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RESUMO  

As empresas estão investindo, cada vez mais, na qualidade do produto, e uma das maneiras de 

garanti-la é através da atividade de teste de software. Apesar dessa importância, o teste de software 

recebe pouca atenção nos currículos de graduação, sendo poucas as horas dedicadas ao seu ensino. 

Além disso, existe outro fator, que é a dificuldade de ensinar teste de software, já que não é trivial, 

seja pela falta de tempo disponível, seja pela ausência de atividades práticas, ou pela dificuldade de 

se motivarem os alunos. Existem várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas, visando à 

inclusão da atividade de teste de software nos currículos de graduação, através da adoção de 

técnicas de ensino que ajudam/melhoram a aprendizagem dos alunos. Como forma de contribuir 

para a resolução desse problema, a iniciativa proposta por esta dissertação é a utilização de um jogo 

como estratégia de ensino e aprendizagem. Este trabalho se baseia na hipótese de que o jogo pode 

ser uma técnica de ensino que auxilia no ensino e na aprendizagem da disciplina de teste de 

software. Acredita-se que o jogo possa servir para estimular e motivar os alunos, já que possui 

características desafiadoras, além de prover a parte prática tão necessária ao ensino de teste de 

software. Para comprovar essa hipótese e alcançar os objetivos propostos nesta dissertação, foi 

utilizada a seguinte estratégia: 1) definir jogos como uma estratégia de ensino aplicada ao conteúdo 

de teste de software; 2) conceber e implementar o Jogo das 7 Falhas, que simula a execução de 

casos de teste; 3) avaliar a efetividade do jogo como técnica de ensino para os testes de caixa-preta. 

Os resultados das três avaliações quantitativas e qualitativas aplicadas a alunos do curso de Ciência 

da Computação sugerem que o jogo desenvolvido pode ser uma eficiente técnica de ensino a ser 

utilizada no ensino de teste de caixa-preta. Esse resultado positivo é evidenciado estatisticamente, 

de maneira significativa, no terceiro dos experimentos realizados. Os alunos que jogaram 

conseguiram um efeito de aprendizagem superior (em relação aos que não jogaram), aplicaram os 

conceitos vistos em sala de aula e consideraram a experiência agradável. 
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ABSTRACT 

Companies are increasingly investing in product quality, and one of the ways of guaranteeing this is 

through the activity of software testing. Despite its importance, software testing receives little 

attention in undergraduate curricula, and just a few hours being devoted to the teaching of it. There 

is also another factor, which is the difficulty of teaching software testing. This is no easy task, 

whether due to the lack of available time, or the absence of practical activities, or because of the 

difficulty of motivating students. Various incentives are currently being developed aiming at the 

inclusion of software testing in undergraduate curricula, through the adoption of teaching 

techniques that help/improve student learning. As a means of contributing to solving this problem, 

this thesis proposes the use of a game as a teaching and learning strategy. This study is based on the 

hypothesis that the game can be used as a teaching technique for teaching and learning software 

testing. It is believed that it may be able to stimulate and motivate the students, since it has 

challenging characteristics, as well as providing the practical part that is so essential for the teaching 

of software testing. To prove this hypothesis and fulfill the objectives proposed in this thesis, the 

following strategy was used: 1) to define games as a teaching strategy applied to the discipline of 

software testing; 2) conceive and implement the Spot the Seven Flaws which simulates the 

execution of test cases; and 3) assess the effectiveness of the game as a teaching technique for 

black-box testing. The results of the three quantitative and qualitative evaluations applied to 

Computer Science students suggest that the game that was developed may be an efficient teaching 

technique for use in teaching black-box testing. This positive result is shown statistically, in a 

significant way, in the third experiment conducted. Students who played the game achieved 

significantly improved learning (compared with those who had not played it); they applied the 

concepts learned in the classroom, and considered the experience to be a pleasant one, on the whole. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, exige-se cada vez mais que as empresas construam software com menos 

defeitos e mais qualidade. Dessa forma, a qualidade passou de um diferencial entre as empresas 

para ser uma exigência do mercado, já que é um dos fatores críticos para o sucesso do negócio, a 

satisfação do cliente e a aceitação do produto. A falta de qualidade pode resultar em prejuízos 

financeiros, em perdas de imagem e de clientes, em insatisfação dos usuários e danos ao meio 

ambiente, podendo, inclusive, resultar em mortes (LAPORT et al., 2007). Em 2002, o National 

Institute for Science & Technology (NIST) realizou um estudo em que foi estimado que falhas em 

software custam à economia dos Estados Unidos 59,5 bilhões de dólares por ano, o que leva à 

conclusão de que é necessário um maior investimento na qualidade de software (NIST, 2002).  

Várias técnicas são utilizadas com o objetivo de garantir a qualidade de software, sendo que 

este trabalho abordará a técnica de teste de software. O teste de software é uma importante técnica 

utilizada para garantir e melhorar a qualidade do software (MARY, 2000; CHEN; POON, 2004), 

tendo-se tornado uma parte importante e valiosa dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software. Segundo Myers (2004, p. 6), teste ―é o processo de executar um programa com a intenção 

de encontrar erros‖.  

Existem duas abordagens para o teste de software: uma utiliza a técnica de teste funcional; a 

outra, a técnica de teste estrutural. A técnica de teste funcional também é conhecida como técnica 

de teste de caixa-preta, visto que não é necessário nenhum conhecimento da lógica interna do 

sistema para construir os casos de teste (PERRY, 2006). Nessa técnica, os casos de teste são 

construídos a partir de uma especificação do programa (CHEN; POON, 2004). Já a técnica 

estrutural recebe o nome de teste de caixa-branca, porque nela é necessário o conhecimento da 

lógica interna do sistema, para se desenvolverem os casos de teste (PERRY, 2006). Nesta última, os 

casos de teste são construídos a partir do código fonte do programa (CHEN; POON, 2004).  

A técnica de teste de caixa-preta é a mais utilizada na indústria (CHEN; POON, 1998; 

KANER; PADMANABHAN, 2007). Em termos de eficácia na detecção de falhas, existem alguns 

estudos realizados, em que a quantidade de erros detectados utilizando-se as técnicas de teste de 

caixa-preta é maior que o número de erros detectados utilizando-se as técnicas de teste de 

caixa-branca, o que sugere que as técnicas de caixa-preta são mais eficazes (BASILI; SELBY, 

1987; DAVIS, 1993; KAMSTIES; LOTT, 1995). 
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Para que o teste como um todo seja mais eficaz, é recomendado que as técnicas de testes de 

caixa-branca e caixa-preta sejam aplicadas ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento do 

software. O teste usualmente envolve vários estágios, que representam os níveis de testes realizados 

em diferentes momentos do ciclo de vida de desenvolvimento (PFLEEGER, 2001). Segundo Abran 

et al. (2004), existem três níveis de testes: teste de unidade, teste de integração e teste de sistema. 

O teste de unidade é o teste realizado na menor parte testável de um software (unidade ou 

componente) e tem como objetivo mostrar que a unidade não satisfaz as suas especificações 

funcionais e/ou que a estrutura implementada não corresponde à estrutura projetada (BEIZER, 

1990). No teste de integração, os componentes são integrados, formando componentes maiores. 

Esse nível tem como objetivo mostrar que, embora os componentes individualmente possam 

trabalhar corretamente quando combinados, podem apresentar problemas (BEIZER, 1990). No teste 

de sistema, todo o sistema é verificado, sendo objetivo desse nível identificar problemas e 

comportamentos inadequados que só são expostos quando se testa o sistema por completo 

(BEIZER, 1990). O objetivo do teste de unidade e do teste de integração é garantir que o código foi 

implementado corretamente; já o teste de sistema tem como objetivo garantir que o sistema faz o 

que o cliente solicitou (PFLEEGER, 2001). 

Existe uma relação entre os níveis de teste e as técnicas de teste de caixa-preta e de 

caixa-branca. A maioria dos profissionais concorda que as técnicas de teste de caixa-branca são 

mais apropriadas para os níveis de teste de unidade e de integração, enquanto que as técnicas de 

teste de caixa-preta são mais apropriadas para o nível de teste de sistema (JORGENSEN, 1995).  

Também existe uma correlação entre o nível de teste e o custo da correção do defeito 

encontrado. Segundo a regra 10 de Myers (2004), o custo da correção do defeito aumenta ao longo 

do ciclo de vida de desenvolvimento, ou seja, quanto antes um defeito for detectado menor será o 

custo da sua correção. Alguns estudos comprovam que a correção de um defeito em produção pode 

custar até 100 vezes mais do que se fosse corrigido durante os testes (PERRY, 2006). 

Com o objetivo de reduzir o custo da correção dos defeitos identificados em produção, as 

empresas estão investindo cada vez mais em processos de teste, aumentando, assim, o percentual de 

testadores ou profissionais envolvidos em testes nas empresas (GAO/IMTEC, 1984; GELPERIN; 

HETZEL, 1988; NIST, 2002). Segundo uma pesquisa realizada em 2002 pelo National Institute for 

Science & Technology (NIST), 25% dos profissionais de um projeto de desenvolvimento de 

software estão envolvidos em atividades de testes. A Microsoft, por exemplo, utiliza a taxa de 1 
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testador para cada desenvolvedor (CUSUMANO; SELBY, 1995). ―Nós temos tantos testadores 

quanto desenvolvedores. Os testadores passam todo o seu tempo testando e os desenvolvedores 

passam metade do seu tempo testando.‖ (GATES, 2002, site) 

Tendo em vista a importância da atividade de teste de software para a garantia da qualidade, 

para a redução dos gastos com problemas em produção e para atender ao aumento da demanda de 

profissionais dessa área pelo mercado, é necessário investir cada vez mais no processo de ensino e 

aprendizagem dessa atividade, aumentando, assim, a qualificação desses profissionais.  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Apesar da importância dos testes na garantia da qualidade do produto e da crescente 

demanda de profissionais de teste no mercado de trabalho, a atividade de teste de software tem sido 

pouco explorada nos cursos de graduação, existindo a necessidade da sua inclusão nos currículos 

dos cursos de graduação (CARRINGTON, 1997; JONES; CHATMON, 2001; SHEPARD; LAMB; 

KELLY, 2001; CHEN; POON 2004, ELBAUM et al., 2007). Segundo Beizer (1990), embora testes 

consumam mais da metade da vida profissional de um programador, menos de 5% da educação de 

um programador são dedicados a essa atividade.  

Além de ter um nível de cobertura muito baixo na maioria dos currículos da Ciência da 

Computação e da Engenharia de Software (SHEPARD et al., 2001), a atividade de teste tem sido 

ensinada somente no final do processo de aprendizagem desses cursos. Alguns autores defendem 

que princípios e técnicas de testes sejam integrados mais cedo ao currículo de graduação (JONES, 

2001; PATTERSON; KOLLING; ROSENBERG, 2003; SHEPARD et al., 2001; ELBAUM et al., 

2007). Essa antecipação da integração das técnicas de teste nos currículos de graduação gera os 

seguintes benefícios para os alunos: ajuda a desenvolver boas práticas de desenvolvimento de 

software, proporciona experiências mais realistas e reduz a tendência de desenvolver maus hábitos 

de desenvolvimento de software, que seriam difíceis de perder no futuro (ELBAUN et al., 2007). 

Outro problema levantado no ensino de teste de software nos cursos de graduação é a falta 

de atividades práticas. Como na programação, o teste exige experiência prática para complementar 

os princípios do ensino (CARRINGTON, 1997), bem como para desenvolver atitudes e habilidades 

necessárias para a sua aplicação na vida profissional (JONES; CHATMON, 2001). As capacitações 

tradicionais geralmente não enfatizam o exercício prático de elaboração de casos de teste num 

contexto variado, nem a execução dos casos de teste, algo necessário para que os profissionais, 
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efetivamente, aprendam a usar esses conceitos em situações reais. A maioria dos cursos disponíveis 

utiliza o estilo de palestra com transparências e possui um pequeno número de atividades em grupo 

ou exercícios (KANER; PADMANABHAN, 2007). 

Há um consenso entre os docentes de disciplinas de informática sobre a necessidade de 

trabalhos práticos para que os alunos consigam assimilar o conhecimento transferido (STEVENS, 

2001; SCHNEIDER; JOHNSTON, 2003). Os cursos tradicionais focados em palestras e 

apresentação de transparências são úteis para transmitir informações, porém não são eficazes no que 

diz respeito ao ensino de habilidades comportamentais, à promoção de pensamento de nível 

superior, ou à mudança de atitudes e valores (BLIGH, 2000). Quando se fala no ensino de 

engenharia de software, uma abordagem focada apenas em aulas expositivas não fornece aos alunos 

a oportunidade de desenvolver o interesse e o entendimento prático necessário sobre o assunto 

ensinado (SHAW; DERMOUDY, 2005). Outro problema enfrentado durante os cursos de testes é o 

tempo, pois existe uma dificuldade de ensinar teste de software dentro do período de duração do 

curso (CHEN; SEBASTIAN, 2002; KANER; PADMANABHAN, 2007). 

Além dos problemas vistos acima, existe ainda o fato de os alunos considerarem a atividade 

de teste chata, em função de levar muito tempo para ser feita, sendo, então, difícil motivá-los a 

executar um bom teste (PATTERSON; KOLLING: ROSEMBERG, 2003).  

Esses problemas abordados no ensino de teste de software motivam a investigação/discussão 

de métodos eficazes de ensino de teste, que promovam a aprendizagem dos alunos nas habilidades 

de teste de software, especialmente aquelas de elaboração e execução de casos de teste utilizando a 

técnica de teste de caixa-preta. 

Durante a pesquisa realizada, foram identificados diversos pesquisadores preocupados com 

o tema ensino de Teste de Software. Por conta disso, desde 2002, ocorre anualmente o Workshop on 

Teaching Software Testing. Esses pesquisadores propõem alternativas que visam a resolver alguns 

dos problemas no ensino de Teste de Software apresentados anteriormente (pouca importância nos 

currículos de graduação, integração tardia no currículo, pouca ênfase na parte prática e pouco tempo 

para lecionar). Alguns autores propõem a seguinte metodologia de ensino: palestra, seguida de 

tutorial com exemplos ou exercícios (KANER, 2004; KANER; PADMANABHAN, 2007). Outros 

autores, além das palestras e tutoriais, acrescentam, ainda, uma aula prática utilizando um projeto, 

para que os alunos derivem casos de teste a partir de especificações fornecidas (CHEN; POON, 

1998; CHEN; POON, 2004; MURNANE; REED; HALL, 2005; MURNANE; REED; HALL, 

2007). Carrigton (1997), além de um projeto prático para elaboração de casos de teste, também 
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inclui um projeto para a execução dos casos de teste derivados utilizando funcionalidades 

implementadas. Elbaum et al. (2007) propõem a criação de um tutorial web, com várias lições, 

exercícios práticos e feedback.  

Uma alternativa para a resolução dos problemas no ensino de teste de software expostos 

acima pode estar nos jogos educacionais, uma vez que proporcionam uma série de vantagens ao 

processo de ensino e aprendizagem (PERCIVAL; ELLINGTON; RACE, 1993). Jogos educacionais 

são jogos projetados para ensinar determinado assunto, expandir conceitos, reforçar o 

desenvolvimento, compreender um acontecimento histórico ou cultural, ou auxiliar na 

aprendizagem de uma habilidade (YEE, 2006). Os jogos educacionais podem reduzir o tempo de 

formação, oferecer mais oportunidades para a prática e, consequentemente, aumentar a aquisição de 

conhecimentos (BROWNFIELD; VICK, 1983; RICCI, 1994). Os jogos também se têm mostrado 

eficazes quando desenvolvidos para ensinar uma determinada habilidade (GRIFFITHS, 2002) e 

para estimular a motivação e o interesse do aluno (MALONE, 1980; MALONE, 1983; DEMPSEY; 

RASMUSSEN; LUCASSEN, 1994), já que permitem o aprender fazendo de situações reais com 

fornecimento de feedback. 

Apesar da crescente preocupação com o ensino de Teste de Software, até hoje, foi 

identificado, nas pesquisas realizadas, apenas o jogo U-TEST (SILVA, 2010) voltado 

especificamente ao ensino de Teste de Software. Por outro lado, em outras áreas de conhecimento 

da Engenharia de Software, como gerência de projetos, requisitos e processos de software, o jogo 

educacional tem sido discutido por vários autores nos últimos anos (DRAPPA; LUDEWIG, 2000; 

COLLOFELLO, 2000; STRIEGNITZ, 2001; NAVARRO; BAKER; HOEK, 2003; CLAYPOOL; 

CLAYPOOL, 2005; FIGUEIREDO et al., 2006). 

Este trabalho visa a dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem da atividade de teste 

de software, especialmente nas atividades de elaboração e execução de casos de teste utilizando 

técnicas de teste de caixa-preta (classe de equivalência e análise de valor-limite), contribuindo, 

assim, para a resolução dos seguintes problemas: falta de atividades práticas, principalmente a 

execução dos casos de teste; falta de tempo para transmissão de conhecimento; dificuldade de 

motivar os alunos; dificuldade de ensinar as habilidades de elaboração e execução de casos de teste. 

1.1.1  Solução Proposta 

Como visto anteriormente, os problemas principais abordados nesta dissertação são a 

dificuldade de ensinar teste de software em função do tempo disponível, a falta de atividades 
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práticas, a falta de motivação, entre outros. Para contribuir para a sua solução, foi proposta a 

utilização de um jogo digital, monousuário e pertencente à categoria de simuladores, como 

estratégia de ensino. Jogos de simulação são jogos que reproduzem diversas situações da vida real 

com objetivos de formação, análise ou previsão (JONES, 1995). 

 O jogo de computador proposto simula a execução de casos de teste que foram derivados de 

especificações informais através de técnicas de teste de caixa-preta, com dois níveis. Ao se iniciar o 

nível 1, o jogador tem 25 minutos para descobrir 7 falhas existentes e associá-las aos requisitos não 

atendidos. O jogador só passa para o segundo nível se descobrir todas as sete falhas dentro dos 25 

minutos; caso não descubra, o jogo se encerra. Ao entrar no nível 2, o jogador tem 40 minutos para 

descobrir outras 7 falhas, que agora têm um grau de complexidade superior ao existente no nível 1. 

A definição dos tempos de 25 e 40 minutos para os níveis 1 e 2, respectivamente, foi baseada na 

complexidade dos erros existentes em cada nível e na quantidade de casos de teste a serem 

executados para o seu descobrimento, tendo sido validados por testes experimentais realizados por 

profissionais da área de testes. 

A solução proposta baseada em um jogo de simulação leva às seguintes perguntas de 

pesquisa: 

a) É possível aos estudantes aprender uma habilidade e adquirir conhecimento utilizando o 

jogo proposto? 

b) O jogo proposto facilita a aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de conhecimento? 

c) O jogo proposto é considerado apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, 

atratividade e duração? 

As hipóteses a serem confirmadas ou rejeitadas ao longo desta dissertação são: 

a) H0 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise é o 

mesmo para os alunos que utilizaram o jogo ou não; 

b) H1 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise dos alunos 

que utilizaram o jogo é superior ao dos alunos que não utilizaram o jogo; 

c) H2 – o jogo educacional proposto facilita a aprendizagem da habilidade de executar 

casos de teste e de descobrir falhas; 
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d) H3 – o jogo educacional proposto torna o processo de aprendizagem mais atrativo. 

A primeira pergunta de pesquisa tem o objetivo de avaliar a efetividade da aprendizagem 

proporcionada pela aplicação do jogo proposto. Para comprovar ou refutar as hipóteses H0 e H1, 

foram realizados experimentos, cujos resultados foram analisados estatisticamente.  

A segunda e terceira perguntas de pesquisa são respondidas com a aplicação de um 

questionário de avaliação do jogo proposto. A segunda pergunta tem como objetivo avaliar, sob o 

ponto de vista dos alunos, se perceberam uma melhora em suas habilidades de execução de casos de 

teste e de identificação de falhas. A terceira pergunta tem como objetivo avaliar, sob a ótica dos 

participantes, se o jogo tornou o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

As técnicas de teste de caixa-branca e de caixa-preta são as mais conhecidas na literatura, 

porém este trabalho focará apenas a técnica de teste de caixa-preta, por ser a mais utilizada na 

indústria (CHEN; POON, 1998; KANER; PADMANABHAN, 2007), além de ser a mais eficaz na 

detecção de defeitos, conforme alguns estudos realizados (BASILI; SELBY, 1987; DAVIS, 1993; 

KAMSTIES; LOTT, 1995). Já em relação à seleção dos casos de teste, o foco será nos métodos de 

classe de equivalência e de análise de valor-limite. Com relação a níveis de testes, embora existam 

outros, este trabalho focará o teste de sistema, por ser o nível recomendado para a aplicação das 

técnicas de teste de caixa-preta (JORGENSEN, 1995).  

Com relação aos propósitos da concepção do jogo proposto neste trabalho, cabe ressaltar 

que a pretensão é que seja utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino do teste de 

caixa-preta, podendo também servir como uma ferramenta de avaliação dos casos de teste 

elaborados/selecionados durante o curso oferecido, uma vez que a eficiência dos casos de teste está 

diretamente relacionada à quantidade de defeitos identificados/pontuação obtida. 

Este jogo não tem o objetivo de ensinar os conceitos de testes de software, que foram 

passados durante o curso oferecido ou obtidos em cursos de graduação/extracurriculares anteriores. 

O jogo proposto tem como objetivo exercitar a habilidade do aluno ao executar os casos de teste na 

prática. O jogo foca, dessa forma, apenas a etapa de execução dos casos de teste, não sendo nele 

abordadas a etapa de planejamento dos testes, nem a de elaboração dos casos de teste, que são 

objeto do curso de teste em que o jogo foi aplicado. 
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 Além de desenvolver a concepção de um jogo educacional, apresentando em detalhe a 

forma como a execução dos casos de teste é conduzida, definir as regras de pontuações e demais 

características do jogo, este trabalho também tem como objetivo a avaliação qualitativa e 

quantitativa do Jogo das 7 Falhas. 

1.1.3 Justificativa 

O teste de software é uma das principais atividades utilizadas para a obtenção da melhoria 

da qualidade dos produtos desenvolvidos (KATARA, 2005). Logo, investir no ensino e 

aprendizagem dessa atividade significa disponibilizar ao mercado profissionais mais qualificados, 

melhorando, assim, a qualidade dos futuros produtos desenvolvidos.  

A ideia é que o jogo idealizado por este trabalho seja usado como uma ferramenta de apoio 

em cursos tradicionais da área de testes e em disciplinas de cursos de graduação, contribuindo, 

assim, com o processo de ensino e aprendizagem dessa atividade. O jogo proposto tem o objetivo 

de ajudar na solução de alguns problemas identificados no ensino de teste de software, como falta 

de atividades práticas, falta de motivação dos alunos e falta de tempo para transmissão de 

conhecimento (STEVENS, 2001; CHEN; SEBASTIAN, 2002; KANER; PADMANABHAN, 

2007).  

