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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA CORREÇÃO DE 

GABARITOS 

 

1. RESUMO 

A utilização de provas de múltipla escolha com a utilização de gabaritos no ambiente 

escolar é corriqueiro, no entanto, muitas vezes o processo de correção dos mesmos 

é lento devido à falta de ferramentas apropriadas para a correção que é feita 

manualmente. Este artigo apresenta uma solução para geração e correção 

automática de gabaritos por meio de um software que utiliza métodos de visão 

computacional. Dois algoritmos capazes de capturar as alternativas assinaladas em 

cada questão pelo aluno foram criados e testados. A eficiência do software foi 

testada durante a correção de avaliações de múltipla escolha da Faculdade 

Cenecista de Sete Lagoas. O resultado obteve 100% de precisão na correção dos 

gabaritos utilizando o sistema. 

 

Palavras-chave: Correção de gabaritos. Visão computacional. Reconhecimento de 

padrões. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na maioria das instituições de ensino, o método de avaliação é utilizado 

como um critério para determinar o conhecimento do aluno. Um dos métodos 

utilizados são as provas de múltipla escolha, na qual o estudante opta por uma ou 

mais alternativas de acordo com o enunciado da questão. Esse método oferece 

muitas vantagens em sua aplicação. Entre elas, a não polarização na avaliação por 

parte do professor e a facilidade de correção das provas (SEVERINO et al., 2004). 

Segundo Mattar (2014), um dos métodos de aplicação de provas de 

múltipla escolha se baseia na utilização de uma folha de gabarito ao final do caderno 

de questão, para a qual o aluno transcreve suas respostas. Os benefícios de se 

utilizar esse método estão na agilidade da correção da prova pelo professor e a 

disponibilização do caderno de questões para o aluno (RAUEN; CARDOZO, 2011). 

Porém, em avaliações que são realizadas por muitos alunos e que demandam 

grande número de questões, o processo de correção manual pode ser moroso, além 

de permitir a ocorrência de erros e a demora na divulgação final do resultado. Com 



 

 

isso, o professor deixa de realizar atividades produtivas em seu tempo livre para 

realizar um processo de correção cansativo e monótono. 

Em virtude disso, a automatização da correção da prova pode ser uma 

importante ferramenta aliada do professor. A automatização de tarefas por meio de 

recursos tecnológicos está cada vez mais presente em diversos setores e pode 

trazer muitos benefícios se comparado ao método manual (BANZATO, 2002). 

O método atual de correção de gabaritos utilizado na Faculdade 

Cenecista de Sete Lagoas é executado manualmente. O processo é realizado por 

um colaborador da instituição, que deixa de exercer sua real função 

momentaneamente para corrigir os gabaritos dos alunos. Conforme relatado, por ser 

um trabalho manual, há uma grande chance de falha e demora da divulgação dos 

resultados, em virtude das limitações humanas. A partir da dificuldade encontrada na 

instituição, surgiu a necessidade do desenvolvimento de um software que 

automatize o processo de geração e correção de gabaritos.  

 

3 OBJETIVOS 

Desenvolver um software para a Faculdade Cenecista de Sete Lagoas 

capaz de realizar a geração e correção de gabaritos, suprindo a necessidade da 

divulgação dos resultados para os alunos de forma rápida e segura. Os objetivos 

específicos incluíram analisar como o processo de correção de gabarito é realizado 

atualmente na Faculdade Cenecista de Sete Lagoas; realizar um levantamento 

bibliográfico a respeito das principais técnicas de reconhecimento de imagem; 

realizar o levantamento de requisitos e necessidades de implementação junto à 

coordenação e aos professores; desenvolver os artefatos utilizados no estudo e 

utilizar o sistema em uma aplicação de provas para testar e comparar os resultados 

oriundos do processo da automatização da correção de gabarito com o processo 

manual. 

 

4 METODOLOGIA  

Para analisar como o processo de correção de gabarito é realizado 

atualmente na Faculdade Cenecista de Sete Lagoas foi feito um levantamento de 

requisitos funcionais, identificados através de uma entrevista com o coordenador de 

curso de Sistemas de Informação da Faculdade Cenecista de Sete Lagoas. Os 

requisitos incluíram a realização da correção de uma folha de gabarito, identificando 



 

 

o aluno e suas respectivas disciplinas; além da divulgação dos resultados dos 

alunos e os relatórios com informações estatísticas, como o percentual de acertos 

por aluno, disciplina e questão. 

Em relação às principais técnicas de reconhecimento de imagem foram 

testados dois algoritmos, o Template Matching e um algoritmo de contagem de 

pixels. Foi necessário escolher uma tecnologia de desenvolvimento que possibilite 

utilizar técnicas para capturar a imagem e identificar os pontos de marcações 

presentes. A linguagem de programação Java foi a escolhida, por conter diversas 

bibliotecas que auxiliam nesse processo além de ser bastante utilizada para realizar 

softwares de grande porte.   

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Um algoritmo capaz de capturar quais alternativas foram assinaladas em 

cada questão pelo aluno foi desenvolvido. Foram testados o Template Matching e o 

algoritmo de contagem de pixels para determinar qual deles atende os requisitos 

para a correção da folha de gabarito. 

