 23 

cad2017_32 6,9 -0,9 6,4 -0,2 6,646 37 -0,553 37 

cad2017_33 9,9 2,0 5,1 -0,8 7,536 21 0,609 15 

cad2017_34 8,3 0,4 7,1 0,2 7,719 19 0,319 19 

cad2017_35 8,3 0,5 5,5 -0,6 6,907 33 -0,086 28 

cad2017_36 6,9 -1,0 8,7 1,0 7,782 18 0,016 25 

cad2017_37 7,5 -0,4 3,6 -1,6 5,535 47 -0,993 45 

cad2017_38 7,8 -0,1 6,1 -0,3 6,933 32 -0,205 32 

cad2017_39 9,3 1,4 10,0 1,7 9,641 2 1,535 2 

cad2017_40 7,7 -0,2 8,1 0,7 7,866 17 0,242 20 

cad2017_41 8,1 0,2 8,8 1,1 8,440 10 0,635 14 

cad2017_42 9,2 1,3 7,5 0,4 8,371 11 0,869 9 

cad2017_43 7,0 -0,8 6,0 -0,4 6,530 39 -0,588 38 

cad2017_44 6,1 -1,7 5,6 -0,6 5,878 45 -1,138 49 

cad2017_45 8,2 0,3 7,6 0,5 7,899 15 0,381 17 

cad2017_46 7,8 -0,1 5,6 -0,6 6,680 36 -0,341 33 

cad2017_47 8,1 0,2 6,1 -0,3 7,118 27 -0,034 26 

cad2017_48 8,5 0,6 5,0 -0,9 6,736 35 -0,145 30 

cad2017_49 8,3 0,4 9,6 1,5 8,933 7 0,932 8 

cad2017_50 7,6 -0,2 6,4 -0,1 7,029 29 -0,195 31 

cad2016_22 6,0 0,1 8,4 1,3 7,200 25 0,700 13 

Fonte: o próprio autor. 
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Link para tabela do caso real: 

https://goo.gl/a29KFk 

 

https://goo.gl/a29KFk