O impacto esperado é que o jogo ajude no processo de capacitação, permitindo que o aluno 

possa escolher os melhores casos de teste, experimentar situações práticas através de simulações e 

se autoavaliar com base no feedback dado pela aplicação, melhorando, com isso, os resultados da 

aprendizagem e alcançando, assim, os níveis mais altos de conhecimento, tais como aplicação, 

análise e avaliação (BLOOM, 1956; ANDERSON; KRATHWOHL, 2001). 

Por fim, uma vez que o mercado tenha à sua disposição profissionais mais capacitados, eles 

poderão fazer parte do processo de teste em suas empresas de forma mais eficaz e eficiente, 

melhorando a qualidade dos produtos desenvolvidos e reduzindo os custos com a correção de 

defeitos. 

1.2 OBJETIVOS 

Esta seção formaliza os objetivos gerais e específicos do trabalho, conforme descrito a 

seguir. 
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1.2.1  Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo principal a concepção e a avaliação de um jogo educacional 

para a área de teste de software, a ser utilizado como uma ferramenta de apoio em treinamentos de 

profissionais dessa área. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Derivado do objetivo geral, o trabalho tem por finalidade alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

1. analisar o estado da arte na área de métodos de ensino para teste de software; 

2. conceber um jogo educacional para apoiar o ensino de teste de caixa-preta; 

3. implementar um jogo educacional para apoiar o ensino de teste de caixa-preta; 

4. avaliar a efetividade da aprendizagem proporcionada pelo jogo educacional. 

1.3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento da metodologia utilizada neste 

projeto, esta seção foi dividida em metodologia da pesquisa e procedimentos metodológicos.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

O método pode ser definido como um caminho a ser seguido para se alcançar um 

determinado fim. Segundo Wazlawick (2009), o método descreve o caminho para atingir um 

determinado objetivo. Já a pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico, que tem como principal finalidade descobrir respostas para problemas através da 

aplicação de métodos científicos (GIL, 1999).  

Para esta dissertação, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, que utiliza a seguinte linha 

de raciocínio:  

quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a 

explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades 

expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 

deduzem-se conseqüências (sic) que deverão ser testadas ou falseadas. (GIL, 1999, p. 30) 
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Baseando-se, então, no método hipotético-dedutivo, primeiramente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica para identificação de um problema relevante e de iniciativas de solução para 

ele. Em seguida, foi apresentada uma proposta de solução para esse problema, fundamentada sobre 

uma nova pesquisa bibliográfica, definindo-se objetivos, identificando-se hipóteses, elaborando-se 

um plano de ensino para suportar a proposta de solução apresentada e implementando-se a solução 

proposta. Após a implementação, foi planejada e executada a avaliação da solução proposta, e seus 

resultados foram analisados e divulgados.  

Do ponto de vista de sua natureza, este trabalho se classifica como uma pesquisa aplicada, já 

que a solução proposta (jogo) será utilizada na prática para a solução dos problemas enfrentados no 

ensino e aprendizagem da atividade de teste de software. A pesquisa aplicada ―caracteriza-se por 

seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na 

solução de problemas que ocorrem na realidade‖ (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 22). 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, este trabalho se classifica como uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa visa a desenvolver e realizar uma 

avaliação da efetividade da aprendizagem proporcionada pelo jogo proposto. Pesquisas que utilizam 

a abordagem quantitativa consideram que tudo pode ser quantificável, ou seja, traduzido em 

números, opiniões e informações para poder classificá-las e analisá-las, requerendo, assim, o uso de 

recursos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 2001). A abordagem qualitativa visa a verificar 

se o jogo proposto é considerado adequado sob o ponto de vista dos alunos, identificando se é 

atrativo e se consegue motivar os alunos. Pesquisas que utilizam a abordagem qualitativa visam a 

interpretar fenômenos, não sendo, assim, requerido o uso de métodos e técnicas estatísticas 

(SILVA; MENEZES, 2001). 

Para alcançar os objetivos específicos 1, 2 e 3, foi utilizada a pesquisa exploratória através 

de levantamento bibliográfico, que ajudou a construir conhecimento sobre o problema (dificuldades 

no ensino de teste de software), a conhecer as iniciativas existentes para a solução desses problemas 

(tutoriais, ferramentas, método de ensino baseado em problemas) e a desenhar a solução proposta 

(jogo). A pesquisa exploratória tem como objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, 

ajudando na formulação de problemas mais precisos, ou na construção de hipóteses pesquisáveis, 

normalmente utilizando o levantamento bibliográfico para alcançar seu objetivo (GIL, 1999).  

Para alcançar o objetivo específico 4, foi utilizada a pesquisa descritiva que, através de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, ajudou na avaliação qualitativa e quantitativa do jogo 
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proposto. A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis, e utiliza técnicas 

padronizadas de coletas de dados (GIL, 1999). 

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

Nesta seção, são detalhados os procedimentos técnicos utilizados e as etapas seguidas para 

atingir os objetivos propostos nesta dissertação. 

 O desenvolvimento do jogo educacional para o apoio ao ensino do teste de caixa-preta foi 

realizado através das etapas de revisão da literatura, desenvolvimento e avaliação do jogo 

educacional. 

Para a etapa de revisão da literatura, foi utilizada a técnica de pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de: identificar o problema, fundamentá-lo, identificar iniciativas existentes que visam à sua 

solução, fundamentar a solução proposta por este trabalho, definir os objetivos, elaborar as 

hipóteses de pesquisa e servir como base para a construção da solução proposta. A pesquisa 

bibliográfica abrange a bibliografia já tornada pública sobre o tema de estudo, tendo como objetivo 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que existe de escrito, dito ou filmado sobre um 

determinado assunto (MARCONI; LAKATOS, 1999). 

O desenvolvimento do jogo educacional utilizou os dados da pesquisa bibliográfica 

realizada anteriormente, seguindo as etapas de análise, projeto, concepção, implementação e teste. 

Os dados da pesquisa bibliográfica também foram utilizados para definir os objetivos do jogo, seu 

escopo, o público-alvo, suas regras, o feedback apresentado por ele e a construção do plano de 

ensino para a sua aplicação. 

Para a avaliação do jogo educacional, foram utilizadas as técnicas de pesquisa genuinamente 

experimental, que avaliaram a efetividade da aprendizagem proporcionada pelo jogo proposto, e a 

de pesquisa de levantamento, através da utilização de questionário, pelo qual foram avaliadas 

questões subjetivas relativas à satisfação. Para que uma pesquisa seja considerada genuinamente 

experimental, é necessário que os indivíduos que participam do experimento sejam divididos de 

forma aleatória em dois grupos: um experimental e outro de controle (GIL, 1999). 

O desenvolvimento deste trabalho é baseado na execução de quatro etapas principais: 
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1. Estudo Bibliográfico: Nesta etapa do trabalho, foi feito um estudo sobre teste de 

software, onde foi focada a estratégia do teste de caixa-preta, mais especificamente os 

métodos de classe de equivalência e de análise de valor-limite, além do nível de teste de 

sistema. O estudo bibliográfico abordou, ainda, o processo de ensino e aprendizagem 

utilizando jogos educacionais. Além disso, foi realizado um estudo da literatura na área 

de ensino em teste de software, buscando levantar o estado da arte. 

2. Elaboração do Plano de Ensino: Nesta etapa, foi elaborado o plano de ensino utilizado 

durante o curso de teste de software no qual o jogo foi aplicado. A elaboração do plano 

de ensino compreendeu a definição dos objetivos de aprendizagem, a seleção do 

conteúdo que foi ensinado para alcançar esses objetivos, os procedimentos de ensino 

utilizados durante o curso e a definição das formas de avaliação. 

3. Desenvolvimento do Jogo: Baseado no estudo bibliográfico, foi desenvolvida a 

concepção de um jogo educacional para a área de Teste de Software. O jogo simula a 

execução dos casos de teste derivados a partir das técnicas de teste de caixa-preta (classe 

de equivalência e análise de valor-limite no nível de teste de sistema). Nessa etapa, foi 

definida toda a estrutura do jogo: regras, motivações, feedback, ajuda, pontuações e 

funcionamento do jogo, levando-se em consideração as experiências práticas levantadas 

anteriormente na etapa de estudo bibliográfico. A implementação do jogo e sua 

validação também ocorreram nessa etapa. 

4. Avaliação do Jogo: Nesta etapa, o jogo implementado neste trabalho foi avaliado. É 

composta por três atividades principais: planejamento da avaliação do jogo, execução da 

avaliação e análise/divulgação dos resultados obtidos. 

Durante a atividade de planejamento da avaliação, foram elaborados o questionário aplicado 

e o cronograma das principais atividades, foram definidos o local onde o jogo foi aplicado, a 

alocação de recursos e o comprometimento de todos. Na execução do jogo, as atividades planejadas 

foram executadas, e os dados, coletados. Durante a atividade de análise/divulgação, os resultados 

foram analisados em função do planejamento efetuado, e o resultado foi divulgado. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em 7 capítulos, assim correlacionados: 

O capítulo 1 apresenta, por meio de sua contextualização, o tema proposto neste trabalho. 

Da mesma forma, foram estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus 

objetivos e apresentadas as limitações do trabalho, permitindo uma visão clara do escopo proposto. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, conceituando o teste de software, o 

processo de ensino e aprendizagem, e as teorias de aprendizagem. 

O capítulo 3 apresenta o estado da arte de estudos realizados sobre as estratégias de ensino 

utilizadas no ensino de teste de caixa-preta. 

O capítulo 4 apresenta de forma detalhada o projeto do Jogo das 7 Falhas. 

O capítulo 5 apresenta o planejamento da avaliação do jogo proposto neste trabalho. 

O capítulo 6 apresenta os resultados da avaliação realizada. 

No capítulo 7, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos identificados 

inicialmente com os resultados alcançados. São, ainda, propostas possibilidades de continuação da 

pesquisa desenvolvida, a partir das experiências adquiridas com a execução do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Na fundamentação teórica, são 

abordados assuntos relativos a teste de software, processo de ensino e aprendizagem e teorias de 

aprendizagem relacionadas aos jogos educacionais de simulação. 

2.1 TESTE DE SOFTWARE 

Teste de software é uma técnica realizada para avaliar e melhorar a qualidade do produto, 

através da identificação de defeitos e problemas (ABRAN et al., 2004). Nesta seção, são abordados 

alguns conceitos fundamentais, as técnicas de testes existentes e os níveis de teste. 

2.1.1 Conceitos Fundamentais 

Antes de apresentar algumas definições sobre o que é teste de software, é necessário 

compreender a diferença entre erro, defeito e falha. 

Erro é uma ação humana que produz um resultado incorreto, ou seja, erros são cometidos 

por pessoas. Erros não tratados tendem a se propagar. Um erro em um requisito pode ser ampliado 

durante o projeto e aumentado ainda mais durante a codificação (JORGENSEN, 1995).  

Já o defeito é a manifestação de um erro. Quando um programador comete um erro de 

omissão, o defeito resultante é a falta de algo que deveria estar presente (JORGENSEN, 1995). O 

defeito pode ser de omissão ou commission. Um defeito de omissão ocorre quando algum 

aspecto-chave do código está faltando. Por exemplo, um defeito pode ocorrer quando uma variável 

não é inicializada. Um defeito de commission é algo incorreto. Por exemplo, a variável é 

inicializada com um valor inválido (PFLEEGER, 2001).  

O teste tem como objetivo identificar e eliminar defeitos ou desvios daquilo que é esperado 

(PERRY, 2006). Segundo Perry (2006), existem dois tipos de defeitos: 

1. desvio da especificação: um defeito a partir da perspectiva do construtor do produto; 

2. desvio do que é desejado: um defeito a partir da perspectiva do usuário (ou do cliente). 

Os defeitos geralmente pertencem a três categorias (PERRY, 2006): 
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1. Incorretos: A especificação foi implementada incorretamente. Esse defeito é um desvio 

do que o usuário/cliente especificou. 

2. Falta: O requisito especificado ou necessário não está no produto desenvolvido. Pode 

ser um desvio da especificação, uma indicação de que a especificação não foi 

implementada, ou um requisito do cliente identificado durante ou após a construção do 

produto. 

3. Extra: Um requisito não especificado incorporado ao produto. Será sempre um desvio 

da especificação, mas pode ser um atributo desejado pelo usuário do produto. Entretanto, 

é considerado um defeito. 

A falha ocorre quando um defeito é executado. Podem existir defeitos que nunca serão 

executados, ou que irão demorar um longo tempo para serem executados (JORGENSEN, 1995). 

Por outro lado, um simples defeito pode causar milhões de falhas (PERRY, 2006). Segundo 

Willians et al. (2007), falhas em software podem levar a perda de dinheiro, a perda de tempo, a 

perda de imagem empresarial, a lesões e a morte.  

Os conceitos acima podem ser resumidos na Figura 1, onde pode ser visto que um erro leva 

a um defeito, podendo causar uma falha observada (WILLIANS et al., 2007). 

 
Figura 1: Efeito do erro 

Fonte: Willians et al. (2007, p. 10). 

Existem diversas definições sobre teste de software. Por exemplo, para Abran et al. (2004, 

capítulo 5, p. 1), ―Teste de software consiste na verificação dinâmica do comportamento de um 

programa em um conjunto finito de casos de testes, cuidadosamente selecionados de um domínio 

infinito de entradas, em comparação com o funcionamento esperado‖.  

Para entender a definição acima, é necessário saber antes o que é um caso de teste. O padrão 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-610) define caso de teste como um conjunto 
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de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados desenvolvidos para um objetivo 

determinado, tal como executar certo fluxo de um programa ou verificar a conformidade com um 

requisito específico (IEEE, 1990).  

Casos de teste são as entradas específicas que serão usadas e os procedimentos que serão 

seguidos quando o software for testado (PATTON, 2005). 

Um caso de teste tem uma identidade e está associado ao comportamento de um programa. 

Possui, também, um conjunto de entradas e uma lista de resultados esperados (JORGENSEN, 

1995). 

Segundo Muller et al. (2007), um caso de teste consiste de um conjunto de valores de 

entrada, pré-condições de execução, resultados esperados e pós-condições de execução, 

desenvolvido para cobrir certas condições de teste.  

Para Kaner, Falk e Nguyen (1999), um bom caso de teste deve atender aos seguintes critérios: 

a) ter uma alta probabilidade de encontrar erros – ao elaborar os casos de teste, procure por 

situações que possam fazer o programa falhar; 

b) não deve ser redundante – se duas situações simulam o mesmo erro, selecione apenas 

uma delas para compor o caso de teste; 

c) ser o melhor de sua classe – em  um grupo de teste similares, um pode ser mais eficiente 

do que os outros, com maior probabilidade de encontrar erros;  

d) não ser nem tão simples, nem tão complexo – para economizar tempo de testes, casos de 

teste podem ser combinados, porém não crie casos de teste muito complexos de serem 

executados. 

Segundo Rios et al. (2007), para que um caso de teste possa ser bem utilizado e atender às 

expectativas, é necessário que ele possua as seguintes características: 

a) efetivo – testa o que se planeja testar; 

b) econômico – sem passos desnecessários; 

c) reutilizável – possa ser repetido; 
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d) rastreável – possa identificar o requisito a ser testado; 

e) autoexplicativo – possa ser testado por qualquer testador. 

O conteúdo e a especificação do caso de teste são encontrados no documento IEEE 829, 

Standard for Software and System Test Documentation (IEEE, 2008). 

Os casos de teste funcionais são normalmente derivados de uma especificação formal (RIOS 

et al., 2007). Os documentos mais utilizados para formalizar as funções que um sistema, subsistema 

ou componente deve realizar são: especificação de requisitos, caso de uso, cenário de negócios e 

especificação funcional (MULLER et al., 2007). Existem situações em que não há documentação, e, 

nesse caso, os casos de teste funcionais podem ser derivados de técnicas baseadas em experiência 

(MULLER et al., 2007). Este trabalho utiliza a especificação de requisitos para derivar os casos de 

teste e para formalizar as duas funcionalidades que são utilizadas no jogo proposto. 

A especificação de requisitos utilizada neste trabalho segue o padrão IEEE 830 (1998), que 

define as boas práticas recomendadas para se escrever uma especificação de requisitos de software. 

Descreve o conteúdo e as qualidades necessárias para se ter uma boa especificação de requisitos de 

software, além de apresentar vários exemplos de software requirements specifications (SRS).  

Um documento de SRS é composto por vários itens. Nesta dissertação, leva-se em 

consideração apenas o item 3 do padrão IEEE 830 (1998), sobre requisitos específicos. Esse item 

indica que se devem contemplar todos os requisitos da funcionalidade e que o seu nível de detalhe 

deve ser suficiente para que os desenvolvedores construam a funcionalidade corretamente e os 

testadores possam testar se a funcionalidade construída satisfaz aos requisitos. 

O padrão IEEE 830 (1998) apresenta vários exemplos de como deve ser organizado o item 

3. Este trabalho utilizará especificamente o exemplo A.3, com algumas modificações. A 

especificação de requisitos utilizada para as funcionalidades que fazem parte do jogo e foram 

utilizadas pelos alunos para o projeto de elaboração de casos de teste encontra-se no Apêndice A. 

2.1.2  Técnicas de Teste 

Um dos objetivos do teste é revelar tanto quanto possível as falhas em potencial, e têm sido 

desenvolvidas muitas técnicas, que tentam furar o programa, ao executar um ou mais testes especificados 

através da identificação de classes de execução consideradas equivalentes (ABRAN et al., 2004).  
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No entanto, um dos problemas enfrentados para alcançar esse objetivo é que se torna 

praticamente impossível a realização do teste completo ou exaustivo (MANNA; WALDINGER, 

1978; BEIZER, 1990; KANER, 1997). Kaner (1997) afirma que testes completos são impossíveis, 

pois: 

1. não é possível testar todas as entradas do programa; 

2. não é possível testar todas as combinações de dados para o programa; 

3. não é possível testar todos os caminhos do programa; 

4. não é possível testar todas as potenciais falhas, tais como as causadas por erro de design 

da interface do usuário ou pela análise incompleta dos requisitos. 

Segundo Manna e Waldinger (1978), testes completos não são possíveis em função de que: 

1. não é possível ter certeza que as especificações estão corretas; 

2. nenhuma verificação do sistema pode garantir que todo o programa esteja correto; 

3 nunca se terá certeza de que o sistema verificado esteja correto. 

Como os testes completos são impossíveis, é necessário que os casos de teste sejam bem 

selecionados, de modo a minimizar os riscos de falhas no software. Segundo Jorgensen (1995), 

existem duas abordagens fundamentais para a identificação de casos de teste. São conhecidas como 

técnicas de testes funcionais e técnicas de testes estruturais. Cada uma dessas técnicas possui 

distintos métodos de identificação e seleção de casos de teste.  

A técnica de teste é um método sistemático usado para selecionar e/ou gerar testes para 

serem incluídos no conjunto de teste (BEIZER, 1995). O foco da dissertação é a técnica de teste 

funcional, para a qual são vistos os métodos de identificação de casos de teste: análise de 

valor-limite e classe de equivalência. Também é abordada a técnica de teste estrutural, mas, nesse 

caso, a dissertação não se aprofunda nos métodos de identificação de casos de teste dessa técnica. 

2.1.2.1 Técnica de Teste Funcional  

A técnica de teste funcional é conhecida como técnica de teste de caixa-preta porque não é 

necessário nenhum conhecimento da lógica interna do sistema para se construírem os casos de teste 
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(PERRY, 2006). Na técnica de caixa-preta, algumas entradas são produzidas, e, depois, são 

verificadas as saídas obtidas. Nesse caso, a meta do teste é garantir que todas as entradas foram 

produzidas, bem como que as saídas obtidas correspondem às saídas esperadas (PFLEEGER, 2001). 

A técnica de teste de caixa-preta é representada pela Figura 2. 

 
Figura 2: Técnica de teste de caixa-preta 

Fonte: O Autor. 

A técnica de teste funcional, na Ciência da Computação, é também chamada de técnica de 

teste comportamental e é baseada em requisitos. Por exemplo, testa todas as características 

mencionadas na especificação (BEIZER, 1995). 

A técnica de teste funcional utiliza apenas as informações da especificação do sistema para a 

identificação de caso de teste (JORGENSEN, 1995). Existem duas vantagens para a utilização da 

técnica de teste funcional: os casos de teste são independentes do modo como o software é 

implementado (por isso, se a implementação muda, os casos de teste ainda são úteis); a elaboração 

dos casos de teste pode ocorrer em paralelo com a implementação, reduzindo, assim, o tempo total 

de desenvolvimento do projeto (JORGENSEN, 1995). Em se tratando de desvantagens da técnica 

de teste funcional, têm-se, segundo Perry (2006): 

a) oferece a possibilidade de casos de teste redundantes; 

b) existe a possibilidade de deixar passar erros de lógica no software. 

Os métodos de seleção de casos de teste da técnica funcional são baseados no 

comportamento especificado, e é difícil imaginar esses métodos identificando comportamentos que 

não são especificados (JORGENSEN, 1995). Entre os principais métodos de seleção de casos de 

teste da técnica funcional, estão: classes de equivalência, análise de valor-limite e tabela de decisão 

(JORGENSEN, 1995). Existem, também, outros métodos na técnica funcional, não menos 
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importantes, como transição de estados e testes baseados em casos de uso (MULLER et al., 2007). 

Este trabalho focará as técnicas de classe de equivalência e análise de valor-limite. 

2.1.2.1.1 Classe de Equivalência 

Uma relação de equivalência é uma relação que satisfaz as propriedades reflexiva, transitiva 

e simétrica. A igualdade numérica é o mais conhecido exemplo de uma relação de equivalência. Se 

um conjunto de objetos satisfaz uma relação de equivalência, pode-se dizer que eles formam uma 

classe de equivalência dessa relação (BEIZER, 1990).  

O uso de classes de equivalência como base para o teste funcional tem duas motivações: o 

desejo de se realizar um teste completo e o desejo de se evitarem redundâncias (JORGENSEN, 

1995). 

Uma mesma classe de equivalência identifica variações de entradas e condições iniciais para 

as quais se espera produzir o mesmo resultado (DUSTIN, 2002). Segundo Kaner, Falk e Nguyen 

(1999), um grupo de casos de teste pertence a uma mesma classe de equivalência, se: 

a) todos eles testam a mesma coisa; 

b) se um deles encontrar um defeito, provavelmente os outros também encontrarão; 

c) se um deles não encontra erro, provavelmente os outros também não encontrarão. 