O teste realizado com o Template Matching consistiu em ter uma imagem 

modelo, que foi definida como uma imagem que representa a marcação de uma 

questão e uma imagem fonte que representa área de alternativas que o aluno irá 

marcar. É realizada uma comparação da imagem modelo na imagem fonte em busca 

de um local semelhante nas imagens. Dessa maneira, é possível afirmar qual a 

opção está assinalada (DELALANDRE, 2014). A utilização desse algoritmo foi 

satisfatória, porém apresentou alguns erros nas seguintes ocasiões: quando a área 

de marcação da folha de gabarito não foi totalmente preenchida, quando uma 

questão é deixada em branco ou existirem duas marcações. Abaixo, a figura 1 

exemplifica o funcionamento do algoritmo Template Matching. 

 

  

Figura 1 – Exemplificação do algoritmo de contagem de pixels. 

 



 

 

O teste do algoritmo de contagem de pixel teve como objetivo verificar 

quais quadrantes em uma tabela estariam preenchidos. Para realizá-lo, foi 

desenhada uma tabela contendo 5 linhas e 5 colunas, e alguns pontos aleatórios 

foram marcados em alguns quadrantes. 

Foi implementado um algoritmo que separa a imagem fonte em diversas 

partes com quadrantes iguais, levando em consideração a quantidade de linhas e 

colunas. Ou seja, o algoritmo divide a imagem em 25 regiões iguais. Desta forma, 

cada região é referenciada como um objeto java.awt.image.BufferedImage 

representando, então, cada posição da matriz proposta. 

Depois da segregação da imagem, foi realizada a contagem de pixel 

sobre cada um dos 25 objetos que representam cada quadrante, armazenando o 

valor em uma posição da nova matriz. Após o processamento de todas as imagens 

referentes aos quadrantes, foi possível, então, identificar quais posições tiveram 

maiores valores e, com isso, inferir que o quadrante estava marcado. Com isso, 

conseguiu-se obter qual posição da tabela tem uma marcação ou está em branco 

(TEIXEIRA; CICERO; DOURADO NETO, 2006). 

Na Figura 2, é exemplificado todo o processo de transformação de uma 

imagem digitalizada em uma matriz, sendo que cada posição dessa corresponde a 

uma linha e coluna da imagem em questão. 

 

 

Figura 2 – Exemplificação do algoritmo para obter quais quadrantes estariam 

preenchidos em uma tabela. 

 



 

 

Para realizar a correção da folha de resposta é necessário digitalizá-las 

em uma pasta, com as seguintes configurações: preto e branco, resolução de 200 

dpi e no formato JPG. O software realiza a correção de todas as imagens no 

diretório, para isso é necessário à definição de um template, ou seja, selecionar na 

imagem os locais de marcação de resposta, figura 3. 

 

 

Figura 3 – Demonstração de como é definido o template. 

 

O algoritmo de correção de gabaritos captura os locais de marcação 

informados no template, dividindo-o em uma matriz onde a quantidade de 

quadrantes na vertical e na horizontal representa a quantidade de questões e 

alternativas respectivamente. Após essa divisão, é realizada a contagem de pixel 

sobre os quadrantes da matriz que é comparada com os valores dos quadrantes da 

mesma linha, possibilitando assim atribuir uma marcação em uma alternativa da 

questão. A figura 4 exemplifica o funcionamento do algoritmo de contagem de pixels. 

 

 

Figura 4 – Exemplificação do algoritmo de contagem de pixels. 

 

Para o perfeito funcionamento do sistema foram realizados diversos 

testes funcionais. Inicialmente foi necessário escolher um modelo de gabarito ideal 

para que o algoritmo de contagem de pixels funcione da melhor maneira, evitando 

ao máximo a possibilidade de falha.  Os quatro modelos utilizados nos testes para a 

escolha da área de marcação ideal são apresentados na figura 5 

 



 

 

 

Figura 5 – Modelos de áreas de marcação no gabarito para realizar testes. 

 

No primeiro modelo, era necessário informar no template a área de 

marcação e a área do código de barras que identifica a disciplina. Foram realizados 

dois testes, com duas amostras. No primeiro teste, ocorreram falhas na identificação 

do pequeno código de barras, pois não foi possível reconhecê-lo na resolução de 

200dpi. No segundo teste, foi alterada a resolução da digitalização da imagem para 

1200dpi, fazendo possível o reconhecimento do código de barras, mas houve um 

tempo de processamento seis vezes maior para realizar a correção da avaliação, 

quando comparada com a configuração anterior. Além disso, o espaço de 

preenchimento era amplo, causando uma grande demora na marcação e, 

possibilitando a marcação por de forma errônea, contendo símbolos ou traçados que 

atrapalhavam o processo de correção.  