Segundo Kaner, Falk e Nguyen (1999), os casos de teste são aglomerados na mesma classe 

de equivalência, quando: 

a) abrangem as mesmas variáveis de entrada; 

b) resultam em operações similares no programa; 

c) afetam as mesmas variáveis de saída; 

d) nenhum deles força o programa a fazer tratamento de erro, ou todos eles forçam. 

O objetivo de agrupar os casos de teste numa mesma classe de equivalência é a redução da 

quantidade de casos de teste a serem testados, evitando redundâncias sem afetar a completude dos 

testes. A ideia da classe de equivalência é identificar os casos de teste usando um elemento de cada 
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classe de equivalência. Dessa forma, a seleção de boas classes de equivalência reduzirá a 

probabilidade de ocorrer redundância entre os casos de teste (JORGENSEN, 1995). 

A elaboração de casos de teste utilizando a metodologia de classe de equivalência consiste 

de duas etapas: identificar as classes de equivalência e definir os casos de teste (MYERS, 2004). 

O processo de identificar as classes de equivalência é subjetivo, pois duas pessoas 

analisando uma mesma documentação podem encontrar diferentes classes de equivalência 

(KANER; FALK; NGUYEN, 1999).  As classes de equivalência são identificadas considerando 

cada condição de entrada (usualmente uma sentença ou frase da especificação), que deverá ser 

dividida em dois ou mais grupos (MYERS, 2004). Dois tipos de classes de equivalência são 

identificados: classes de equivalência válidas, que representam entradas válidas para o programa, e 

classes de equivalência inválidas, que representam todos os outros possíveis estados da condição, 

ou seja, valores de entrada errados (MYERS, 2004).  

Recomenda-se dar uma maior atenção às classes de valores inválidos (condições inválidas 

ou inesperadas), já que se trata de uma ótima fonte de erro, em função de que a maioria dos 

programadores durante os seus testes não considera essas condições (KANER; FALK; NGUYEN, 

1999). 

As recomendações para a identificação de boas classes de equivalência, segundo Kaner, 

Falk e Nguyen (1999), são: 

a) não se esquecer de classes de equivalência para valores inválidos; 

b) organizar a sua classificação em uma tabela; 

c) procurar por intervalo de números; 

d) analisar as respostas para listas e menus; 

e) procurar por variáveis que devem ser iguais; 

f) criar classe de equivalência de tempo determinado; 

g) procurar por grupos de variáveis que devem calcular um determinado valor ou um 

intervalo; 
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h) procurar por eventos de saída equivalentes; 

i) procurar por ambientes operacionais equivalentes. 

Dada uma entrada ou uma condição externa, a identificação de classe de equivalência é um 

processo heurístico (MYERS, 2004). Abaixo, seguem alguns exemplos de classes de equivalência 

identificadas a partir de condições de entrada: 

a) se uma condição de entrada especifica um intervalo de valores (por exemplo, ―O campo 

código pode receber valores de 1 a 999‖), existiria uma classe de equivalência de valores 

válidos (1 ≤ código ≤ 999) e existiriam duas classes de equivalência de valores inválidos 

(valor < 1 e valor > 999); 

b) se uma condição de entrada especifica um sexo (por exemplo, que um determinado exame 

só pode ser realizado por pessoas do sexo masculino), existiria, então, uma classe de 

equivalência de valores válidos (sexo = masculino) e uma classe de equivalência inválida 

(sexo = feminino) para esse tipo de exame; 

c) se uma condição de entrada especifica que o campo Nome deve ser iniciado por uma 

letra, existiria uma classe de equivalência de valores válidos (nome iniciado com letra) e 

uma classe de equivalência para valores inválidos (nome não iniciado por letra). 

A utilização da classe de equivalência para identificar os casos de teste pode ser feita com o 

seguinte processo, segundo Myers (2004): 

a) atribuir um número único para cada classe de equivalência; 

b) até que todas as classes de equivalência válidas tenham sido cobertas por casos de teste, 

escrever um novo caso de teste para cobrir tantas classes de equivalência válidas 

descobertas quanto possível; 

c) até que o caso de teste tenha coberto todas as classes de equivalência inválidas, escrever 

um caso de teste único para cobrir cada uma das classes de equivalência inválidas 

descobertas. 

A razão para que casos de teste individuais cubram classes inválidas é que certas entradas 

errôneas podem mascarar ou substituir outras verificações de entradas errôneas (MYERS, 2004). 
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Por exemplo, na situação onde o campo Quantidade deve ser numérico e permitir valores de 1 a 

999, ao se entrar apenas com o valor xy0, pode-se estar mascarando o erro relativo ao tamanho 

inválido. Nessa situação, o caso de teste xy0 deveria ser quebrado em dois casos de teste: um com o 

valor igual a xyz, que estaria validando o tipo de campo (conteúdo diferente de números); e outro 

igual a 0, que validaria a quantidade inválida (quantidade < 1). 

Após a verificação de como identificar as classes de equivalência e os casos de teste que 

atendem a essas classes de equivalência, segue um exemplo prático. 

Um determinado sistema possui as seguintes regras de negócio vinculadas à idade de um 

candidato a emprego: 

a) idade menor do que 16 anos – candidato não será contratado; 

b) idade entre 16 e 18 anos – candidato pode ser contratado em tempo parcial; 

c) idade entre 19 e 65 anos – candidato pode ser contratado em tempo integral; 

d) idade maior ou igual a 66 anos – candidato não será contratado. 

As classes de equivalência com os respectivos casos de teste para atendimento a essas regras 

podem ser vistas na Tabela 1. 

Tabela 1: Classes de equivalência e seus respectivos casos de teste 

Classe de equivalência Casos de teste Idade Resultado esperado 

Idade < 16 CT01 10 Não contratado  

16 <= Idade <=18 CT02 17 Contratado tempo parcial 

19 <= Idade <= 65 CT03 25 Contratado tempo integral 

Idade >= 66 CT04 69 Não contratado 

Fonte: O Autor.  

2.1.2.1.2 Análise de Valor-Limite 

A análise de valor-limite é o melhor método de seleção de casos de teste da técnica 

funcional (JORGENSEN, 1995). Isso ocorre porque existe uma maior probabilidade de problemas 

existirem nos limites de uma classe de equivalência, logo os limites são áreas onde os testes estão 

mais propensos a encontrarem defeitos (MULLER et al., 2007). Condições-limite são aquelas 

situações diretamente acima e abaixo das fronteiras das classes de equivalência de entrada e das 
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classes de equivalência de saída (MYERS, 2004). De acordo com Hutcheson (2003), a análise de 

valor-limite é baseada na convicção de que, se um sistema funciona corretamente com os 

valores-limite, também irá funcionar corretamente para todos os valores dentro do intervalo. 

A análise de valor-limite é, muitas vezes, considerada uma extensão da classe de 

equivalência (MULLER et al., 2007), porém são técnicas diferentes. Segundo Myers (2004), a 

análise de valor-limite difere da metodologia de classe de equivalência em dois aspectos: 

a) ao invés de selecionar qualquer elemento em uma classe de equivalência como sendo 

representativo, a análise de valor-limite requer que um ou mais elementos sejam selecionados, 

de modo que cada extremidade da classe de equivalência seja objeto de um teste; 

b) ao invés de focar a atenção apenas nas condições de entrada, os casos de teste são também 

derivados levando em consideração os resultados (classes de equivalência de saída). 

Embora não exista uma receita de bolo para a análise de valores-limite, em função de 

requerer certo grau de criatividade e de conhecimento/habilidade, seguem abaixo algumas 

recomendações sugeridas por Myers (2004), para identificar os valores-limite: 

a) Se uma condição de entrada especifica um intervalo de valores, devem-se escrever casos 

de teste para as extremidades dos intervalos e casos de teste de entradas inválidas para 

valores logo acima das extremidades. Por exemplo, se um intervalo válido de uma entrada 

varia de -1 a +1, os casos de teste para esta situação são: {-1; +1; -1,001; 1,001}. 

b) Se uma condição de entrada especifica um número de valores, devem-se escrever casos de 

teste para o número máximo e mínimo desses valores e para os números abaixo e acima 

desses valores. Por exemplo, se um arquivo de entrada pode conter de 1 a 255 registros, 

os casos de teste para essa situação são: {0, 1, 255, 256}. 

c) Se a entrada ou saída de um programa for um conjunto ordenado (um arquivo sequencial, 

uma lista ou tabela), devem-se focar o primeiro e o último elemento do conjunto. 

d) Deve-se usar a habilidade para procurar outras condições-limite.  

A análise de valores-limite pode ser utilizada para a validação de campos em uma tela. 

Segundo Hutcheson (2003), utilizando-se a análise de valor-limite na seleção de casos de teste para 

validar um campo Ano que varia de 2002 a 2011, seis casos de teste são encontrados {2001, 2002, 

2003, 2010, 2011, 2012}. Os casos de teste 2002 e 2011 são os valores máximo e mínimo válidos. 
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Para o limite 2002, os casos de teste abaixo e acima do limite são respectivamente 2001 e 2003. Da 

mesma forma, 2010 e 2012 são os casos de teste abaixo e acima do limite 2011. 

Hutcheson (2003) considerou, ainda, que os casos de teste 2003 e 2010 são redundantes, já 

que estariam dentro do intervalo, e sugeriu a substituição de ambos pelo caso de teste 2006, valor 

mediano dentro do intervalo. O número de casos de teste sugeridos, então, passa para cinco {2001, 

2002, 2006, 2011 e 2012}. 

2.1.2.2 Técnica de Teste Estrutural  

O teste estrutural é uma das abordagens para identificação de casos de teste, sendo também 

conhecida como caixa-branca (JORGENSEN, 1995). A técnica estrutural recebe o nome de teste de 

caixa-branca em função de que, nessa técnica, a lógica interna do sistema é conhecida e utilizada 

para desenvolver os casos de teste (PERRY, 2006). A técnica de teste de caixa-branca é 

representada pela Figura 3. 

 
Figura 3: Técnica de teste de caixa-branca 

Fonte: O Autor. 

Da mesma forma que a técnica funcional, ela apresenta vantagens e desvantagens. Segundo 

Perry (2006), as vantagens são: 

a) possibilita o teste da lógica do software; 

b) possibilita o teste de atributos estruturais, tais como eficiência do código. 

Já as desvantagens, segundo Perry (2006), seriam: 

a) não garante que os requisitos dos usuários foram atendidos; 

b) não pode simular situações reais. 
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Os métodos de seleção de casos de teste da técnica estrutural são baseados no código-fonte 

do sistema sendo testado e não na especificação (JORGENSEN, 1995). O teste do caminho e o teste 

de fluxo de dados estão entre os principais métodos de seleção de casos de teste da técnica 

estrutural (JORGENSEN, 1995). 

2.1.3  Níveis de Teste 

No modelo clássico de desenvolvimento de software waterfall, o teste é apresentado como a 

última fase (ROYCE, 1970). Isso faz com que projetos que excedam o cronograma tenham a 

tendência de eliminar/diminuir os esforços de teste. Seguindo o modelo tradicional waterfall, a 

situação dos testes pode ser tornar crítica, pois muitas empresas não finalizam seus projetos dentro 

do prazo estimado, conforme identificado em pesquisa realizada por Torkar e Mankefor (2003). A 

Figura 4 apresenta o modelo waterfall. 

 
Figura 4: Modelo de desenvolvimento waterfall 

Fonte: Adaptado de Royce (1970). 

Para uma maior efetividade do teste de software, o mesmo precisa ser realizado ao longo de 

todo o ciclo de vida do desenvolvimento do software (PERRY, 2006). Não existe teste isolado; a 

atividade de teste está intimamente relacionada com as atividades de desenvolvimento do software 

(MULLER et al., 2007). No desenvolvimento de grandes sistemas, o teste normalmente envolve 

vários estágios, que representam os níveis de testes (PFLEEGER, 2001).  
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Existem várias abordagens quanto à quantidade de níveis de testes existentes. Por exemplo, 

para Abran et al. (2004), Beizer (1990) e Jorgensen (1995) existem 3 níveis de testes (teste de 

unidade, teste de integração e teste de sistema). Porém, para Muller et al. (2007), o Guide to the 

CSTE Common Body of Knowledge (2006) e Craig; Jaskiel (2002), os níveis de testes são 4 (teste 

de unidade, teste de integração, teste de sistema e teste de aceitação).  

Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento diferentes necessitam de abordagens 

diferentes para testar (MULLER et al., 2007). Por exemplo, o Modelo V (CRAIG; JASKIEL, 2002) 

representado pela Figura 5, apresenta os diferentes níveis de testes existentes e mostra 

explicitamente a relação desses níveis de testes com as fases de desenvolvimento.  

 
Figura 5: Modelo V 

Fonte: Adaptado de Craig e Jaskiel (2002). 

Existe um relacionamento prático entre os níveis de testes e as técnicas de teste funcional e 

estrutural. A maioria dos profissionais concorda que testes estruturais são mais apropriados para 

serem realizados no nível de teste de unidade e que testes funcionais/de caixa-preta são mais 

apropriados no nível de teste de sistema (JORGENSEN, 1995). Nesta dissertação, é adotado o 

Modelo V nos testes, sendo abordado cada um dos níveis de teste existentes, informando-se os 

objetivos e os responsáveis por executá-los. Contudo, o foco principal é o nível de teste de sistema, 

já que é o mais apropriado para a execução do teste de caixa-preta. 



 44 

2.1.3.1 Teste de Unidade  

No nível de teste de unidade, cada componente do sistema é testado individualmente, 

isolado dos demais, com o objetivo de verificar se o componente funciona corretamente 

(PFLEEGER, 2001). 

O teste de unidade é normalmente executado por um programador, sendo constituído por 

várias centenas de linhas de código-fonte (BEIZER, 1990). Não existe a necessidade de um 

ambiente isolado para a realização dos testes de unidade. Normalmente, os testes de unidade são 

executados no próprio ambiente de desenvolvimento (MULLER et al., 2007). 

Durante os testes de unidade, pode-se mostrar que o componente não satisfaz à 

especificação funcional e/ou que a estrutura implementada não corresponde à estrutura pretendida 

no design (BEIZER, 1990). Quando os testes revelam tais falhas, pode-se dizer que foi encontrado 

um defeito na unidade (BEIZER, 1990). Os defeitos nos testes de unidade são normalmente 

corrigidos assim que são encontrados, não existindo, portanto, um registro formal desses incidentes 

(MULLER et al., 2007). 

2.1.3.2 Teste de Integração  

O teste de integração tem como objetivo verificar se os componentes do sistema trabalham 

juntos conforme descrito nas especificações de design do sistema/programa (PFLEEGER, 2001). 

Durante o teste de integração, pode-se mostrar que, embora os componentes estejam funcionando 

bem separadamente, quando combinados, estão incorretos ou inconsistentes. Dessa forma, serve 

para mostrar os problemas que podem surgir a partir da combinação de componentes (BEIZER, 

1990). 

Estratégias sistemáticas de integração podem ser baseadas na arquitetura do sistema 

(top-down e bottom-up, MULLER et al., 2007). Na estratégia bottom-up, os componentes de 

sistema do nível mais baixo da hierarquia são testados individualmente. Os próximos componentes 

a serem testados são os componentes que chamam os componentes previamente testados. Essa 

estratégia é repetida, até que todos os componentes estejam incluídos no teste (PFLEEGER, 2001). 

A estratégia top-down é o inverso da bottom-up, ou seja, o componente de controle do nível mais 

alto da hierarquia é testado primeiramente. Então, todos os componentes chamados por esse 

componente são combinados e testados como uma grande unidade. Essa estratégia é repetida, até 

que todos os componentes sejam incorporados (PFLEEGER, 2001). 
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O teste de integração é normalmente executado por programadores (PERRY, 2006), no 

ambiente de desenvolvimento (RIOS et al., 2007).  

2.1.3.3 Teste de Sistema  

O teste de sistema destina-se a revelar erros que não podem ser atribuídos aos componentes, 

como, por exemplo, inconsistências entre os componentes, ou erros entre interações de 

componentes com outros objetos. O teste de sistema se concentra em questões e comportamentos 

que só podem ser expostos por meio de testes em todo o sistema ou na sua maior parte (BEIZER, 

1990). Enquanto o objetivo, nos testes unitários e de integração, é garantir que o código foi 

implementado corretamente, no teste de sistema, é garantir que o sistema faz o que o cliente 

solicitou (PFLEEGER, 2001).  

Para garantir isso, o teste de sistema normalmente se baseia em alguma documentação, que 

pode ser uma especificação de requisitos, processos de negócios, casos de uso, dentre outras 

descrições de alto nível do comportamento (MULLER et al., 2007). Outra recomendação feita é que 

seja utilizado, nesse nível, um ambiente de teste mais próximo possível do ambiente de produção, 

para minimizar o risco de não se encontrarem falhas específicas de ambiente. 

O principal tipo de teste realizado nesse nível é o teste funcional, que compara o 

funcionamento do sistema com seus requisitos (PFLEEGER, 2001). Durante o teste funcional, uma 

especificação de requisitos é utilizada para derivar um conjunto de casos de teste, podendo ser 

utilizadas, para isso, as técnicas de classe de equivalência e de análise de valor-limite, vistas na 

seção 2.2.2.1. 

O nível de teste de sistema é normalmente realizado por uma equipe de testes independente 

da equipe que desenvolveu o sistema (MULLER et al., 2007). A utilização de uma equipe dessa 

natureza é motivada pelo objetivo de evitar o conflito entre a responsabilidade pessoal pelas falhas 

geradas e a necessidade de descobrir tantas falhas quanto possível (PFLEEGER, 2001). 

2.1.3.4 Teste de Aceitação  

O teste de aceitação é o último nível de teste a ser executado antes da implantação do 

sistema, sendo sua execução responsabilidade do cliente ou do usuário do sistema (em alguns casos, 

os stakeholders podem ser envolvidos) (MULLER et al., 2007). O teste de aceitação tem a 

finalidade de possibilitar que os clientes e usuários determinem se o sistema construído realmente 
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atende às suas necessidades e expectativas (PFLEEGER, 2001). Normalmente, esse nível de teste é 

executado em um ambiente de homologação o mais próximo possível do ambiente de produção 

(RIOS et al., 2007). Teste-piloto, teste alfa e teste beta são alguns dos exemplos de teste de 

aceitação (PFLEEGER, 2001). 

2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nesta seção é apresentado o plano de ensino, com os seus componentes principais, que é 

utilizado no curso de teste em que o Jogo das 7 Falhas é aplicado, bem como as teorias de 

aprendizagem nas quais o jogo proposto se baseia.  

2.2.1 Plano de Ensino 

Com o objetivo de aplicar o jogo proposto dentro de uma turma universitária, foi 

primeiramente desenvolvido um plano de ensino para o curso Teste de Software – Elaboração e 

Execução de Casos de Testes (Apêndice B). 

Segundo Piletti (2007), os componentes básicos do planejamento de ensino são: objetivos, 

conteúdo, procedimentos de ensino e avaliação. Nas seções abaixo, são discutidos cada um desses 

componentes básicos. 

2.2.1.1 Objetivos  

Com referência ao ensino, o objetivo refere-se às modificações de comportamento que se 

almeja no educando (NÉRICI, 1983). Segundo Piletti (2007), o objetivo é a descrição clara do que 

se pretende alcançar como resultado da atividade. Os objetivos de aprendizagem podem ser vistos 

como educacionais e instrucionais (NÉRICI, 1983; PILETTI, 2007). 

Os objetivos educacionais (gerais) são mais amplos e, de um modo geral, correspondem ao 

que se pretende que o educando alcance ou incorpore ao seu comportamento, após um período 

longo de ensino (NÉRICI, 1983). Já os objetivos instrucionais, também chamados específicos, são 

mais particulares e imediatos. São visados após uma sequência de ensino e mais próprios para 

serem alcançados durante uma aula.  

Os objetivos educacionais e instrucionais, por sua vez, podem referir-se aos domínios 

cognitivos e afetivos (PILETTI, 2007). Para melhor classificar os objetivos educacionais no campo 

cognitivo, Bloom (1956 apud WUTTKE, 2008) utiliza seis diferentes níveis de aprendizagem: 
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conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Segundo Bloom (1956), cada 

nível pode ser entendido como: 

a) conhecimento – é o nível mais baixo da taxonomia de Bloom, no qual se espera que o 

aluno seja capaz de recuperar conhecimentos relevantes, como fatos, conceitos e 

padrões, da memória de longo prazo; 

b) compreensão – nesse nível, espera-se que o aluno seja capaz de construir significado a 

partir de mensagens educacionais, incluindo a comunicação oral, escrita e gráfica; 

c) aplicação – nesse nível, espera-se que o aluno seja capaz de usar uma habilidade 

aprendida em uma nova situação; 

d) análise - nesse nível, espera-se que o aluno seja capaz de decompor um elemento em 

suas partes constituintes e determinar seus princípios de organização; 

e) síntese - nesse nível, espera-se que o aluno seja capaz de reunir elementos para formar 

um todo coerente ou funcional, reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura;  

f) avaliação – é o nível mais alto, no qual se espera que o aluno seja capaz de julgar com 

base em critérios e padrões. 

2.2.1.2 Conteúdo  

De acordo com Garcia (1977, p. 161), conteúdo é ―tudo aquilo que é passível de integrar um 

programa educativo com vistas à formação das novas gerações‖, podendo ―referir-se a conhecimentos, 

atitudes, hábitos etc‖ (GARCIA, 1977, p. 161). De uma forma menos genérica, conteúdo é definido 

como ―um conjunto de temas ou assuntos que são estudados durante o curso em cada disciplina. Tais 

assuntos são selecionados e organizados a partir da definição dos objetivos. Assim, os diferentes temas 

são um meio para que o aluno atinja os objetivos.‖ (MASSETO, 1997, p. 93).  

O conteúdo deve ser, então, bem selecionado, para que o aluno consiga atingir os objetivos 

propostos no curso. Segundo Haidt (1999), os critérios que devem ser seguidos na seleção do 

conteúdo são: 

a) Validade – Os conteúdos devem estar adequados e vinculados aos objetivos estabelecidos 

para o processo de ensino e aprendizagem. Os conteúdos são válidos quando estão 
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inter-relacionados com os objetivos educacionais propostos e quando existe uma 

atualização dos conhecimentos do ponto de vista científico, ou seja, o conteúdo 

selecionado precisa ser representativo e atualizado. 

b) Flexibilidade – A flexibilidade estará sendo atendida quando houver possibilidade de 

fazer alterações nos conteúdos selecionados, suprimindo itens ou acrescentando novos 

tópicos, a fim de ajustá-los ou adaptá-los a reais condições, necessidades e interesses do 

grupo de alunos. 

c) Significação – Um conteúdo é considerado significativo e interessante para o aluno 

quando estiver relacionado às experiências por ele vivenciadas. É esta ligação do 

conhecido e vivenciado ao desconhecido e novo que torna o conteúdo significativo e 

interessante. 

d) Adequação ao nível de desenvolvimento do aluno – O conteúdo selecionado deve 

respeitar o grau de maturidade intelectual do aluno, estando adequado ao nível de suas 

estruturas cognitivas. 

e) Utilidade – O conteúdo selecionado será considerado útil quando estiver adequado às 

exigências e condições dos meios em que os alunos vivem, satisfazendo suas 

necessidades e expectativas, podendo ser aplicado em situações práticas e ajudando os 

alunos a solucionar problemas e a enfrentar situações novas. 

Piletti (2007) acrescenta um sexto critério, não menos importante, que deve ser considerado 

na escolha do conteúdo, que é a viabilidade. Esse critério refere-se a limitações de tempo e recursos 

disponíveis para a transmissão do conteúdo selecionado (PILETTI, 2007). 

Outra questão relevante quanto ao conteúdo é a de como ele deve estar organizado dentro do 

plano de ensino. Segundo Masseto (1997), os conteúdos de um plano de ensino podem ser 

organizados em unidades que aproximem temas afins. Segundo Nérici (1983, p. 147), a unidade é 

―uma porção significativa de uma atividade, área de estudo ou disciplina com início, 

desenvolvimento e desfecho e que faz parte de um todo maior que é o programa‖. Essa organização 

do conteúdo em unidade facilita o detalhamento do plano quanto às estratégias e ao sistema de 

avaliação a ser utilizado (MASSETO, 1997). 
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2.2.1.3 Procedimentos de Ensino  

Outra etapa importante na elaboração do plano de ensino é a análise e escolha de 

procedimentos de ensino que serão utilizados para alcançar os objetivos propostos para o processo 

instrucional (HAIDT, 1999). 

Procedimentos de ensino são ―ações, processos ou comportamentos planejados pelo 

professor, para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que lhes 

possibilitem modificar sua conduta, em função dos objetivos previstos‖ (TURRA et al., 1975, p. 

126). A aprendizagem só ocorre quando o aluno realiza algum tipo de atividade. Dessa maneira os 

procedimentos de ensino devem incluir atividades que possibilitem a ocorrência de aprendizagem 

(HAIDT, 1999). 

O significado da palavra método é caminho a seguir para alcançar um fim. Método de 

ensino pode ser conceituado como sendo um roteiro geral para a atividade, em sala de aula, visando 

à aprendizagem do aluno (PILETTI, 2007). A técnica, segundo Piletti (2007), é a operacionalização 

do método. ―Os métodos e técnicas de ensino devem propiciar oportunidades para que o educando 

perceba, compare, selecione, classifique, defina, critique, isto é que elabore por si os frutos de sua 

aprendizagem.‖ (NÉRICI, 1983, p. 66) 

Os métodos e técnicas de ensino podem ser passivos ou ativos. Os métodos e técnicas 

passivos também são chamados de tradicionais e são aqueles que levam o educando a aprender, 

fixar e, se possível, compreender conhecimentos apresentados, em que a memorização é solicitada 

constantemente (NÉRICI, 1983). Nos métodos e técnicas tradicionais, o professor é responsável por 

transmitir os conhecimentos, cabendo aos alunos apenas receber. Dessa forma, o mais importante é 

o que foi transmitido pelo professor, ficando em segundo plano o que o aluno descobre (PILETTI, 

2007). Aulas expositivas e técnicas de pergunta e resposta são exemplos de métodos e técnicas 

passivos/tradicionais. 

Os métodos e técnicas ativos também são chamados de novos e são aqueles que colocam o 

educando em posição de elaborar por si os conhecimentos ou as formas de comportamento 

desejadas, em que a busca, a realização e a reflexão são solicitações constantes (NÉRICI, 1983). 

Segundo Piletti (2007), no método ativo, a participação ativa do aluno se consolida primordialmente 

no espaço que o professor reserva para descobertas do educando. Método de solução de problemas, 

método de projetos e simulações baseadas em jogos são alguns exemplos de métodos e técnicas 

ativas/novos. 
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―Os métodos e técnicas de ensino representam as estratégias instrucionais aplicadas ao 

ensino, para serem alcançados os objetivos previstos.‖ (NÉRICI, 1983, p. 66) No plano de ensino 

elaborado, utilizou-se o termo estratégia de ensino para designar os procedimentos e recursos 

didáticos a serem utilizados para atingir os objetivos desejados e previstos. Utilizaram-se, no plano 

de ensino disponível no Apêndice B, as seguintes estratégias de ensino: aula expositiva, método de 

projeto (elaboração de casos de teste) e jogo baseado em simulação.  

No restante desta seção, são apresentados alguns conceitos para as seguintes estratégias de 

ensino: aula expositiva, projeto e jogo baseado em simulação. Essas estratégias foram selecionadas 

primeiramente em função da sua importância/alta utilização no ensino de engenharia de software, 

segundo levantamento realizado por Navarro (2005), e, também, por serem algumas das estratégias 

de ensino utilizadas no ensino de teste de software, conforme descrito no capítulo 3. 

2.2.1.3.1 Aula Expositiva 

A aula expositiva é a estratégia (procedimento) de ensino mais antiga e tradicional, além de 

ser a mais difundida nos vários graus escolares (HAIDT, 1999). Segundo Nérici (1981, p. 210), ―o 

método expositivo consiste na apresentação oral de um tema, logicamente estruturado‖. 

Segundo Piletti (2007), ao utilizar a estratégia expositiva, o professor pode assumir duas 

posições: 

a) posição dogmática: é uma posição onde a mensagem transmitida não pode ser contestada, 

devendo ser aceita sem discussões e com obrigação de repeti-la; 

b) posição de diálogo: nessa posição, a mensagem apresentada é simples pretexto para 

desencadear a participação dos alunos, podendo haver contestação, pesquisa e discussão, 

sempre que oportuno e necessário. 

No treinamento efetuado sobre testes, a aula expositiva utilizou a posição de diálogo, já que, 

com ela, o aluno desempenha um papel mais ativo e reflexivo, participando da exposição com 

comentários, relatando fatos, dando exemplos, argumentando, expondo suas dúvidas e respondendo 

a perguntas (HAIDT, 1999). Segundo Piletti (2007), além de assumir a posição de diálogo, o 

professor deve adotar os seguintes procedimentos durante uma aula expositiva: 

a) estabelecer, com clareza, os objetivos da exposição; 
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b) planejar a sequência dos tópicos que constituirão a exposição; 

c) procurar manter os alunos em atitude reflexiva, propondo, de tempo em tempo, questões 

que exijam raciocínio; 

d) utilizar gravuras, gráficos, retroprojetor ou painéis que melhor ilustrem o tema apresentado; 

e) promover exercícios rápidos e objetivos; 

f) efetuar recapitulações das noções apresentadas, para facilitar a compreensão de outras que 

virão a seguir; 

g) explorar as vivências dos alunos, para enriquecer ou comprovar a exposição; 

h) observar, durante o desenvolvimento da aula, os sinais de aborrecimento e de cansaço que 

denunciam problemas na comunicação durante a aula expositiva; 

i) ficar visível para toda a classe e movimentar-se durante a aula. 

Além dos procedimentos acima, Haidt (1999) sugere que o professor use o humor quando 

achar oportuno, pois ajuda a relaxar, prende a atenção e cria um clima descontraído, e que estimule 

a participação dos alunos: 

a) com a elaboração de perguntas; 

b) por meio de diálogos; 

c) através da apresentação de questões para debate; 

d) deixando que os alunos exponham suas dúvidas; 

e) esclarecendo-as; 

f) solicitando exemplos; 

g) pedindo que façam oralmente uma breve síntese do que foi até então exposto. 

Segundo Bligh (2000), os cursos tradicionais focados apenas em aula expositiva são 

igualmente eficazes na transmissão de informação (em comparação com outras estratégias de 

ensino), porém são menos eficazes no ensino de habilidades comportamentais, na promoção de 
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pensamento de nível superior e na mudança de atitudes e comportamento. Além disso, são 

relativamente ineficazes para inspirar interesse em um assunto. Recomenda-se, então, que a aula 

expositiva seja sempre alternada com outras técnicas didáticas. Por isso, durante o treinamento 

efetuado sobre testes, ela é intercalada com as estratégias de projeto e jogo. Durante a aula 

expositiva, foram utilizados alguns recursos audiovisuais, como retroprojetor, com apresentação de 

slides, gráficos e quadro de giz. Para estimular a participação dos alunos e mantê-los em atitude 

reflexiva durante a aula expositiva, foram realizadas algumas perguntas. Os alunos que acertaram as 

respostas foram recompensados com um bombom. 

2.2.1.3.2 Projetos 

A estratégia de projetos, ao contrário da aula expositiva, propõe-se a transformar as atitudes 

dos alunos durante o ensino, já que o aluno deve converter-se em um ser ativo que concebe, prepara 

e executa o próprio trabalho, cabendo ao professor apenas dirigi-lo, sugerir-lhe ideias úteis e 

auxiliá-lo quando necessário (PILETTI, 2007). O projeto é uma atividade que se processa a partir 

do problema concreto e se efetiva na busca de soluções práticas (HAIDT, 1999). 

Segundo Piletti (2007), os objetivos da estratégia de projetos são: 

a) proporcionar ao aluno uma situação autêntica de vivência e experiência; 

b) estimular o pensamento criativo; 

c) desenvolver a capacidade de observação, para melhor utilizar informações e instrumentos; 

d) valorizar a necessidade de cooperação; 

e) dar oportunidade ao aluno para que comprove suas ideias, por meio da aplicação das 

mesmas; 

f) estimular a iniciativa, a autoconfiança e o senso de responsabilidade. 

Segundo Piletti (2007), para que o método de projeto possa alcançar os objetivos 

educacionais propostos no plano de ensino, é necessário que adote os seguintes procedimentos: 

a) seleção ou elaboração de um projeto pelo professor, pelo professor em conjunto com os 

alunos ou somente pelo aluno; 
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b) planejamento de todos os detalhes do projeto; 

c) coleta de informações e seleção do material necessário para a execução do projeto; 

d) execução das tarefas previstas para a efetivação do projeto; 

e) apresentação do projeto em classe, para ser discutido por todos; 

f) apreciação, pelo professor, do trabalho realizado. 

Em levantamento realizado sobre o ensino de engenharia de software, foi verificado que a 

estratégia de projetos juntamente com a aula expositiva são as estratégias de ensino mais adotadas 

no ensino dessa disciplina (NAVARRO, 2005). Em relação ao ensino específico de testes de 

software, a revisão sistemática realizada no capítulo 3 identificou na literatura vários autores que 

utilizam a estratégia de projeto para o ensino de teste de software (CHEN; POON, 1998; CHEN; 

POON, 2004; MURNANE; REED; HALL, 2005; MURNANE; REED; HALL, 2007; TOMIC; 

VLAJIC, 2008).  

A estratégia de projeto foi uma das estratégias adotadas para o ensino do teste de caixa-preta 

realizado para a turma que utilizou o Jogo das 7 Falhas. Após passar o conceito das técnicas de 

classe de equivalência e de análise de valor-limite, através da estratégia de aula expositiva, foi 

proposto para a turma que realizasse um projeto individual de elaboração de casos de teste, 

utilizando essas técnicas e tendo como base duas especificações informais. Os casos de teste 

elaborados foram aplicados no Jogo das 7 Falhas.  

2.2.1.3.3 Jogos 

O jogo é uma atividade física ou mental que envolve competição, exigindo que o(s) 

participante(s) siga(m) um conjunto de regras específicas para atingir um objetivo, podendo 

envolver um elemento de sorte (acaso, chance, probabilidade) ou de fantasia (HOGLE, 1996). Um 

formato competitivo não necessariamente requer dois ou mais participantes; pode ser que a 

competição seja contra ele mesmo, comparando-se pontuações após sucessivas tentativas de 

simulação, ou contra o próprio computador (DEMPSEY; RASMUSSEN; LUCASSEN, 1994). 

Segundo Haidt (1999), o jogo é uma atividade lúdica, pois joga-se pelo simples prazer de realizar 

essa atividade, sendo natural do ser humano. Os jogos podem ser instrucionais ou não, podem ser 

interativos ou não, e podem ser baseados em computador ou não (DEMPSEY; RASMUSSEN; 

LUCASSEN, 1994; MALONE, 1980).  
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Jogos educacionais são jogos projetados para ensinar determinado assunto, expandir 

conceitos, reforçar o desenvolvimento, compreender um acontecimento histórico ou cultural, ou 

auxiliar na aprendizagem de uma habilidade (YEE, 2006). Jogos educacionais são atraentes para os 

alunos porque oferecem um meio simples e criativo de proporcionar alto nível de motivação, 

objetivos claros e consistentes e interatividade sustentada (CAMERON; DWYER, 2005). Segundo 

Haidt (1999), o jogo é um recurso didático valioso pelas seguintes razões: 

a) Corresponde a um impulso natural do aluno, seja ele criança ou adulto. Nesse sentido, 

satisfaz uma necessidade interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica. 

b) Absorve o jogador de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo, pois, na 

situação de jogo, coexistem dois elementos: o prazer e o esforço espontâneo. É esse 

aspecto de envolvimento emocional que torna o jogo uma atividade com forte teor 

motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. 

Existem várias pesquisas que destacam alguns prováveis benefícios dos jogos educacionais. 

Entre esses benefícios, estão: 

a) estimular a motivação e o interesse do aluno (MALONE, 1980; MALONE, 1983; 

DEMPSEY;  RASMUSSEN; LUCASSEN, 1994); 

b) melhorar as habilidades de raciocínio prático do aluno (WOOD; STEWART, 1987); 

c) facilitar a retenção e a capacidade de transferência de conhecimento para novos domínios 

(DEMPSEY; RASMUSSEN; LUCASSEN, 1993; MOLCHO, 1988; PIERFY, 1977); 

d) reduzir o tempo de formação e a carga do instrutor (ALLEN et al., 1982; 

BROWNFIELD; VICK, 1983; RICCI, 1994); 

e) proporcionar a melhora dos vários tipos de estratégia de aprendizagem cognitiva, 

melhorando, assim, as competências de ordem superior (COLEMAN, 1967; JACOBS; 

DEMPSEY, 1993; OXFORD; CROOKALL, 1988). 

Em pesquisa realizada por Dempsey, Rasmussen e Lucassen (1994), com 91 artigos sobre 

jogos educacionais, foram identificadas as seguintes funções dos jogos: tutoriais, divertimento, 

aprendizagem de novas habilidades, promoção da autoestima, prática de habilidades existentes e 

mudança de atitudes. Entre essas funções, as que tiveram maior frequência foram a prática de 
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habilidades existentes e a aprendizagem de novas habilidades. O jogo proposto por este trabalho 

proporcionou aos alunos a aprendizagem/prática da habilidade de executar casos de teste e a 

habilidade de encontrar falhas em software, utilizando as técnicas de teste de caixa-preta (classe de 

equivalência e análise de valor-limite). 

   Existem diversos tipos de jogos educacionais: jogo de simulação, jogo de aventura, 

quebra-cabeças, jogos experimentais e jogos motivacionais (DEMPSEY; RASMUSSEN; 

LUCASSEN, 1994). Este trabalho foca um jogo educacional de computador do tipo de simulação. 

Jogos de simulação são jogos que reproduzem diversas situações da vida real com objetivos de 

formação, análise ou previsão, combinando as características de um jogo (competição, cooperação, 

regras, jogadores) com as da simulação (incorporação de recursos do mundo real) (JONES, 1995). 

 Para que um bom jogo de computador seja construído, é necessário que o mesmo possua 

algumas características essenciais e outras situações agradáveis, que podem ser organizadas 

basicamente em três categorias: desafio, fantasia e curiosidade (MALONE, 1980). Essas categorias 

são novamente abordadas no capítulo 4, porém com mais detalhes e focando como o jogo proposto 

as contempla. 

2.2.1.4 Avaliação  

Após a definição dos objetivos, da seleção do conteúdo e da seleção das estratégias de 

ensino, é necessário definir as avaliações que serão aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem 

utilizado, bem como o conhecimento adquirido pelo aluno. A avaliação, em termos gerais, ―é um 

processo de coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram 

atingidos‖ (HAIDT, 1999, p. 288). Segundo Piletti (2007, p. 190), avaliação é  

um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar os conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças esperadas no comportamento, propostas nos 

objetivos, a fim de que haja condições de decidir sobre alternativas do planejamento do 

trabalho do professor e da escola como um todo.  

A avaliação da aprendizagem do aluno está diretamente ligada à avaliação do próprio 

trabalho docente utilizado durante o curso, ou seja, ao avaliar o que o aluno aprendeu, o professor 

está avaliando também o que ele conseguiu ensinar. O resultado da avaliação deve ser utilizado para 

aperfeiçoar a prática pedagógica, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem e do ensino (HAIDT, 1999). 

Para aumentar a abrangência da avaliação, ela deve ser aplicada em diferentes momentos do 
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processo de ensino-aprendizagem, pois em cada momento existe um objetivo a ser alcançado. Piletti 

(2007) define três momentos em que a avaliação deve ser realizada e identifica os objetivos de cada 

um desses momentos: 

a) avaliação diagnóstica (que deve ser realizada no início da unidade) – tem os seguintes 

objetivos: verificar os conhecimentos dos alunos que farão o curso, verificar os 

pré-requisitos que os alunos apresentam e identificar particularidades dos alunos;  

b) avaliação formativa (que deve ser realizada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem) – tem os seguintes objetivos: informar ao aluno e ao professor o 

rendimento da aprendizagem e localizar possíveis deficiências na organização do ensino; 

c) avaliação somativa (que deve ser realizada no fim do processo de ensino e aprendizagem) 

– é utilizada com o propósito de atribuir ao aluno uma nota, possuindo, assim, uma 

função classificatória, ou seja, classifica o aluno no fim de uma unidade ou curso, tendo 

por base os níveis de aproveitamento preestabelecidos. 

O planejamento da avaliação é dividido em etapas que precisam ser cumpridas, para que a 

avaliação alcance os seus objetivos dentro do processo de ensino e aprendizagem. Piletti (2007) 

define quatro etapas a serem executadas durante o planejamento da avaliação: 

a) determinar o que vai ser avaliado – nessa etapa, devem ser verificadas quais dimensões do 

comportamento serão avaliadas: a aquisição pura e simples do conhecimento, habilidades 

de executar alguma tarefa, atitudes, interesses, capacidades de síntese, entre outras; 

b) estabelecer critérios e condições para a avaliação – nessa etapa, são definidos os 

critérios/indicadores que servirão para mostrar o êxito alcançado na operação e, também, 

as situações em que o processo de avaliação é realizado; 

c) selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação – nessa etapa, são selecionadas as 

técnicas e instrumentos mais adequados para cada tipo de avaliação, baseando-se, 

também, no tipo de habilidade que se deseja verificar no aluno; 

d) realizar a aferição dos resultados – nessa etapa, os resultados alcançados são verificados. 

No plano de ensino elaborado (Apêndice B), não foi prevista a avaliação diagnóstica. A 

avaliação formativa é realizada através da avaliação dos casos de teste desenvolvidos pelos alunos 
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durante o curso sob forma de projeto e através de perguntas realizadas ao longo das unidades. A 

avaliação somativa é realizada através do pré-teste e do pós-teste. 

2.2.2  Teorias de Aprendizagem 

A aprendizagem pode ser definida como uma mudança duradoura no comportamento, ou na 

capacidade de se comportar de uma forma determinada, podendo resultar da prática ou de outras 

formas de experiência (SHUELL, 1986). Visando a entender o processo de aprendizagem, foram 

desenvolvidas várias teorias de aprendizagem, que tentam descrever como as pessoas aprendem. 

Segundo Newby et al. (1996), teoria de aprendizagem é um conjunto de princípios relacionados que 

explicam as mudanças de comportamento humano (ou os potenciais comportamentos) e as causas 

dessas mudanças. As três principais categorias das teorias de aprendizagem são behaviorismo, 

cognitivismo e construtivismo. Existe uma série de teorias de aprendizagem que são baseadas 

nessas três categorias.  

Esta dissertação foca as teorias de aprendizagem utilizadas no ensino de Engenharia de 

Software, mais especificamente nas teorias de aprendizagem utilizadas em jogos baseados em 

simulação. Segundo levantamento realizado por Navarro (2005), as teorias de aprendizagem mais 

utilizadas para dar suporte ao método de ensino de jogo baseado em simulação são: learning by 

doing, situated learning, Keller’s ARCS, discovery learning e learning through failure. As seções 

seguintes apresentam as principais definições para cada uma dessas teorias, bem como informam 

como o Jogo das 7 Falhas se correlaciona com elas. 

2.2.2.1 Aprender Fazendo  

O aprender fazendo (learning by doing) ou aprender pela experiência é uma das teorias 

de aprendizagem mais conhecidas. Baseia-se no fato de que as pessoas aprendem melhor uma tarefa 

não só por ouvir falar, mas principalmente pelo fato de fazê-la (NAVARRO, 2005). Ao fazer a sua 

parte em uma atividade associada, os indivíduos se apropriam do propósito com o qual atuam, 

tornam-se familiares dos métodos e assuntos, adquirem a habilidade necessária e são saturados com 

seus espíritos emocionais (DEWEY, 1916). Segundo Rogers (1969), muito da aprendizagem 

significativa é adquirida através do fazer. Para aprender fazendo, o aluno deve interagir com o 

objeto sobre o qual ele procura conhecimento, seja ele um esforço atlético, um experimento 

científico, uma situação social ou a vida em geral. Através dos desafios e do feedback de tais 

experiências, o estudante supostamente deriva princípios apropriados para retenção, os quais pode 

aplicar a outras situações similares. 
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Muitas vezes, quando um estudante ouve falar de uma habilidade ou de parte de um 

conhecimento na teoria, a informação parece simples, e ele assume que a compreendeu. Porém, ao 

tentar realizar a tarefa, percebe a dificuldade e a complexidade em aplicar a habilidade ou parte do 

conhecimento da teoria ensinada. Neste momento, quando o aluno descobre pela experiência a 

complexidade e a profundidade do assunto, é que ele realmente começa a entender o material, e 

através da prática, dominar o assunto e a habilidade (NAVARRO, 2005). No caso do ensino de 

teste, foco deste trabalho, a maioria dos cursos de graduação, extracurriculares e certificações focam 

apenas a parte teórica, através de palestras e livros, sendo bastante superficiais, não se detendo na 

prática de execução dos testes e na habilidade de encontrar defeitos (KANER, 2001; KANER; 

PADMANABHAN, 2007). A implicação da teoria do aprender fazendo para abordagens educativas 

é que o aluno deve dispor de uma ampla oportunidade de realmente pôr em prática o que está 

aprendendo, não apenas absorver o conhecimento através de uma palestra, livro, ou algum outro 

meio. Além disso, devem ser incentivados a refletir sobre suas ações através de análise, síntese e 

avaliação (NAVARRO, 2005). 