No segundo modelo de gabarito, foi utilizada a lógica de um código de 

barras que armazene o identificador da tabela de banco de dados que vincula o 

aluno com as disciplinas em uma sequência. Com isso, foi realizada a troca das 

diversas identificações por quadrante com a identificação da disciplina, por um único 

código de barras na folha de gabarito. O modelo requer que o aluno faça uma linha 

unindo os dois pontos para sinalizar a resposta correta. Foram realizados quatro 

testes com quinze amostras, do qual obteve-se 66% de falha na correção. O motivo 

desse resultado foi que o traço realizado pelo aluno para sinalizar a resposta, não foi 

relevante nas contagens de pixels. Com isso, a maioria das questões foi anulada 

pelo critério da identificação da resposta, do qual, para ser aferida uma alternativa 



 

 

como opção selecionada, esta deve possuir 30% a mais de pixels do que as demais 

alternativas.  

O terceiro modelo foi uma melhoria do segundo, onde para tentar fazer 

que a linha que sinalizasse a resposta fosse mais relevante, foi removido a borda 

entre os pontos e diminuído a tonalidade da área de marcação. Foram realizados 

dois testes com cinco amostras, do qual se obteve 50% de falha na correção pelo 

mesmo motivo. 

Devido aos erros de correções apresentados anteriormente, foi 

necessário montar um modelo para suprir todas essas dificuldades. Com isso, a área 

de marcação foi realizada por meio de um círculo ao centro do quadrante, de forma 

que não atrapalhe a performance do aluno para preencher e que seja relevante na 

correção. No último modelo, foram realizados mais de 10 testes com os dados reais 

da aplicação conseguindo chegar a 100% de acerto por meio da contagem de pixel, 

foram 763 questões corrigidas de forma correta. O teste foi realizado com uma 

amostragem de 20% do total das avaliações a serem aplicadas na Faculdade 

Cenecista de Sete Lagoas. Devido à alta precisão na correção, este modelo foi 

escolhido para ser adotado. 

 

6 RESULTADOS 

Após a concepção dos testes e dos resultados obtidos o software foi 

implantado na instituição. Na sua primeira utilização foram corrigidas 224 folhas de 

gabaritos e posteriormente foi realizada uma reunião com o coordenador para avaliar 

os pontos positivos e negativos da sua aplicabilidade, bem como o de propor 

trabalhos futuros para aprimorar o sistema. 

Antes da utilização do sistema o tempo de correção de 200 avaliações era 

de aproximadamente 2 horas por dia durante uma semana, sendo que em cerca de 

10% das avaliações corrigidas manualmente ocorriam erros de correções ou de 

somatórias de acertos. Além disso, o tempo de divulgação dos resultados para os 

alunos e professores demorava em torno de duas semanas. Com a utilização do 

software desenvolvido, o tempo de correção e divulgação dos resultados diminuiu 

para três horas. Destas, 30 minutos foram utilizados para realizar a digitalização das 

223 provas e mais duas horas para realizar o processamento de correção sobre os 

arquivos. Para processar todos os relatórios e disponibilizar os resultados no sistema 

web o tempo foi de trinta minutos.  



 

 

O resultado do processamento das provas retornou 100% de acerto na 

correção da avaliação, conforme demonstrado em uma amostragem da correção na 

Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Amostragem do relatório de respostas dos alunos. 

 

Para uma melhor distribuição do software, observou-se a necessidade de 

a aplicação ter um banco de dados embarcado, ou seja, não será necessário instalar 

o MySQL e realizar as configurações em cada cliente que utilizará a aplicação. 

Apenas ao executar o software ele irá tratar isso internamente. 

Ao testar o software na instituição, foi verificado um problema quanto à 

digitalização dos arquivos. O scanner suportava apenas cinquenta páginas por vez, 

com isso, ao inserir novas folhas para digitalizar, ocorria um desnivelamento das 

imagens digitalizadas. O problema foi solucionado com a montagem de um template 

para cada bloco de páginas digitalizadas.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste estudo tratou do desenvolvimento de um software 

para a correção de provas de múltipla escolha com utilização de gabaritos da 

Faculdade Cenecista de Sete Lagoas. O software utilizou um algoritmo de contagem 

de pixels para identificar a alternativa assinalada pelo aluno em cada questão. O 

software conseguiu corrigir 233 provas em três horas, sem nenhum erro de leitura 

das alternativas. O software atendeu ao objetivo de realizar a otimização do 

processo de correção de provas com eficiência, de forma rápida e segura e 



 

 

retornando o relatório final com a divulgação dos resultados em poucas horas. O 

sistema ainda conta com a elaboração de relatórios, que fornece aos coordenadores 

de curso uma análise estatística mais eficiente de como foi a avaliação, o que 

permite avaliar o desempenho dos alunos por curso, por turma e por disciplina. 

Para trabalhos futuros, deverão ser realizados testes de correção com 

modelos diferentes de gabaritos, o que possibilitará que o algoritmo desenvolvido 

não seja aplicado apenas dentro da instituição. Será interessante utilizar o software 

para a realização da correção de qualquer questionário de múltipla escolha, não só 

para avaliações escolares, mas para pesquisas de satisfação de clientes, pesquisas 

de serviços de atendimento ao Consumidor em empresas diversas, pesquisas de 

órgão públicos e de organizações não-governamentais, entre outros. 
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