Jogos baseados em computador podem permitir o aprender fazendo através da utilização 

de situações reais, com fornecimento de feedback imediato, tornando o educando mais confiante em 

suas habilidades para lidar com situações similares no mundo real (WANGENHEIM et al., 2009a). 

O Jogo das 7 Falhas proposto neste trabalho tem, entre os seus objetivos, proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento da habilidade de executar um teste de sistema, dando-lhe o desafio de encontrar as 

sete falhas em cada nível do jogo, dentro de um determinado tempo. Ao descobrir uma falha e 

tentar associá-la a uma classe de equivalência ou a um valor-limite, o aluno também receberá um 

feedback se acertou ou se errou. Além disso, a cada caso de teste executado, o aluno receberá um 

feedback sobre a qual classe de equivalência ou valor-limite o caso de teste executado está 

associado. 

2.2.2.2 Aprendizagem Situada  

A teoria da aprendizagem situada (situated learning) tem como base a teoria do aprender 

fazendo, porém, enquanto a teoria educacional da aprendizagem situada se preocupa com o 

ambiente no qual o aprender fazendo ocorre, a teoria do aprender fazendo foca apenas as atividades 

de aprendizagem específicas que o aluno realiza (NAVARRO, 2005).  Segundo Brown, Collins e 

Duguid (1989), a educação tradicional, ao ensinar um conhecimento, acaba por abstrair a situação 

real que o produziu. Com isso, os alunos acabam adquirindo um tipo passivo de conhecimento, já 
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que não aprendem como ele funciona em uma situação real. Dessa forma, como os alunos não 

conhecem o contexto sobre o qual o conhecimento opera, não aprendem a aplicar o conhecimento 

propriamente dito. 

A aprendizagem situada é baseada na crença de que o conhecimento é situado, sendo em 

grande parte um produto da atividade, do contexto e da cultura em que é desenvolvido e usado. 

Portanto, o ambiente no qual o estudante pratica seus conhecimentos recém-adquiridos deve ser 

semelhante, tanto quanto possível, ao ambiente no qual o conhecimento será usado na vida real. A 

aprendizagem situada argumenta que a aprendizagem escolar típica não se aplica bem a situações de 

trabalho, porque não fornece um contexto significativo em que as habilidades são ensinadas e dá 

muita atenção à explanação teórica, ao invés de construir habilidades de desempenho real 

(NAVARRO, 2005).  

O jogo baseado em simulações pode ser uma ótima ferramenta para proporcionar ao aluno 

um ambiente de aprendizagem bem próximo do ambiente no qual o conhecimento será usado na 

vida real, demonstrando, assim, a importância e a utilidade direta do conhecimento em situações do 

mundo real. O jogo baseado em simulação proposto neste trabalho, ao utilizar um ambiente Java e 

duas funcionalidades reais (Cadastro de Usuário e Cadastro de Material), em que os testes serão 

executados para a descoberta dos defeitos, espera estar proporcionando aos alunos um ambiente 

mais próximo possível do que ele encontrará na vida real, contribuindo, assim, para a aquisição de 

um conhecimento ativo, já que eles poderão aplicar o conhecimento propriamente dito. 

2.2.2.3 Keller’s ARCS  

O modelo de motivação ARCS foi desenvolvido com o objetivo de encontrar formas mais 

eficazes de compreender as principais influências da motivação na aprendizagem. De acordo com 

Keller (1987), motivação refere-se à grandeza e direção do comportamento refere-se às escolhas 

que as pessoas fazem quanto às experiências e objetivos que abordarão ou evitarão, e ao nível de 

esforço que nisso utilizarão. Assim, a motivação para a aprendizagem é um estado interno da pessoa 

humana, que explica o que os alunos estão dispostos a fazer, e não do que são capazes. A motivação 

é, por isso, um aspecto-chave a considerar no desenho das atividades de instrução. 

O modelo ARCS é um acrônimo que define quatro condições principais que precisam ser 

cumpridas para que os alunos se tornem e permaneçam motivados no processo de aprendizagem: 

Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação (Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction). 
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A primeira condição, atenção, além de ser um elemento de motivação, é, também, um 

pré-requisito para a aprendizagem. Como um elemento de aprendizagem, a preocupação está em 

dirigir a atenção para os estímulos adequados. Obter a atenção do aluno não é difícil, porém o 

grande desafio é sustentá-la, para produzir um nível satisfatório de atenção durante um período de 

instrução (KELLER, 1987). Keller (1987) propõe, então, algumas estratégias que devem ser usadas 

para obter e manter a atenção dos alunos, entre elas: 

a) Incongruência e Conflito: Introduza fatos ou declarações contrários a experiências 

anteriores dos alunos. Para isso, pode ser utilizada uma abordagem do gênero advogado 

do diabo, através da qual as perguntas são colocadas com o objetivo de estimular o aluno, 

contrariando as suas experiências ou opiniões e fazendo com que o aluno reaja e participe. 

b) Exemplos específicos: Utilize estímulos visuais, estudo de caso, história ou biografias. 

c) Variabilidade: Varie as estratégias de instrução, utilizando: palestras, vídeos, exercícios 

práticos, apresentações em PowerPoint. Divida a turma em grupos, para provocar as 

discussões sobre os assuntos abordados. Altere o estilo de apresentação (bem-humorada, 

séria, alta, passiva, ativa).  

d) Humor: Quebre a monotonia e mantenha o interesse através da utilização de pequenas 

doses de humor para explicar e resumir, porém não em demasiado, para não provocar 

distrações. 

e) Participação: Utilize jogos, dramatizações ou simulações que requerem a participação do 

aluno, permitindo, assim, a interatividade. 

Em relação à segunda condição, relevância, é importante que o professor enfatize a 

relevância do conteúdo ensinado, para aumentar a motivação dos alunos. Quantas vezes se ouve a 

pergunta ―Por que eu tenho que estudar isso?‖! Para ajudar a responder a essa pergunta, é 

necessário que o professor exponha a relevância do assunto com oportunidades futuras e presentes 

para a carreira do aluno, utilizando, para isso, linguagem e exemplos concretos com os quais os 

alunos estão familiarizados. Segundo Keller (1987), são seis as estratégias que devem ser utilizadas 

para se obter a relevância do conteúdo, aumentando, assim, a motivação do aluno: 

1. Experiência: Explique aos alunos como os novos aprendizados poderão servir aos 

conhecimentos ou competências que já possuem. Utilize analogias familiares aos alunos, 
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de experiências passadas, já que se aprende melhor quando se constrói conhecimento a 

partir daquele existente. 

2. Valor Presente: Explique ao aluno por que o assunto ou a matéria abordada é importante 

para o seu presente, fazendo uma ligação com os objetivos futuros. 

3. Utilidade Futura: Exponha ao aluno como o assunto ou matéria abordada será importante 

para suas atividades futuras. Peça aos alunos que relacionem o ensino com suas metas 

para o futuro. 

4. Necessidades: Aproveite a dinâmica da realização pessoal, da tomada de riscos, do poder 

e da afiliação. 

5. Modelagem: Utilize oradores, palestrantes convidados e alunos que já terminaram o curso 

como tutores. 

6. Escolhas: Permita que os alunos utilizem métodos alternativos para a realização de um 

trabalho, permitindo, também, que escolham a forma como o organizam. 

Quanto à terceira condição, confiança, é importante que o professor ajude os alunos a 

obterem um nível de confiança, permitindo que tenham sucesso. Pessoas confiantes tendem a 

acreditar que elas podem efetivamente realizar seus objetivos por meio de suas ações. No entanto, 

se as pessoas acharem que não conseguem atingir os seus objetivos ou que o custo (tempo e 

esforço) para alcançá-lo é demasiadamente grande, a sua motivação acabará por diminuir. Um 

grande desafio para os professores, ao gerar ou manter a motivação, é promover o desenvolvimento 

da confiança, apesar da competitividade e do controle externo que muitas vezes existem nas escolas. 

Keller (1987) propõe algumas estratégias que devem ser usadas para promover o desenvolvimento 

da confiança, obtendo e mantendo a motivação dos alunos. Entre elas, estão:  

a) Apresentar objetivos e pré-requisitos: Incorpore objetivos de aprendizagem nos materiais 

didáticos. Ajude os alunos a estimarem a probabilidade de sucesso, apresentando os 

requisitos de desempenho e os critérios de avaliação. 

b) Dificuldade: Organize os materiais de modo que possuam um nível de aprendizagem 

crescente, tal que a estrutura de aprendizagem proporcione um desafio possível de ser 

conquistado. 
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c) Expectativas: Ensine os alunos a desenvolver um plano de trabalho que ajudará na 

realização do objetivo. Ajude os alunos a fixarem metas realistas. 

d) Atribuições: Atribua o sucesso ao esforço do aluno, em lugar da sorte ou da facilidade da 

tarefa, quando souber que isso é verdade. Encoraje os esforços dos alunos ao verbalizar as 

atribuições apropriadas, tanto para o sucesso quanto para as falhas. 

e) Autoconfiança: Permita aos estudantes a oportunidade de se tornarem cada vez mais 

independentes ao aprender e praticar uma habilidade. As habilidades devem ser 

aprendidas em condições de baixo risco, porém devem ser praticadas em condições 

realistas.  

A quarta condição, satisfação, é baseada na motivação, que pode ser intrínseca ou 

extrínseca. É importante que a aprendizagem seja recompensadora ou satisfatória, quer através de 

uma realização pessoal, quer por intermédio de um elogio do professor. Keller e Suzuki (1988) 

propõem algumas estratégias que devem ser usadas para promover a satisfação dos alunos, 

contribuindo, assim, para a manutenção da sua motivação. Entre elas, estão:  

a) Consequências naturais: Reforce verbalmente o orgulho intrínseco do aluno ao realizar 

uma tarefa difícil. Permita que o aluno utilize um conhecimento ou uma habilidade 

recém-adquiridos, em um ambiente realista ou simulado, tanto quanto possível. 

b) Recompensas inesperadas: Recompense intrinsecamente o desempenho de tarefas 

interessantes com recompensas inesperadas e recompense as tarefas chatas com 

recompensas extrínsecas previstas. 

c) Resultados positivos: Forneça elogios verbais para o progresso ou a realização 

bem-sucedida, dê atenção especial aos alunos, forneça feedback informativo quando 

imediatamente útil e forneça feedback motivador (elogio) imediatamente após a 

realização da tarefa. 

d) Influências negativas: Evite o uso de ameaças como meio de obter a realização de uma 

tarefa. Evite realizar avaliações externas sempre que for possível, para ajudar o aluno a 

avaliar seu próprio trabalho. 

e) Programação: Forneça frequentes reforços quando um aluno estiver aprendendo uma nova 
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tarefa e forneça intermitentes reforços quando os alunos se tornarem mais competentes 

em uma tarefa. 

Diversos autores defendem que os jogos de simulação são úteis para obter e manter a 

motivação dos alunos (CAMERON; DWYER, 2005; DEMPSEY; RASMUSSEN; LUCASSEN, 

1994; MALONE, 1980; MALONE, 1983). O jogo proposto neste trabalho utiliza algumas das 

estratégias propostas por Keller (1987) para obter e manter a motivação dos alunos. Em relação à 

atenção, o jogo de simulação proposto permitirá a participação e a interatividade do aluno. No que 

diz respeito a obter a confiança do aluno, o jogo proposto apresenta um grau de dificuldade 

crescente através dos níveis 1 e 2, proporcionando, em ambos os níveis, um desafio possível de ser 

conquistado. O jogo também promove a autoconfiança do aluno, já que dá aos alunos a 

oportunidade de se tornarem cada vez mais independentes ao aprenderem e praticarem a habilidade 

de identificar falhas e realizar testes de sistema. Quanto à satisfação dos alunos, o jogo oferece 

feedback informativo após a execução de cada caso de teste. Oferece, também, feedback motivador 

(elogios) imediatamente após a realização da tarefa de identificar falhas. O jogo também oferece 

recompensas (pontuação) após a realização de uma tarefa. 

2.2.2.4 Aprendizagem pela Descoberta  

A aprendizagem pela descoberta, discovery learning, é uma teoria de aprendizagem baseada 

na investigação que considera que é melhor para os alunos que eles descubram fatos e 

relacionamentos por si mesmos, em lugar de serem descobertos por outras pessoas. De acordo com 

Joolingen (1999, p. 386), ―aprendizagem por descoberta é um tipo de aprendizagem, onde os alunos 

constroem seu próprio conhecimento experimentando um domínio e inferindo regras a partir dos 

resultados desses experimentos‖. Nesse modelo, os alunos interagem com o mundo explorando e 

manipulando objetos, lidando com questões e controvérsias, ou realizando experimentos. Como 

resultado, os estudantes são mais propensos a se lembrar de conceitos e conhecimentos descobertos 

por eles mesmos (em contraste com um modelo transmissionista onde o conhecimento e os 

conceitos são passados pelos professores) (BRUNER, 1967). Segundo Bicknell-Holmes e Hoffman 

(2000), a aprendizagem por descoberta é constituída por três atributos principais:  

1. através da exploração e da resolução de problemas, os alunos criam, integram e 

generalizam o conhecimento; 

2. orientada ao aluno, com atividades baseadas no interesse, em que o aluno determina a 

sequência e a frequência; 
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3. atividades para incentivar a integração de novos conhecimentos com base no 

conhecimento existente do aluno. 

Entre os modelos que são baseados em aprendizagem por descoberta, incluem-se: 

aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em simulações, aprendizagem baseada 

em casos, entre outros. Na aprendizagem baseada em simulação, foco deste trabalho, os estudantes 

são expostos a um ambiente artificial que oferece a oportunidade de desenvolver e praticar um 

conjunto complexo de habilidades ou testemunhar a aplicação de conceitos abstratos. O benefício 

de os alunos aprenderem em um ambiente de simulação, em lugar de um ambiente real, é que o 

tempo e o ambiente podem ser manipulados para guiar a descoberta (BICKNELL-HOME; 

HOFFMAN, 2000). O jogo de simulação proposto por este trabalho tem, entre os objetivos, 

proporcionar ao aluno a aprendizagem da habilidade de executar testes de sistema e identificar 

defeitos através da descoberta das sete falhas existentes em cada nível do jogo, utilizando os casos 

de teste elaborados a partir das técnicas de teste de caixa-preta (classe de equivalência e análise de 

valor-limite). 

2.2.2.5 Aprendizagem Através de Falhas  

A teoria da aprendizagem através de falhas (learning through failure) é baseada no princípio 

de que as lições mais memoráveis são aquelas que foram aprendidas como resultado da falha. A 

ideia dessa teoria é permitir que os alunos falhem em simulações ou exercícios, de modo que 

possam aprender com essas falhas (SCHANK, 1997). Aprender através da falha pode ser uma ótima 

opção para oferecer mais motivação para os alunos, já que pode evitar as consequências negativas 

que eles tiveram em sua primeira experiência, quando não realizaram a tarefa como ensinado. A 

falha também pode envolver os alunos, já que estarão motivados para tentar mais uma vez, com o 

objetivo de atingir o sucesso (NAVARRO, 2005). Os defensores da teoria argumentam que se deve 

permitir ao aluno falhar, inclusive podendo as falhas ser configuradas, para que seja permitida a 

obtenção da aprendizagem máxima. Nesse sentido, Schank e Neaman (2001) descrevem a utilidade 

da aprendizagem em um ambiente simulado, a fim de acelerar o ritmo de aprendizagem através da 

exposição a situações difíceis que podem ocorrer com menos frequência no mundo real. 

Segundo Jones (1995), a razão básica para a utilização de simulações é que os erros são 

inevitáveis e desejáveis, já que os alunos aprendem com os seus erros e querem a oportunidade de 

melhorar na próxima simulação. O jogo de simulação proposto neste trabalho apresenta aos alunos 

o desafio de descobrirem, através dos casos de teste elaborados anteriormente, sete falhas no nível 1 
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em vinte minutos e sete falhas no nível 2 em trinta e cinco minutos. Caso os alunos não descubram 

as falhas no tempo proposto, espera-se que os alunos se sintam motivados a tentarem novamente em 

uma nova simulação. Da mesma forma, caso descubram todas as falhas dentro do tempo estimado, 

espera-se que fiquem motivados a tentarem novamente, para as descobrirem em um tempo menor e, 

assim, obterem uma maior pontuação. 
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3 ESTADO DA ARTE E PRÁTICA 

Nesta seção é realizada uma revisão sistemática da literatura sobre os métodos de ensino 

utilizados para o ensino da técnica de teste de caixa-preta. A revisão sistemática é um estudo 

secundário com os seguintes objetivos: identificar, analisar e interpretar todas as pesquisas 

relevantes disponíveis relacionadas a uma pergunta de pesquisa específica, ou a um fenômeno de 

interesse (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). 

A revisão sistemática realizada teve como objetivo localizar e analisar a literatura sobre as 

estratégias de ensino utilizadas para o ensino das técnicas de teste de caixa-preta. Para a realização 

dessa revisão sistemática, foram seguidos os procedimentos definidos por Kitchenham (2004), que 

compreendem três etapas principais: 

1. planejamento da revisão, quando foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

identificação da necessidade da realização da revisão, especificação das questões de 

pesquisa e desenvolvimento de um protocolo de revisão; 

2. execução da revisão, quando foram desenvolvidas as seguintes atividades: identificação 

da pesquisa, seleção de estudos primários, avaliação da qualidade dos estudos, extração, 

monitoração e síntese dos dados; 

3. apresentação dos resultados, quando foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

especificação de mecanismos de disseminação, formatação do relatório principal e 

avaliação do relatório. 

Para realizar a revisão sistemática, foram seguidos estes passos sugeridos por Kitchenham 

(2004): 

a) definir as perguntas de pesquisa; 

b) desenvolver um protocolo de revisão; 

c) especificar os critérios de inclusão e exclusão para a extração de todos os dados 

(filtragem); 

d) definir a estratégia de busca; 
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e) definir os dados a serem extraídos de cada estudo primário; 

f) manter uma lista de estudos incluídos e excluídos; 

g) usar os procedimentos de síntese de dados; 

h) usar os procedimentos de relatórios. 

A primeira atividade desenvolvida na revisão sistemática foi, então, definir as perguntas de 

pesquisa que essa revisão pretendia responder. Foram elas: 

a) Que estratégias de ensino estão sendo utilizadas para o ensino das técnicas de teste de 

caixa-preta? 

b) Qual o efeito da utilização desses métodos no processo de ensino e aprendizagem de teste 

de software? 

c) Que técnicas de teste de caixa-preta, que etapas do processo e quais tipos de testes estão 

sendo ensinados? 

Após a definição das perguntas de pesquisa, foi desenvolvido, para o protocolo, o seguinte 

argumento de pesquisa: (teaching or learning or education) and (“software testing” or “testing” or 

“black box”). Após a definição do argumento, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão. 

Foram considerados apenas artigos em inglês (sendo excluídos livros ou qualquer outro tipo de 

material), publicados entre janeiro de 1997 e agosto de 2010. Foram incluídos todos os artigos sobre 

teste de software que tinham como finalidade o ensino de teste de software, fossem eles no curso de 

graduação ou de pós-graduação. Por outro lado, foram excluídos os artigos que: 

a) não tinham sido publicados em revista especializada ou em anais de congressos, 

simpósios ou seminários; 

b) não tratavam de teste de software com fins educacionais; 

c) tratassem de teste de software com fins educacionais, porém não descreviam as 

estratégias de ensino utilizadas; 

d) tratassem de teste de software com fins educacionais, porém não estavam voltados ao 

ensino da técnica de teste de caixa-preta. 
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Foi utilizado o site do Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br) como estratégia de 

busca. Ao aplicar o argumento de pesquisa desenvolvido no site Google Acadêmico, foram 

retornados inicialmente 898 itens. Primeiramente, foi feita uma análise dos títulos. Foram 

eliminados livros, arquivos irrelevantes, artigos que estavam duplicados, além dos materiais que 

atendiam a alguns critérios de exclusão, como a data do artigo. A quantidade de itens foi reduzida 

para 81 artigos, que estão no Apêndice C, listados na ordem em que foram apresentados no 

resultado da pesquisa. Após realizar o download dos 81 artigos, foi feita a leitura do seu resumo, 

com o objetivo de identificar aqueles que atendiam a todos os critérios de inclusão e exclusão 

definidos anteriormente. O resultado da análise foi a seleção de 11 artigos, que estão disponíveis no 

Quadro 1. 

CARRINGTON, D. Teaching Software Testing. Proceeding of the 2nd Australian conference on 

Computer science education, Australia, p. 59-64, 1997.  

CHEN, T. Y.; POON, P. L.  Experience with Teaching Black-Box Testing in a Computer 

Science/Software Engineering Curriculum.  IEEE Transactions on Education, v. 47, n. 01, p. 42-50, 

2004. 

CHEN, T. Y.; POON, P. L. Teaching Black Box Testing. Proceedings of the 1998 International 

Conference on Software Engineering, Education & Practice, p. 324, 1998. 

ELBAUM, S. et al. Bug Hunt: Making Early Software Testing Lessons Engaging and Affordable. 29th 

International Conference on Software Engineering (ICSE'07), ACM, p. 688-697, 2007. 

JONES, E. L.; CHATMON, C. L. A Perspective on Teaching Software Testing. Proceedings of the 

seventh annual consortium for computing in small colleges, p. 92-100, 2001. 

KANER, C. Teaching Domain Testing: A Status Report. Proceedings of the 17th Conference on 

Software Engineering Education and Training table of contents, ACM, p. 112-117, 2004.  

KANER, C.; PADMANABHAN, S. Practice and Transfer of Learning in the Teaching of Software 

Testing. Proceedings of the 20th Conference on Software Engineering Education & Training table 

of contents, ACM, p. 157-166, 2007.  

MURNANE, T.; REED, K.; HALL, R. On the Learnability of Two Representations of Equivalence 

Partitioning and Boundary Value Analysis. Proceedings of the 2007 Australian Software Engineering 

Conference, p. 274-283, 2007. 

MURNANE, T.; REED, K.; HALL, R. Towards Describing Black-Box Testing Methods as Atomic 

Rules. Proceedings of the 29th Annual International Computer Software and Applications 

Conference, ACM, v. 01, p. 437-442, 2005.  

TOMIC, B.; VLAJIC, S. Functional Testing for Students: a Practical Approach. ACM SIGCSE Bulletin, 

Reviewed Papers, v. 40, p.  58-62, 2008.  

YU, T. et al. On the Use of the Classification-Tree Method by Beginning Software Testers. Proceedings 

of the 2003 ACM symposium on Applied computing, p. 1123-1127, 2003. 

Quadro 1: Artigos selecionados após a validação dos critérios de inclusão e exclusão. 

Fonte: Google Acadêmico (2010, site). 

Para cada um dos artigos selecionados para análise, foram extraídos os seguintes dados: 
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a) identificação do estudo: identificador do estudo, composto pela letra E maiúscula e um 

número sequencial; 

b) estudo: referência do artigo, bem como documentos adicionais que tenham sido 

utilizados para a obtenção das informações; 

c) descrição do estudo: breve descrição do estudo realizado e seus objetivos; 

d) propósito do estudo: o propósito do estudo foi classificado como explicativo, descritivo 

ou pesquisa analítica; 

e) assunto ensinado: foram verificados quais assuntos foram ensinados nos estudos, 

técnicas de testes, tipos de testes e etapas do processo de teste; 

f) estratégias de ensino: foram identificadas as estratégias de ensino utilizadas; 

g) tipo de estudo: os estudos foram classificados em não experimental, quase  

experimental e experimental; 

h) instrumento: foi identificado o instrumento utilizado para a coleta de dados como 

entrevista, observação, questionários ou análise de conteúdo; 

i) tamanho da amostra: identificação da quantidade de alunos envolvidos no estudo; 

j) tempo de duração: tempo de duração da avaliação, ou da duração do estudo; 

k) resultado de aprendizagem: resultado de aprendizagem, indicando o que o educando 

deveria atingir como resultado da experiência de aprendizagem (foi utilizada a 

taxonomia de Bloom (1956) referente aos objetivos educacionais no domínio cognitivo); 

l) principais resultados: identificação dos principais resultados obtidos com o estudo; 

m) problemas identificados: identificação de possíveis problemas obtidos durante a 

realização do estudo. 

Os dados extraídos na análise foram sintetizados em uma tabela e se encontram no Apêndice 

D deste trabalho. A revisão realizada permitiu obter um conjunto de dados que contribui para a 

resposta às perguntas de pesquisa. Em relação ao assunto ensinado, foi visto que todos os 
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pesquisadores abordaram a etapa de elaboração de casos de teste; já a etapa de execução dos casos 

de teste foi focada por apenas 36% dos artigos. Em relação às técnicas de testes de caixa-preta, as 

mais ensinadas são a classe de equivalência e a análise de valor-limite. 

Em relação à estratégia de ensino utilizada, foi possível perceber que 63% dos artigos 

analisados utilizaram a estratégia de aula expositiva em conjunto com a estratégia de projetos. Um 

dos motivos para a utilização de tais estratégias pode estar relacionado ao fato de boa parte dos 

assuntos ensinados nesses cursos terem como foco a etapa de elaboração de casos de teste, onde 

existe a necessidade do aprender fazendo, sendo a estratégia de projeto bem recomendada. 

Quanto ao efeito da utilização desses métodos no processo de ensino e aprendizagem de 

teste de software, foi verificado que 63% dos estudos utilizaram o questionário (com perguntas para 

os alunos) como forma de avaliação; os demais 37% não utilizaram ou não divulgaram nenhuma 

forma de avaliação. Kaner e Padmanabhan (2007), além do questionário, utilizaram pré-teste e 

pós-teste com questões sobre o conteúdo ensinado. 

3.1 DISCUSSÃO  

Conforme visto no capítulo 1, apesar de sua importância, pouca atenção tem sido dada ao 

ensino de teste de software nos currículos dos cursos de graduação. Além disso, existem outros 

problemas no seu ensino, tais como: falta de atividades práticas de elaboração e execução de casos 

de teste e tempo disponível para o ensino. Ensinar teste de software em uma turma de graduação 

não tem sido nada trivial. Segundo Patterson, Kolling e Rosenberg (2003), existem vários 

problemas que tornam o ensino de testes algo ainda mais difícil:  

a) O teste é visto pelos estudantes como uma atividade chata. O teste não é uma atividade 

criativa, e os alunos não gostam de gastar muito tempo realizando-o. 

b) Testes bem feitos levam muito tempo para serem feitos. Especialmente quando testes de 

regressão são necessários, fazê-los sem a devida ferramenta de apoio torna-se tedioso. 

c) O ensino de testes envolve, frequentemente, a escrita de planos detalhados de teste pelos 

alunos. Eles são normalmente maiores do que os programas que estão sendo testados. Os 

alunos acreditam que escrevê-los cria uma grande sobrecarga de trabalho. 

d) É difícil motivar os alunos a fazer um bom teste. Além de os alunos acharem que a escrita 
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do plano de teste é algo tedioso e chato, eles não conseguem ver os benefícios da 

abordagem formal de teste, uma vez que seus programas são pequenos e simples. 

e) Boas ferramentas que apoiam o teste em um ambiente de ensino são raras. 

Na revisão sistemática realizada, identificou-se a existência de diversos pesquisadores 

preocupados com o ensino de teste de software, principalmente com os problemas relativos à pouca 

importância nos currículos de graduação, à integração tardia no currículo, à pouca ênfase na parte 

prática e ao pouco tempo para lecionar.  

Esses pesquisadores procuraram resolver os problemas acima utilizando diversas estratégias 

de ensino. Por exemplo, Kaner (2004) e Kaner e Padmanabhan (2007) utilizaram a estratégia de 

palestras seguidas de tutoriais com exemplos e exercícios. Chen e Poon (1998, 2004) e Murnane, 

Reed e Hall (2005, 2007), além de palestras e tutorias, utilizaram a estratégia de projeto, onde os 

alunos derivaram casos de teste a partir de especificações fornecidas. Carrington (1997), além do 

projeto de derivação de casos de teste, utilizou mais um projeto, onde os alunos executavam os 

casos de teste derivados utilizando funcionalidades, implementadas por terceiros, que possuíam 

alguns erros de implementação. Tomic e Vlajic (2008) também utilizaram a estratégia de projetos 

de derivação e execução de casos de teste, porém, nesses projetos, os alunos testavam o seu próprio 

código, utilizando a abordagem de codifique um pouco e teste um pouco. Elbaum et al. (2007) 

utilizaram como estratégia de ensino a criação de um tutorial web, com várias lições, exercícios 

práticos e feedback. Jones e Chatmon (2001) desenvolveram um framework cujo acrônimo 

representa os cinco princípios essenciais para a prática de teste de software.  

Porém, apesar da preocupação com o ensino de teste de software, na revisão sistemática 

realizada, identificaram-se alguns problemas nas estratégias de ensino utilizadas: 

a) Embora alguns pesquisadores utilizem a estratégia de projeto para pôr em prática a 

atividade de elaboração de casos de teste, fornecendo especificações aos alunos para 

serem derivados casos de teste, 55% desses projetos não utilizam especificações de 

funcionalidades próximas à realidade. 

b) 64% dos pesquisadores, apesar de se preocuparem com a parte prática de elaboração de 

casos de teste, esqueceram-se da parte prática de execução de casos de teste. Caso o aluno 

venha a trabalhar com testes durante a sua vida profissional, é essa a atividade que ele 
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passará mais tempo realizando. Além disso, a prática é fundamental para se alcançarem os 

níveis mais altos de aprendizagem da taxonomia de Bloom (1956). 

c) Entre os pesquisadores que se preocuparam com a atividade de execução de casos de 

teste, a maioria deles utilizou a estratégia de os alunos testarem seus próprios programas. 

Existem pesquisadores que defendem que não é uma boa estratégia, já que existe um 

conflito de interesse entre achar erros e ter cometido o erro durante a programação 

(CARRINGTON, 1997). 

d) Não foi percebida, entre as estratégias analisadas, a preocupação em contribuir para a 

resolução dos problemas referentes ao fato de os alunos acharem a atividade de teste chata 

e tediosa, e para a motivação dos alunos. 

O Quadro 2 exibe a correlação entre os artigos analisados e os problemas identificados 

acima: 

Artigos 

Utiliza, para a 

atividade de 

elaboração de casos 

de teste, 

especificações 

baseadas em 

negócio com 

funcionalidades 

próximas da 

realidade? 

Trata do ensino da 

execução de casos 

de teste? 

O aplicativo/ 

software testado foi 

desenvolvido por 

uma pessoa 

diferente da que 

executou o teste, ou 

seja, não foi 

desenvolvido pelo 

aluno? 

A estratégia de 

ensino utilizada faz 

alguma referência à 

preocupação de os 

alunos acharem 

teste de software 

chato e tedioso? 

Experience with 

teaching black-box 

testing in a computer 

science/software 

engineering 

curriculum 

SIM NÃO - NÃO 

Teaching Software 

Testing 
NÃO SIM SIM NÃO 

Teaching Domain 

Testing 
NÃO NÃO - NÃO 

Practice and 

Transfer of Learning 

in the Teaching of 

Software Testing 

NÃO NÃO - NÃO 

Towards Describing 

Black-Box Testing 

Methods as Atomic 

Rules 

SIM NÃO - NÃO 

A Perspective on 

Teaching Software 

Testing 

NÃO NÃO - NÃO 

Continua... 
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Continuação... 

 

Artigos 

Utiliza, para a 

atividade de 

elaboração de casos 

de teste, 

especificações 

baseadas em 

negócio com 

funcionalidades 

próximas da 

realidade? 

Trata do ensino da 

execução de casos 

de teste? 

O aplicativo/ 

software testado foi 

desenvolvido por 

uma pessoa 

diferente da que 

executou o teste, ou 

seja, não foi 

desenvolvido pelo 

aluno? 

A estratégia de 

ensino utilizada faz 

alguma referência à 

preocupação de os 

alunos acharem 

teste de software 

chato e tedioso? 

Teaching Black Box 

Testing 
SIM NÃO - NÃO 

Functional Testing 

for Students: a 

Practical Approach 

SIM SIM NÃO NÃO 

On the Learnability 

of Two 

Representations of 

Equivalence 

Partitioning and 

Boundary Value 

Analysis 

SIM NÃO - NÃO 

Bug Hunt: Making 

Early Software 

Testing Lessons 

Engaging and 

Affordable 

NÃO SIM SIM SIM 

On the Use of the 

Classification-Tree 

Method by 

Beginning Software 

Testers 

NÃO SIM NÃO NÃO 

Quadro 2: Correlação entre os artigos analisados e os problemas identificados 

Fonte: O Autor. 

A estratégia de ensino proposta neste trabalho visa a reduzir os problemas identificados da 

seguinte forma: 

a) A etapa de elaboração de casos de teste utiliza a estratégia de projeto com especificações 

informais baseadas em negócio, com exemplos reais que os alunos utilizarão na vida 

profissional. 

b) Tem a etapa de execução de casos de teste como um dos focos principais do ensino, já 

que o objetivo é atingir os níveis mais altos de aprendizagem da taxonomia de Bloom 

(1956). 

c) Para a execução dos casos de teste, são utilizadas funcionalidades desenvolvidas por outra 
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pessoa, o que pretende evitar o conflito de interesse por o aluno ter que identificar os seus 

próprios erros. 

d) Para a execução dos casos de teste, foi utilizado como estratégia de ensino o jogo 

educacional de simulação proposto neste trabalho. Espera-se, com isso, alcançar os 

principais benefícios dos jogos, tais como: motivar o aluno, despertar o interesse, 

desenvolver/praticar uma habilidade. Além desses benefícios, espera-se tornar o processo 

de aprendizagem mais divertido, contribuindo para a resolução de um dos principais 

problemas no ensino de teste de software, que é a questão de a maioria dos alunos 

acharem teste uma coisa chata e tediosa.   

Espera-se que o jogo proposto neste trabalho consiga contribuir para a resolução de alguns 

dos principais problemas identificados no ensino de testes, principalmente dos que se referem à 

questão de os alunos acharem testes de software chatos e tediosos e à questão da motivação dos 

alunos. O jogo será, então, uma ferramenta que apoiará o ensino de teste de caixa-preta. 
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4 PROJETO DO JOGO 

Um dos objetivos deste trabalho é desenvolver um jogo educacional de simulação baseado 

em computador que simule a execução de casos de teste de caixa-preta. Para um melhor 

entendimento e documentação do projeto do jogo, foi utilizado o game design document.  Game 

design é o ―processo de criação do conteúdo e das regras de um jogo‖ (BRATHWAITE; 

SCHREIBER, 2009, p. 2). Um bom documento de design de jogo deve conter os objetivos que um 

jogador deve alcançar e as regras que o jogador deve seguir para buscar os objetivos. É importante 

que os objetivos sejam capazes de motivar o jogador e que as regras definidas sejam claras, tal que 

o jogador possa tomar as decisões corretas para alcançar tais objetivos, já que um jogo nada mais é 

do que uma série de escolhas significativas (BRATHWAITE; SCHREIBER, 2009).  

O modelo utilizado como documento de design do Jogo das 7 Falhas se divide em duas 

partes: design instrucional e design do jogo, disponíveis na seção 4.1 e 4.2, respectivamente. Na 

seção 4.3 é apresentada a modelagem do jogo. 

4.1 PARTE I – DESIGN INSTRUCIONAL 

Fazem parte do design instrucional a definição do público-alvo, das habilidades e 

conhecimentos de entrada, dos artefatos de entrada, dos objetivos educacionais, dos objetivos 

instrucionais e dos itens de avaliação. 

4.1.1 Público-Alvo 

O público-alvo do Jogo das 7 Falhas são alunos de graduação em Ciência da Computação e 

Sistemas de Informação, bem como profissionais de software já formados das áreas de Ciência da 

Computação e Sistemas de Informação, que estejam ou não trabalhando com testes de software. 

4.1.2 Habilidades e Conhecimentos de Entrada 

Embora o jogo seja voltado para pessoas iniciantes em teste de software, é necessário que os 

jogadores possuam alguns conceitos básicos de testes de software, saibam diferenciar erros, defeitos 

e falhas, conheçam teste de sistema e a técnica de teste de caixa-preta. Também é pré-requisito que 

o jogador conheça o que é um caso de teste e as técnicas de seleção de casos de teste: classe de 

equivalência e análise de valor-limite. 
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4.1.3 Artefatos de Entrada 

Como pré-requisito, é necessário que o jogador tenha lido as regras do jogo e as 

especificações de requisitos das funcionalidades dos níveis 1 e 2 do jogo e que tenha elaborado os 

casos de teste dessas funcionalidades utilizando as técnicas de classe de equivalência e análise de 

valor-limite. 

4.1.4 Objetivos Educacionais 

Como visto no capítulo 2, os objetivos educacionais também são chamados de gerais, 

correspondendo ao que se pretende que o educando alcance ou incorpore ao seu comportamento 

(NÉRICI, 1983). No caso do Jogo das 7 Falhas, espera-se que, ao final do jogo, o jogador tenha 

adquirido as habilidades necessárias para executar os casos de teste e que, também, tenha adquirido 

a habilidade de identificar as falhas, correlacionando-as à sua classe de equivalência/valor-limite. 

4.1.5 Objetivos Instrucionais 

Os objetivos instrucionais, também chamados específicos, são mais particulares e imediatos. 

O objetivo instrucional de aprendizagem do jogo é reforçar os conceitos de classe de equivalência e 

de análise de valor-limite, prover a competência na aplicação dos conhecimentos obtidos e 

proporcionar a análise desses conhecimentos, atingindo os níveis cognitivos de conhecimento, 

compreensão, aplicação e análise (BLOOM, 1956). 

4.1.6 Itens de Avaliação 

A avaliação da execução dos casos de teste e, consequentemente, dos casos de teste 

elaborados é sobre a quantidade de falhas identificadas/tempo da descoberta/pontuação obtida/nível 

alcançado pelo jogador durante o jogo. 

4.2 PARTE II – DESIGN DO JOGO 

Fazem parte do design do jogo o seu conceito e a sua mecânica. 

4.2.1 Conceito do Jogo 

O conceito do jogo compreende a descrição do jogo, o gênero e a plataforma onde o jogo 

será executado. 
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4.2.1.1 Descrição do Jogo  

O jogo consiste em descobrir as falhas existentes nas funcionalidades de um software a ser 

testado em menos tempo possível. O jogo possui dois níveis de complexidade: baixa e média. Cada 

nível é composto por uma funcionalidade onde existem sete falhas a serem descobertas. O jogador 

só passará para o nível 2 caso descubra as sete falhas existentes no nível 1 dentro do tempo 

estimado (25 minutos para o nível 1; 40 minutos para o nível 2). Caso o tempo se esgote antes de o 

jogador identificar as sete falhas em cada nível, o jogo se encerra, e o jogador é eliminado. Caso o 

jogador descubra as sete falhas do nível 1 e as sete falhas do nível 2 dentro do tempo, o jogador é o 

vencedor, tendo alcançado o objetivo proposto pelo jogo. 

4.2.1.2 Gênero do Jogo  

O Jogo das 7 Falhas é um jogo educacional de simulação que reproduz a execução de casos 

de teste derivados a partir de especificações de requisitos, utilizando as técnicas classe de 

equivalência e análise de valor-limite. 

4.2.1.3 Plataforma do Jogo  

O Jogo das 7 Falhas é executado em computador, tendo sido desenvolvido em Java e 

estando disponível em uma página da World Wide Web.  

4.2.2 Mecânica do Jogo 

Nesta seção, é apresentado o gameplay do Jogo das 7 Falhas. 

4.2.2.1 Gameplay  

O gameplay é considerado como o núcleo do jogo. Todavia, existe uma dificuldade em se 

entender o que é gameplay, já que cada designer tem a sua própria definição. Para Sid Méier (apud 

ROLLINGS; ADAMS, 2003, p. 200), gameplay é ―uma série de escolhas interessantes‖; já para 

Rollings e Adams (2003, p. 201), é ―um ou mais relacionamentos causais entre uma série de 

desafios em um ambiente simulado‖. Nesta seção, são mostradas as escolhas possíveis e os desafios 

propostos pelo Jogo das 7 Falhas. 

O Jogo das 7 Falhas é um jogo single-player, no qual o jogador assume o papel de testador 

em uma equipe de teste de software de uma empresa fictícia chamada Diniz Quality Assurance, 

com a finalidade de descobrir as sete falhas existentes em cada funcionalidade testada, 

correlacionando as falhas com uma classe de equivalência ou um valor-limite. 
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Ao entrar no jogo, o jogador é apresentado à tela inicial (Figura 6). Nesta tela, existem dois 

botões: Iniciante e Avançado. Na primeira versão do jogo, o botão Avançado está desabilitado; no 

futuro, a ideia seria colocar mais duas funcionalidades de complexidade alta para serem testadas. 

Ao pressionar o botão Iniciante, o jogador é levado à tela Bem Vindo, representada pela Figura 7. 

Ela está dividida em duas partes: 

1. Lado esquerdo (login) – O objetivo é identificar, através de um usuário, como cada jogador se 

saiu no jogo, a pontuação obtida, os erros assinalados, se usou a opção de dica, entre outras 

informações. É solicitado ao jogador que leia as regras do jogo (disponíveis pelo botão 

Regras) e os requisitos das funcionalidades a serem testadas (disponíveis pelo botão 

Requisitos). Também é solicitado, após a leitura dessas informações, que o jogador faça o 

seu login para iniciar o jogo. Ao pressionar o botão Regras, o jogador é apresentado à 

descrição da tarefa que deverá ser executada. Ela consiste do objetivo do jogo, de quanto 

tempo o jogador dispõe para alcançar o objetivo, das regras do jogo e de como a pontuação 

final é calculada.  O objetivo do jogo é bem claro: encontrar as sete falhas dentro de cada 

nível o mais rápido possível. Ao pressionar o botão Requisitos, o jogador é apresentado aos 

requisitos das funcionalidades que deverão ser testados e validados. Por exemplo: 

características dos campos, regras de negócios, regras de botões e mensagens de erros e de 

sucesso que deverão ser apresentadas em determinadas situações. 

2. Lado direito (ranking) – O objetivo foi criar um ambiente de competitividade no jogo, 

possibilitando que os jogadores consultem a pontuação obtida ao longo dele. Contém a 

posição, o nome e os pontos alcançados pelos jogadores. 
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Figura 6: Tela Inicial do Jogo das 7 Falhas 

Fonte: O Autor. 

 
Figura 7: Tela Bem Vindo do Jogo das 7 Falhas 

Fonte: O Autor. 

Após efetuar o login, o jogador recebe o título de Analista de Teste Júnior, sendo exibida a 

tela de início do jogo (nível 1). Neste momento, também são sorteadas as sete falhas que farão parte 

da jogada. A cada novo login do usuário, as sete falhas são sorteadas aleatoriamente dentre as 33 

possíveis. O sorteio teve como objetivo proporcionar aos jogadores novos desafios e motivá-los a 

jogarem o jogo mais vezes, já que, a cada jogada, eles terão um novo desafio a completar.  
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A tela inicial do jogo, conforme pode ser vista na Figura 8, é dividida em duas partes: 

1. Lado esquerdo – Nele se encontram: os controles do jogo; o relógio, que já estará em 

andamento (será iniciado com 25 minutos); um botão de dicas, pelo qual o jogador terá 

direito a apenas uma dica sobre onde uma das falhas pode estar localizada. Também nesse 

lado, ficam a lista de falhas, que é preenchida à medida que as falhas são descobertas, a 

pontuação do jogo e os botões Requisitos, onde estarão listados os requisitos da 

funcionalidade do nível 1, e Regras, contendo o objetivo e as regras do jogo.  

2. Lado direito – Na sua parte superior se encontra a funcionalidade a ser testada, que, no 

caso do nível 1, é o Cadastro de Usuário, com os campos Nome, Usuário, Senha e 

Confirmação, e os botões Salvar e Limpar (habilitados), além de Excluir e Imprimir 

(desabilitados). Na parte inferior, após uma falha ser simulada, são exibidas sete classes 

de equivalência e/ou valores-limite, para que o jogador possa selecionar uma delas. Ali, 

também, são apresentados o feedback e as mensagens, ao longo do jogo. 

 
Figura 8: Tela inicial do jogo (nível 1). 

Fonte: O Autor. 
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Ao iniciar o jogo, o jogador terá 25 minutos para identificar as sete falhas existentes na 

funcionalidade Cadastro de Usuário, que estarão em desacordo com os requisitos da 

funcionalidade. Para identificar as falhas, o usuário irá executar os casos de teste elaborados 

anteriormente através da utilização das técnicas de classe de equivalência e análise de valor-limite. 

A cada caso de teste executado que não originar uma falha, será exibida, na parte inferior, a 

mensagem correspondente ao resultado esperado e um feedback informando a qual classe de 

equivalência ou valor-limite o caso de teste executado corresponde.  

A Figura 9 mostra um exemplo onde foi executado o seguinte caso de teste: Passo 1 – 

Deixar o campo ―Código‖ em branco; Passo 2 – Preencher o campo ―Usuário‖ com um 

usuário válido; Passo 3 – Preencher o campo ―Senha‖ com uma senha válida; Passo 4 – 

Preencher o campo ―Confirmação‖ com o mesmo valor preenchido no campo ―Senha‖; Passo 

5 – Pressionar o botão ―Salvar‖. Esse caso de teste tem como resultado esperado: Exibir a 

mensagem: ―O campo Nome é obrigatório‖. Após a sua execução, são exibidos, na parte inferior 

do lado direito, o resultado esperado ―O campo Nome é obrigatório.‖ e o feedback ―Este caso de 

teste executado corresponde a Classe de equivalência inválida – Nome em branco‖. 

 
Figura 9: Resultado esperado e feedback exibidos após a execução de um caso de teste 

Fonte: O Autor. 
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O feedback após a execução de cada caso de teste tem como objetivo reforçar os conceitos 

de classe de equivalência e análise de valor-limite, prover a competência de correlacionar os casos 

de teste aos conceitos aprendidos, além de proporcionar ao jogador a oportunidade de incluir ou 

corrigir algum caso de teste na lista de casos de teste a serem executados.  

Para cada caso de teste executado que originar uma falha, será exibido, na parte inferior, 

uma mensagem informando que uma falha foi descoberta e que é necessário selecionar a classe de 

equivalência ou o valor-limite que a originou. Também será exibida, abaixo da mensagem, uma 

lista com sete classes de equivalência e/ou valores-limite, para que o jogador selecione, entre elas, a 

que deu origem à falha simulada.  

Considere-se que um dos erros sorteados seja que o sistema esteja permitindo cadastrar um 

usuário com caracteres especiais, quando o requisito informa que isso não seria permitido. A Figura 

10 corresponde a um exemplo onde foi executado o seguinte caso de teste para simular essa falha: 

Passo 1 – Preencher o campo Código com um valor válido; Passo 2 – Preencher o campo 

―Usuário‖ com um nome que possua pelo menos um caractere especial (!, @, #, %, *, ...); 

Passo 3 – Preencher o campo ―Senha‖ com uma senha válida; Passo 4 – Preencher o campo 

―Confirmação‖ com o mesmo valor preenchido no campo ―Senha‖; Passo 5 – Pressionar o 

botão ―Salvar‖. Esse caso de teste tem como resultado esperado: Exibir a mensagem: ―O campo 

Usuário não pode conter caracteres especiais‖. Como esse foi um dos sete erros sorteados, a 

mensagem não será exibida, sendo, então, simulada a falha. Após a execução desse caso de teste 

pelo jogador, será exibida, na parte inferior do lado direito, a seguinte mensagem: ―Parabéns, você 

encontrou uma das sete falhas. Para ganhar os pontos, selecione a classe de equivalência ou valor 

limite que originou esta falha‖. Logo abaixo dessa mensagem, é exibida a lista com sete classes de 

equivalência/valores-limite que foram sorteados aleatoriamente, contendo sempre a classe de 

equivalência ou o valor-limite correto entre os sete, para que o jogador possa selecioná-lo. 

  



 83 

 
Figura 10: Tela exibida após a simulação de uma falha 

Fonte: O Autor. 

O jogador, após simular uma falha, deverá, então, selecionar a classe de equivalência ou o 

valor-limite que originou a falha. Caso o jogador selecione a classe de equivalência ou o 

valor-limite correto, ele receberá dez pontos. A classe de equivalência ou o valor-limite selecionado 

irá para a parte esquerda da tela, no item falhas encontradas, e será exibido o feedback ―Parabéns 

você selecionou a classe de equivalência ou valor limite que originou a falha e ganhou 10 pontos.‖, 

conforme exibido na Figura 11. Caso o jogador selecione a classe de equivalência ou o valor-limite 

errado, ele perderá dez pontos, e será exibido o feedback ―Infelizmente você não selecionou a classe 

de equivalência ou valor limite que originou a falha e perdeu 10 pontos.‖, como mostra a Figura 12. 
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Figura 11: Tela de feedback exibida após a seleção da classe de equivalência ou do valor-limite 

correto 

Fonte: O Autor. 

 
Figura 12: Tela de feedback exibida após a seleção da classe de equivalência ou valor-limite errado 

Fonte: O Autor. 
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Caso o jogador venha a simular novamente uma falha e já tenha acertado a classe de 

equivalência ou o valor-limite que a originou, será exibido um feedback informando que a falha já 

foi encontrada, sendo informada a classe de equivalência ou o valor-limite que originou essa falha. 

A Figura 13 mostra um exemplo onde o caso de teste do usuário com caractere especial foi 

executado novamente, simulando a falha uma segunda vez e recebendo o feedback ―Esta falha já foi 

encontrada. Classe de equivalência inválida – Usuário com caracteres especiais.‖. 

 
Figura 13: Tela de feedback para falha simulada novamente 

Fonte: O Autor. 

No nível 1, existe ainda a possibilidade de o jogador obter uma dica sobre a localização de 

uma das falhas, bastando, para isso, pressionar o botão Dicas. Porém, ao pressionar esse botão, o 

jogador perde 4 pontos. Essa penalidade foi colocada para diferenciar o jogador que descobriu as 

sete falhas sem necessitar de ajuda do aluno que precisou de uma dica para descobrir as sete falhas. 

Um exemplo de dica seria ―Verifique todas as classes de equivalência do campo Nome‖. 

Caso o jogador não encontre as sete falhas do nível 1 dentro dos 25 minutos, será exibido 

um feedback, informando que o tempo expirou, sendo o jogo finalizado. Caso o jogador encontre as 

sete falhas dentro dos 25 minutos, ele será promovido à analista de teste pleno, e passará para o 

segundo nível do jogo. Além disso, o jogador ganhará um ponto a cada intervalo de 10 segundos 
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que sobrar do tempo disponível. Por exemplo: se o jogador descobrir as sete falhas em 24 minutos, 

ou seja, 60 segundos menos que o tempo disponível, ele ganhará mais seis pontos. Essa recompensa 

foi colocada para diferenciar os jogadores que descobriram as sete falhas em menos tempo 

(lembrando que o objetivo do jogo é descobrir as sete falhas em cada nível o mais rápido possível). 

A Figura 14 mostra um exemplo em que as sete falhas do nível 1 foram descobertas em 15 minutos 

e 20 segundos. O jogador ganhou, então, 28 pontos extras, sendo promovido a analista de teste 

pleno e passando para o nível 2. 

 
Figura 14: Tela de feedback exibida após a descoberta das sete falhas do nível 1 

Fonte: O Autor. 

Ao pressionar OK para o feedback de finalização do nível 1 exibido na Figura 14, o jogador 

vai para o nível 2. A tela do nível 2, conforme pode ser vista na Figura 15, também é dividida em 

duas partes: 

1. Lado esquerdo – Ali se encontram os controles do jogo e o relógio, que já estará em 

andamento. Neste caso, será iniciado com 40 minutos (os 15 minutos a mais no nível 2 

em relação ao nível 1 são em função da quantidade de campos a serem testados e da 

complexidade das falhas a serem descobertas). Pode-se observar que, no nível 2, não 

existe o botão Dica, justamente para se ter um grau de dificuldade maior do que o 

apresentado no nível 1. Nesse lado, também fica a lista de falhas, que será preenchida à 

medida que as falhas forem sendo descobertas, a pontuação do jogo e os botões 

Requisitos, onde estarão listados os requisitos da funcionalidade do nível 2, e Regras, 

contendo o objetivo e as regras do jogo.  

2. Lado direito – Na parte superior, encontra-se a funcionalidade a ser testada. No caso, é 

Cadastro de Material, com os campos Código, Material, Tipo, Quantidade, Preço, 
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Total e Data, e os botões Salvar e Limpar (habilitados), além de Excluir e Imprimir 

(desabilitados). Na parte inferior, após uma falha ser simulada, são exibidas sete classes 

de equivalência e/ou valores-limite, para que o jogador possa selecionar um deles. Ainda 

na parte inferior, são apresentados o feedback e as mensagens, ao longo do jogo. 

  
Figura 15: Tela do Nível 2 

Fonte: O Autor. 

A mecânica do nível 2 é a mesma do nível 1. A diferença realmente está no grau de 

complexidade das falhas; por isso, não é apresentado em mais detalhes. Da mesma forma que no 

nível 1, caso o jogador não encontre as sete falhas do nível 2 em 40 minutos, será eliminado. Caso 

descubra as sete falhas do nível dois dentro do intervalo de 40 minutos, será promovido a analista 

de teste sênior e sairá como vencedor, ganhando também um ponto extra a cada intervalo de 10 

segundos que sobrar dos 40 minutos. 

4.3 MODELAGEM DO JOGO 

Nesta seção, são apresentados os requisitos, o diagrama de classes, a estrutura do banco de 

dados e a tecnologia que foram utilizados no desenvolvimento do jogo. 
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4.3.1 Requisitos do Jogo 

Segundo o IEEE 830 (1998), uma boa especificação de requisitos deve prover os seguintes 

benefícios: 

a) estabelecer a base para um acordo entre o cliente e o fornecedor sobre o que o software 

deve fazer; 

b) reduzir o esforço de desenvolvimento; 

c) fornecer uma base para estimar custos e cronogramas; 

d) fornecer a base para a validação e verificação (testes). 

Com o objetivo de prover os benefícios acima, foram definidos os requisitos funcionais e 

não funcionais do jogo, listados no Apêndice E deste trabalho. 
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4.3.2 Diagrama de Classes 

O diagrama de classe descreve os tipos de objetos e suas relações estáticas. Nele são 

representadas as classes, com seus atributos, os métodos e suas associações/relacionamentos 

(PFLEEGER, 2001). Na Figura 16, é apresentado o diagrama de classes do Jogo das 7 Falhas. 

 
Figura 16: Diagrama de classes do Jogo das 7 Falhas 

Fonte: O Autor. 
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4.3.3 Estrutura de Banco de Dados 

Para a implementação do jogo, foram utilizadas três tabelas. A primeira, chamada 

Niveljogado e representada pelo Quadro 3, foi implementada para armazenar informações dos 

jogadores, tais como: pontuação, dica utilizada, tempo, falhas encontradas e falhas sorteadas. A 

segunda, Entidadenivel1, foi utilizada para implementar a funcionalidade Cadastro de Usuário e 

está representada no Quadro 4. A terceira, Entidadenivel2, foi utilizada para implementar a 

funcionalidade Cadastro de Material e está representada no Quadro 5.   

Niveljogado 

PK Id int 

DicaSorteada varchar(255) 

Fim datetime 

Inicio datetime 

ListaErrosAcertados varchar(255) 

ListaErrosSorteados varchar(255)  

Nivel int(11) 

Pontuacao int(11) 

TempoDecorridoTerminoJogo varchar(255) 

Usuario_id int(20) 

Quadro 3: Niveljogado 

Fonte: O Autor. 

Entidadenivel1 

PK Id Int(20) 

Login varchar(8) 

Nome varchar(255) 

Senha  varchar(255) 

Quadro 4: Entidadenivel1 

Fonte: O Autor. 

Entidadenivel2 

PK Id Int(20) 

Codigo varchar(255) 

DataCompra varchar(255) 

Material varchar(255) 

Preco varchar(255) 

Quantidade varchar(255) 

Tipo varchar(255) 

Total varchar(255) 

Quadro 5: Entidadenivel2 

Fonte: O Autor. 
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4.3.4 Tecnologia Utilizada 

O Jogo das 7 Falhas foi implementado basicamente com a linguagem de programação Java, 

utilizando o framework Java Server Faces. Também foi utilizado o framework RichFaces para dar 

suporte às funcionalidades Ajax dentro do sistema. Quanto aos servidores de aplicação, foram 

utilizados os servidores Glasfish Server Application e o JBOSS Server Application. A arquitetura 

utilizada foi o Model-View-Controller (MVC), que é um padrão de arquitetutra de software que tem 

como objetivo separar a lógica de negócio da lógica de apresentação. Para o design da camada de 

visão, foram utilizadas páginas XHTML. Em relação ao banco de dados, foi utilizado o MySQL.  
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5 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

Este capítulo apresenta o planejamento da avaliação do Jogo das 7 Falhas. Antes de iniciar o 

planejamento, serão revistas as questões de pesquisa originadas na seção 1.1.1, já que elas, 

juntamente com as hipóteses geradas, direcionam o planejamento da avaliação: 

1. É possível aos estudantes aprender uma habilidade e adquirir conhecimento utilizando o 

jogo proposto? 

2. O jogo proposto facilita a aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de conhecimento? 

3. O jogo proposto é considerado apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, 

sequência, atratividade e duração? 

As questões 1, 2 e 3 são objeto do planejamento da avaliação do jogo. O planejamento da 

avaliação dos efeitos de aprendizagem pelo uso do Jogo das 7 Falhas foi realizado seguindo o 

framework proposto na dissertação de Kochanski (2009).  

O framework segundo Kochanski (2009) está organizado em forma de tabela, com o 

objetivo de tornar mais claros os passos e o conjunto de critérios utilizados para a tomada de 

decisões por determinados métodos e técnicas. O framework é dividido em cinco partes: definição 

do experimento, planejamento do experimento, operação do experimento, análise e interpretação 

dos dados e apresentação dos resultados. Neste capítulo, são apresentadas, resumidamente, as 

quatro partes iniciais do framework, ficando a apresentação dos resultados para o capítulo 6. O 

Apêndice F apresenta a instância do framework com o planejamento dos experimentos que foram 

realizados para a avaliação dos efeitos de aprendizagem pelo uso do Jogo das 7 Falhas. A instância 

contém apenas os itens selecionados/usados do framework. 

5.1 PARTE 1 – DEFINIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Nesta parte do framework, é definida a forma como o experimento é realizado. É 

subdividida em: estratégia de pesquisa, forma de realização, abordagem de pesquisa, estratégia para 

a seleção dos grupos, questionários, pré-condições e design instrucional. Esses itens são vistos 

resumidamente nas seções seguintes. 
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5.1.1 Estratégia de Pesquisa 

O experimento utiliza as estratégias de pesquisa quantitativa e qualitativa. A estratégia 

quantitativa é utilizada para avaliar a efetividade do ensino proporcionado pelo jogo, respondendo, 

dessa forma, à pergunta de pesquisa 1. A estratégia qualitativa é utilizada para avaliar, sob a ótica 

dos participantes, se o jogo ajuda a desenvolver as habilidades de execução de caso de teste e de 

identificação de falhas, e, também, se o jogo torna o processo de aprendizagem mais atrativo, 

respondendo, dessa forma, às perguntas de pesquisa 2 e 3. 

5.1.2 Forma de Realização 

Quanto à forma de realização, o experimento é in vitro, pela impossibilidade de realização, 

neste momento, de um estudo in vivo, pois teria que existir um curso de teste de software em 

andamento, para que tal estudo pudesse ser realizado.   

5.1.3 Abordagem de Pesquisa 

Para o experimento em questão, foi utilizada a abordagem de pesquisa descritiva, pelo fato 

de o objetivo do estudo estar focado na descrição dos efeitos de um fenômeno dada uma 

intervenção propositalmente realizada. 

5.1.4 Estratégia para seleção do grupo 

A seleção dos participantes para cada grupo (experimental e de controle) é realizada de 

forma aleatória, com base em sorteio realizado entre os alunos. 

5.1.5 Questionários 

O experimento utiliza os seguintes questionários: Perfil do Participante (Apêndice O), 

Avaliação da Aula (Apêndice H) e Avaliação do Jogo (Apêndice G). O questionário de avaliação do 

jogo é utilizado para coletar os dados qualitativos referente às perguntas de pesquisa 2 e 3. Para uma 

melhor utilização do formulário de avaliação do jogo proposto por Kochanski (2009), foram 

acrescentadas três perguntas discursivas (―Do que você mais gostou no jogo?‖, ―Do que menos 

você gostou no jogo?‖ e ―Você teria alguma sugestão de melhoria para o jogo?‖) ao formulário.  
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5.1.6  Pré-condições para Realização do Experimento 

Para participar do experimento, é necessário que os participantes tenham cursado ou estejam 

matriculados na disciplina de Engenharia de Software, ou na disciplina de Teste de Software do 

curso de graduação em Ciência da Computação. 

5.1.7 Design Instrucional 

O design instrucional tem entre os seus objetivos permitir o nivelamento entre os 

participantes e possibilitar a explanação de novos conteúdos. No design instrucional, são definidos: 

o público-alvo, as pré-condições dos participantes, a ementa, os objetivos gerais de aprendizagem, o 

conteúdo, as estratégias de ensino que são utilizadas durante o curso, a forma de avaliação e a 

bibliografia utilizada. Para a avaliação do conhecimento adquirido, são utilizados o pré-teste 

(Apêndice I) e o pós-teste (Apêndice J). Ambos possuem o mesmo número de questões e são 

equivalentes em termos de objetivos instrucionais. No entanto, o cenário e/ou os valores descritos 

nas questões correspondentes são ligeiramente diferentes. 

5.2 PARTE 2 – PLANEJAMENTO 

Na segunda parte do framework de Kochanski (2009), são definidos: o contexto, as 

hipóteses, as variáveis de controle, a seleção dos participantes, o design do experimento, o 

planejamento da instrumentalização (tratamento a ser realizado, objetos/equipamentos, diretrizes e 

instrumentos de medição) e a avaliação da validade (validades de conclusão, validades internas e 

validades externas). Esses itens são vistos resumidamente nas seções subsequentes. 

5.2.1 Seleção do Contexto 

A seleção do contexto deve definir de maneira clara e abrangente o contexto em que o 

experimento é aplicado. Neste caso, o estudo empírico ocorreu em dois ambientes: sala de aula e 

laboratório. Na sala de aula, foi ministrada a aula sobre teste de software, e também foram aplicados 

os questionários, o pré-teste e o pós-teste.  O laboratório foi utilizado para que os participantes do 

grupo experimental pudessem executar o jogo. 

5.2.2 Hipóteses 

As hipóteses que devem ser confirmadas ou rejeitadas durante o experimento são: 
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a) H0 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise é o mesmo 

para os alunos que utilizaram o jogo ou não; 

b) H1 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise dos alunos 

que utilizaram o jogo é superior ao dos alunos que não utilizaram o jogo; 

c) H2 – o jogo educacional proposto facilita a aprendizagem da habilidade de executar casos 

de teste e de descobrir falhas; 

d) H3 – o jogo educacional proposto torna o processo de aprendizagem mais atrativo. 

5.2.3 Variáveis de controle 

As variáveis de controle utilizadas no experimento são:  

a) pontuação dos participantes no pré-teste e pós-teste;  

b) quantidade de participantes que consideraram que o jogo ajuda na habilidade de executar 

casos de teste e na habilidade de encontrar falhas; 

c) quantidade de participantes que consideraram o processo de aprendizagem mais atrativo 

com o Jogo das 7 Falhas. 

5.2.4 Seleção dos Participantes 

Os participantes foram selecionados aleatoriamente entre os estudantes que estavam 

cursando, no segundo semestre de 2010, as disciplinas Engenharia de Software 3 na Univali de 

Itajaí (experimento 1), Engenharia de Software 2 na Univali de São José (experimento 2) e 

Engenharia de Software 2 na Univali de Itajaí (experimento 3). Somente participaram do 

experimento os alunos que aceitaram o Termo de Concordância (Apêndice K). 

5.2.5 Design do Experimento 

É utilizado o design de experimento, em que a seleção dos participantes é aleatória, 

ocorrendo uma medição no início (pré-teste). Em seguida, é feita uma intervenção controlada 

(aplicação do jogo para o grupo de controle e aplicação de exercícios para o grupo de controle). 

Logo após, é realizada uma medição final (pós-teste). Essas medições são realizadas com o objetivo 

de identificar o efeito de aprendizagem do grupo experimental em relação ao grupo de controle. 
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5.2.6 Planejamento da Instrumentalização 

O planejamento da instrumentalização, segundo o framework de Kochanski (2009), 

compreende o tratamento a ser realizado, os objetos/equipamentos a serem utilizados, as diretrizes e 

os instrumentos de medição. Esses itens serão vistos resumidamente nas seções seguintes, já que o 

conteúdo completo está disponível no framework do Apêndice F. 

5.2.6.1 Tratamento Realizado  

O tratamento é aplicado após a realização do pré-teste. Nele, o grupo experimental joga o 

Jogo das 7 Falhas em um laboratório, enquanto o grupo de controle fica na sala de aula, 

respondendo aos exercícios sobre a aula ministrada (Apêndice L). Para o grupo de controle, 

optou-se pela realização de uma atividade focada no ensino de teste, em lugar de um jogo-placebo, 

para que todos os participantes estivessem ocupando o seu tempo com atividades relacionadas ao 

ensino de testes. Dessa forma, espera-se diminuir as ameaças provocadas pelo fato de o grupo 

experimental ter mais tempo dedicado ao estudo do que o grupo de controle. 

5.2.6.2 Objetos/Equipamentos  

Em relação aos objetos/equipamentos necessários para a realização do experimento, foram 

utilizados questionários (perfil, avaliação da aula, avaliação do jogo), o pré-teste, o jogo, exercícios 

e o pós-teste. Para o grupo experimental, que executou o Jogo das 7 Falhas, tornou-se necessária, 

ainda, a utilização de computador em rede. 

5.2.6.3 Diretrizes  

Quanto às diretrizes, foram realizados três experimentos:  

1. O primeiro experimento foi realizado em Itajaí, na turma de Engenharia de Software 3, 

nos dias 08/09/2010, 13/09/2010 e 15/09/2010. No primeiro dia, foi ministrada a aula 

sobre teste de software. No segundo dia, foi realizada a atividade de elaboração de casos 

de teste e o preenchimento do questionário de avaliação da aula. O terceiro dia foi 

destinado às aplicações do pré-teste, do tratamento (jogo para o grupo experimental e 

exercício para o grupo de controle), do questionário de avaliação do jogo e do pós-teste. 

2. O segundo experimento foi realizado em São José, na turma de Engenharia de Software 2. 

Para esse experimento, não foi ministrada a aula sobre teste de software e nem a atividade 
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de elaboração de casos de teste, em função de o tema teste de software já ter sido tratado 

pelo professor da disciplina. Dessa forma, o experimento foi aplicado apenas em um dia 

(28/09/2010). Nesse dia, foram aplicados o questionário de perfil, o pré-teste, o jogo, o 

questionário de avaliação do jogo e o pós-teste. 

3. O terceiro experimento foi realizado em Itajaí, na turma de Engenharia de Software 2, nos 

dias 04/11/2010 e 11/11/2010. No primeiro dia, foi ministrada a aula sobre teste de 

software e iniciada a atividade de elaboração de casos de teste. O segundo dia foi 

destinado à finalização da atividade de elaboração de casos de teste, ao preenchimento do 

questionário de avaliação da aula, à aplicação do pré-teste e do tratamento, ao 

preenchimento do questionário de avaliação do jogo e à aplicação do pós-teste. 

5.2.6.4 Instrumentos de Medição  

São utilizados o pré-teste e o pós-teste para se medir a efetividade da aprendizagem 

proporcionada pelo jogo. Para se avaliar a atratividade do jogo e se o mesmo facilita a aquisição das 

habilidades de executar casos de teste e de identificar falhas, é utilizado o questionário de avaliação 

do jogo. 

5.2.7 Avaliação da Validade 

Na avaliação da validade, devem ser relacionadas as ameaças identificadas, sendo proposto 

algum tipo de tratamento.  No experimento, são tratadas as seguintes ameaças: 

a) Ameaça de conclusão – Instrumentação – Esta ameaça pode ocorrer se os observadores 

não tiverem um padrão ou não tiverem experiência em um processo de medição de 

dados, pois os dados das medições podem não ser devidamente transcritos para a 

planilha de cálculos. Para reduzir os efeitos dessa ameaça, uma mesma pessoa ficou 

responsável por coletar e analisar os dados, seguindo um padrão previamente definido. 

b) Ameaça interna – Teste Repetido – Um viés pode ocorrer se os participantes receberem 

o mesmo teste mais de uma vez, o que pode fazer com que eles se familiarizem com as 

respostas. Para reduzir os efeitos dessa ameaça, ao preparar o pós-teste, teve-se a 

preocupação de manter a correspondência com o pré-teste, porém foi efetuada uma 

ligeira alteração nos cenários e/ou valores entre as questões do pré-teste e do pós-teste. 
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c) Ameaça interna – Tempo entre os eventos de medição/tratamento – Os participantes 

podem estudar propositalmente entre o pré-teste e o pós-teste, caso sejam aplicados em 

aulas diferentes. Para reduzir os efeitos dessa ameaça, o pré-teste foi executado na 

mesma aula em que foi aplicado o pós-teste. A ideia era executar o pré-teste, aplicar o 

tratamento e, em seguida, executar o pós-teste. 

d) Ameaça interna – Interesse dos participantes – Os participantes podem não estar 

interessados pelo estudo realizado, respondendo ao pré-teste e ao pós-teste sem 

preocupação com os resultados. Além disso, os participantes podem não ter interesse 

pelo aprendizado da área-foco do estudo. Para reduzir os efeitos dessa ameaça, foi 

elaborado o questionário de perfil, a fim de identificar as possíveis situações de falta de 

interesse, e o termo de concordância, pelo qual o aluno que não concordasse em 

participar ficaria de fora do experimento. Além disso, foram apresentados aos 

participantes os prováveis benefícios obtidos, caso participassem do experimento. 

e) Ameaça de construção – Seleção dos participantes – Pode haver desigualdade de 

experiência ou de habilidade de aprendizado através de jogo e ferramentas de simulação 

entre os participantes do grupo experimental e de controle, bem como conhecimento 

prévio sobre o assunto ensinado. Para reduzir os efeitos dessa ameaça, a seleção dos 

participantes foi realizada de forma aleatória através de sorteio entre os participantes. 

5.3 PARTE 3 – OPERAÇÃO 

Na terceira parte do framework de Kochanski (2009), são definidos a forma como os 

participantes são informados sobre o experimento, os materiais que são utilizados, a forma que é 

utilizada para aumentar a garantia de que os participantes estejam comprometidos em realizar as 

atividades do experimento, a forma de coleta de dados do experimento, o ambiente do experimento, 

a validade do experimento e a conformidade do experimento. Esses itens são vistos resumidamente 

nas seções subsequentes. O conteúdo completo dos itens que compõem a parte 3 do framework é 

encontrado no Apêndice F. 

5.3.1  Informações 

Antes da aplicação do experimento, os participantes foram informados que seria ministrada 

uma aula sobre teste de software e que o conteúdo dessa aula e as atividades relacionadas faziam 
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parte de um estudo empírico. Neste momento, foi apresentado aos alunos o Termo de Concordância 

(Apêndice K). Os alunos que iriam participar do experimento deveriam obrigatoriamente assinar o 

Termo de Concordância.  

5.3.2 Materiais 

Os materiais que foram utilizados na operação do experimento foram: Termo de 

Concordância, Relação de Participantes, Questionário de Perfil, Questionário de Avaliação da Aula, 

Pré-teste, Jogo das 7 Falhas, Exercícios sobre Teste de Software, Questionário de Avaliação do 

Jogo e Pós-teste. 

5.3.3 Comprometimento 

A informação sobre o interesse e o comprometimento dos participantes é obtida no 

questionário de perfil. A estratégia para aumentar o comprometimento dos alunos é dar grande 

ênfase aos benefícios que podem ser obtidos pelos participantes, como aquisição de uma nova 

habilidade em uma área promissora. 

5.3.4 Coleta de Dados 

Os dados do estudo são coletados através das respostas dos participantes no pré-teste, 

pós-teste e questionário de avaliação do Jogo das 7 Falhas. Esses dados são transferidos para uma 

planilha eletrônica, onde são devidamente analisados. 

5.3.5 Ambiente 

O experimento é inicialmente realizado em sala de aula, onde é ministrado o conteúdo sobre 

teste de software, são realizadas as atividades de elaboração de casos de teste, são aplicados o 

questionário de avaliação da aula e o pré-teste. Após a realização do pré-teste, os alunos do grupo 

experimental são conduzidos a um laboratório para a execução do Jogo das 7 Falhas. 

5.3.6 Validade 

Antes que qualquer atividade seja realizada pelos alunos durante o experimento, é fornecida 

uma explicação, para que o aluno possa entender o seu papel nas atividades. O entendimento dos 

participantes é validado através de perguntas do questionário de avaliação da aula e de avaliação do 

jogo. 
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5.3.7 Conformidade 

O pesquisador acompanha todas as atividades, de forma a garantir que o estudo é realizado 

em conformidade com o planejado. 

5.4 PARTE 4 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

A quarta parte do framework de Kochanski (2009) é dedicada à análise e interpretação dos 

dados coletados no experimento, compreendendo os parâmetros populacionais, o tipo de teste 

estatístico utilizado, a forma como o conjunto de dados é reduzido e como são realizados os testes 

de cada uma das hipóteses da pesquisa. Cada um desses itens é visto nas seções seguintes. 

5.4.1 Parâmetros Populacionais 

O parâmetro populacional utilizado é o não paramétrico, pois o objetivo do estudo é 

comparar a diferença entre os resultados do grupo experimental e os do grupo de controle. 

5.4.2 Teste Estatístico Utilizado 

É utilizado o método de Mann-Whitney, pois: 

a) o tipo de teste é estatístico e não paramétrico; 

b) as amostras são independentes (intergrupos); 

c) as amostras são obtidas a partir da mesma população. 

5.4.3 Redução do Conjunto de Dados 

Para a redução do conjunto de dados, são elaborados gráficos de pontos com os dados 

coletados. A partir deles, são analisados eventuais pontos de dispersão, que são eliminados. Caso 

ocorra a eliminação de algum ponto de dispersão, tal informação é inserida nos registros do estudo. 

5.4.4 Testes das Hipóteses 

Para o teste das hipóteses H0 e H1, é comparado o desempenho dos participantes do grupo 

experimental com o desempenho dos do grupo de controle no pré-teste e no pós-teste. 

A hipótese H2 é testada através da comparação das quantidades de respostas dos 
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participantes que consideram que o jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar casos de teste 

e encontrar falhas em um software com as respostas em contrário. 

Para o teste da hipótese H3, são comparadas as quantidades de respostas dos participantes 

que consideraram mais atrativa a aprendizagem através do jogo com as respostas em contrário. 



 102 

6 RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Este capítulo apresenta a descrição dos experimentos realizados, bem como os resultados 

obtidos através deles. Conforme mencionado anteriormente, eles têm o objetivo de ajudar a 

responder às perguntas de pesquisa, bem como testar as hipóteses do trabalho. 

Foram realizados três experimentos, sendo o primeiro na turma de Engenharia de Software 3 

do curso de Ciência da Computação da UNIVALI, em Itajaí, o segundo na turma de Engenharia de 

Software 2 do curso de Ciência da Computação da UNIVALI, em São José, e o terceiro no curso de 

Engenharia de Software 2 do curso de Ciência da Computação da UNIVALI, em Itajaí. Neste 

capítulo, são descritas a execução e análise dos resultados de cada um dos experimentos realizados. 

6.1 EXPERIMENTO REALIZADO NA TURMA DE ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 3, EM ITAJAÍ 

O experimento foi aplicado com 11 alunos da turma de Engenharia de Software do curso de 

Ciência da Computação da UNIVALI, em Itajaí, nos dias 08/09/2010, 13/09/2010 e 15/10/2010. O 

experimento foi dividido em três partes, conforme descrito abaixo.  

A primeira parte do experimento, ocorrida no dia 08/09/2010, teve a duração de 3 horas, 

sendo iniciada por volta das 19h e encerrada por volta das 22h. Após o esclarecimento sobre os 

objetivos do experimento e sobre a livre participação de todos, foi solicitado aos alunos o 

preenchimento do Termo de Concordância (Apêndice K) e do Questionário de Perfil do Participante 

(Apêndice O). Em seguida, foi iniciada a aula sobre teste de software. O conteúdo da aula de teste 

de software foi apresentado em 2 horas e 30 minutos, tendo um intervalo de 15 minutos. O 

conteúdo apresentado na aula de teste de software está disponível no Apêndice M. 

Após a conclusão da explanação do conteúdo sobre teste de software, os participantes foram 

informados que responderiam a um questionário de avaliação (Apêndice H) da aula ministrada 

anteriormente. Após o preenchimento do questionário, os participantes do experimento foram 

dispensados. 

A segunda parte do experimento ocorreu no dia 13/09/2010 e teve a duração de 2 horas, sendo 

iniciada por volta das 19h e encerrada por volta das 21h. Assim que todos os participantes ocuparam 

seus lugares, foram apresentados à especificação de requisitos das funcionalidades Cadastro de 
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Usuário e Cadastro de Material. Também foram informados que a próxima atividade a ser realizada 

seria derivar casos de teste a partir desses requisitos utilizando as técnicas de classe de equivalência e de 

análise de valor-limite, vistas na aula do dia 08/09/2010. Para a execução dessa atividade, foi dado o 

tempo de 1 hora e 30 minutos. Ao final do período, os participantes foram dispensados. 

A terceira parte do experimento ocorreu no dia 15/09/2010 e teve a duração de 2 horas e 30 

minutos, sendo iniciada por volta das 19h e encerrada por volta das 21h30min. Após os 

participantes ocuparem seus lugares, os mesmos foram instruídos a responder uma avaliação sobre 

o conteúdo ministrado na primeira parte do experimento. Após as devidas instruções sobre a 

avaliação, foi passado aos participantes o pré-teste disponível no Apêndice I. O pré-teste teve a 

duração de 30 minutos. Após a realização do pré-teste, foi feita a divisão do grupo através do 

sorteio planejado no capítulo 5, sendo o grupo A experimental e o grupo B de controle.  

O grupo A (experimental) permaneceu na sala do laboratório, onde foram instruídos sobre a 

utilização, as regras e os objetivos do Jogo das 7 Falhas. O grupo B (controle) foi para outro 

laboratório, onde foram aplicados os exercícios sobre classe de equivalência e análise de 

valor-limite, acompanhados de outro profissional, que teve a função de orientá-los.  

A atividade do jogo realizada pelo grupo experimental teve a duração aproximada de 1 hora, 

sendo que 3 dos 6 participantes conseguiram descobrir todas as falhas do nível 1 e do nível 2. 

Outros dois não conseguiram descobrir duas falhas do nível 2, e um teve problema com a tecla 

Backspace do teclado, que, ao ser apertada indevidamente, retornou o jogo para o nível 1. Após a 

finalização da execução do jogo, os participantes preencheram um formulário de avaliação do jogo 

(Apêndice G). Após o preenchimento da avaliação do jogo, os participantes foram informados da 

realização do pós-teste. O pós-teste teve a duração de trinta minutos, e, após a sua finalização, os 

participantes foram liberados. 

A atividade realizada pelo grupo de controle teve a duração aproximada de 1 hora. Após a 

sua finalização, os participantes foram informados da realização do pós-teste, que teve a duração de 

30 minutos.  

6.1.1 Análise dos Resultados 

Após a realização do experimento, as provas do pré-teste e do pós-teste foram corrigidas, e 

os dados coletados foram tabulados de forma a permitir a realização das análises e o teste das 
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hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese de pesquisa testada foi a hipótese H0 (o efeito de 

aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise do grupo experimental não são 

superiores aos do grupo de controle). 

As notas obtidas pelos participantes do grupo experimental e de controle estão disponíveis 

na Tabela 2, onde se encontram o número do participante de cada grupo, as notas obtidas no 

pré-teste e no pós-teste, além da diferença entre as duas notas. 

Tabela 2: Notas do pré-teste e do pós-teste do grupo experimental e do grupo de controle 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 4,0 7,8 3,8 1 6,8 6,4 -0,4 

2 9,0 9,0 0,0 2 8,2 8,8 0,6 

3 6,8 8,2 1,4 3 8,0 8,0 0,0 

4 8,6 8,0 -0,6 4 6,0 7,0 1,0 

5 9,2 8,8 -0,4 5 7,6 6,2 -1,4 

6 7,4 7,2 -0,2     

Fonte: O Autor. 

6.1.1.1 Avaliação do efeito de aprendizagem relativo 

De posse dos dados da Tabela 2, foi aplicado o teste estatístico Mann-Whitney referente ao 

efeito de aprendizagem relativo.  

Tabela 3: Classificação das diferenças 

Sequência Diferença Classificação 

1 -1,4 1 

2 -0,6 2 

3 -0,4 3,5 

4 -0,4 3,5 

5 -0,2 5 

6 0,0 6,5 

7 0,0 6,5 

8 0,6 8 

9 1,0 9 

10 1,4 10 

11 3,8 11 

Fonte: O Autor. 

Para o teste do efeito de aprendizagem relativo, foram utilizadas as diferenças dos resultados do 
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pré-teste e do pós-teste dos grupos experimental e de controle. O primeiro passo foi classificar as 

diferenças, ignorando o grupo ao qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 3. 

Para realizar a classificação, todos os resultados das diferenças foram colocados em ordem 

ascendente, iniciando-se em 1, a partir do menor resultado. No caso de haver duas ou mais 

diferenças iguais, a classificação foi obtida através do cálculo da média das suas posições.  

Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra tabela, que 

separa a classificação para cada grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 4. 

Tabela 4: Classificação das diferenças por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Diferença Classificação Participante Diferença Classificação 

1 3,8 11 1 -0,4 3,5 

2 0,0 6,5 2 0,6 8 

3 1,4 10 3 0,0 6,5 

4 -0,6 2 4 1,0 9 

5 -0,4 3,5 5 -1,4 1 

6 -0,2 5    

Fonte: O Autor. 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1 e os valores do grupo de controle foram calculados sob a identificação T2. A 

soma das classificações do grupo experimental gerou o valor T1; a soma das classificações do 

grupo de controle gerou o valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 11 + 6,5 + 10 + 2 + 3,5 + 5 = 38 

T2 = 3,5 + 8 + 6,5 + 9 + 1 = 28 

Fonte: O Autor. 

Após calculados os valores de T1 e T2, foi selecionado o maior resultado. Nesse caso, o resultado 

da maior classificação é T1 com valor 38. O valor da maior classificação será utilizado na variável Tx da 

fórmula do cálculo do valor de U. Os valores n1, n2 e nx foram obtidos da seguinte forma: 

a) n1: número de participantes do grupo experimental; 

b) n2: número de participantes do grupo de controle; 
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c) nx: número de participantes do grupo com maior somatório de classificação. 

No caso do experimento realizado, o valor de n1 é igual a 6, n2 é igual a 5 e nx é igual a 6, 

pois havia 6 participantes no grupo experimental (n1), 5 participantes no grupo de controle (n2), e o 

grupo com maior somatório de classificação (nx) foi o grupo experimental com 6 participantes. De 

posse dos valores dessas variáveis, foi realizado o cálculo de U: 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivas variáveis, tem-se: 

U = 6 * 5 + 6 * (6 + 1) / 2 – 38 

O valor calculado para U foi 13. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na Tabela 6 de valores críticos de U, o valor da interseção entre 

n1 (6) e n2 (5) é 3.  

Tabela 6: Valores críticos do teste U 

 

Fonte: Math.usask (2010, site).  

Para que o resultado do teste seja significativo, o valor de U obtido deve ser igual ou menor 

que o valor crítico obtido da Tabela 6. Como o valor de U é superior ao valor crítico, a conclusão é 

a de que o efeito de aprendizagem relativo entre os grupos experimental e de controle não é 
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significativamente diferente. Dessa forma, não é possível rejeitar a hipótese H0, ou seja, não se pode 

afirmar que os participantes do grupo experimental tiveram um efeito de aprendizagem relativo 

superior aos participantes do grupo de controle. 

6.1.1.2 Avaliação do efeito de Aprendizagem Absoluto 

Além da avaliação realizada com enfoque no efeito de aprendizagem relativo, foi realizada a 

avaliação do efeito de aprendizagem absoluto. Da mesma forma, foi aplicado o teste estatístico de 

Mann-Whitney. O primeiro passo foi classificar as notas do pós-teste, ignorando o grupo ao qual 

elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 7. 

Tabela 7: Classificação das notas 

Sequência Notas Classificação 

1 6,2 1 

2 6,4 2 

3 7,0 3 

4 7,2 4 

5 7,8 5 

6 8,0 6,5 

7 8,0 6,5 

8 8,2 8 

9 8,8 9,5 

10 8,8 9,5 

11 9,0 11 

Fonte: O Autor. 

Uma vez classificadas as notas do pós-teste, os dados foram transferidos para outra tabela, 

que separa a classificação para cada grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 8. 

Tabela 8: Classificação das notas por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Nota Classificação Participante Nota Classificação 

1 7,8 5 1 6,4 2 

2 9 11 2 8,8 9,5 

3 8,2 8 3 8,0 6,5 

4 8,0 6,5 4 7,0 3 

5 8,8 9,5 5 6,2 1 

6 7,2 4    

Fonte: O Autor. 
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No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1, e os valores do grupo de controle foram calculados sob a identificação T2. A 

soma das classificações do grupo experimental gerou o valor T1; a soma das classificações do 

grupo de controle gerou o valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 5 + 11 + 8 + 6,5 + 9,5 + 4,0 = 44 

T2 = 2 + 9,5 + 6,5 + 3 + 1 = 22 

Fonte: O Autor. 

Após calculados os valores de T1 e T2, foi selecionado o maior resultado. Nesse caso, o 

resultado da maior classificação é T1 com valor 44. O valor da maior classificação é utilizado na 

variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Em seguida, foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo os valores às respectivas variáveis, tem-se: 

U = 6 * 5 + 6 * (6 + 1) / 2 – 44 

O valor calculado para U foi 7. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de U 

para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre n1 (6) 

e n2 (5) é 3. Para que o resultado do teste seja significativo, o valor de U obtido deve ser igual ou 

menor que o valor crítico obtido da Tabela 6. Como o valor de U é ligeiramente superior ao valor 

crítico, a conclusão é a de que o efeito de aprendizagem absoluto entre os grupos experimental e 

grupo de controle não é significativamente diferente. 

Do ponto de vista quantitativo, não foi possível demonstrar diferenças significativas, que 

permitissem refutar a hipótese de pesquisa H0, evidenciando que a hipótese de pesquisa H1 pudesse 

ser aceita como válida. Antes da realização do experimento, acreditava-se que a utilização do Jogo 

das 7 Falhas pudesse causar um efeito positivo em termos de aprendizagem em acadêmicos de 

graduação na área de Computação. Pelo experimento, porém, pode-se evidenciar que o efeito de 

aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise do grupo experimental não são 

significativamente superiores aos do grupo de controle. 
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6.1.1.3 Avaliação Qualitativa 

Com o objetivo de responder à pergunta de pesquisa 2 (―O jogo proposto facilita a 

aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de conhecimento?‖) e testar a hipótese H2, foram 

incluídas, no questionário de avaliação do jogo, as seguintes perguntas:  

a) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os casos de testes?‖ 

b) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar falhas em um software?‖ 

Para cada uma dessas questões, o aluno deveria apontar um valor de 1 a 4, correspondendo 

às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ e ―sim‖, respectivamente.  

A Tabela 10 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 10: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referentes à questão de pesquisa 2 

Pergunta 
Respostas dos Participantes 

1 2 3 4 5 6 

O jogo ajuda a desenvolver a habilidade 

de executar os casos de testes? 
4 3 4 4 4 4 

O jogo ajuda a desenvolver a habilidade 

de encontrar falhas em um software? 
4 3 4 4 4 4 

Fonte: O Autor. 

A coluna Pergunta corresponde à pergunta realizada no questionário. Na coluna Respostas 

dos Participantes, estão as notas dadas pelos participantes.  

Os dados demonstram que, tanto para a primeira pergunta quanto para a segunda pergunta, 5 

participantes (83,3%) responderam ―sim‖ e 1 participante (16,7%) respondeu ―mais para sim‖. A 

percepção de 100% dos participantes indica que o jogo ajuda a desenvolver as habilidades de 

execução de casos de teste e de encontrar falhas. Na análise dos dados, deve-se levar em conta o 

fato de a amostra ser relativamente pequena, não se podendo, dessa forma, assumir que o resultado 

é generalizado.  

Da mesma forma, para responder à pergunta de pesquisa 3 (―O jogo proposto é considerado 

apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, atratividade e duração?‖) e testar a hipótese 

H3, foram incluídas, no questionário de avaliação do jogo, as seguintes perguntas:  

a) ―Você achou o jogo agradável?‖ 
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b) ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as tarefas?‖ 

c) ―O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o aprendizado?‖ 

d) ―A duração do jogo foi adequada?‖ 

e) ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ 

Para cada uma dessas questões, o participante deveria apontar um valor de 1 a 4, 

correspondendo às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ e ―sim‖, respectivamente.  

A Tabela 11 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 11: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referentes à questão 3 de pesquisa. 

Pergunta 
Respostas dos Participantes 

1 2 3 4 5 6 

Você achou o jogo agradável? 4 4 4 3 4 4 

O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a 

executar as tarefas? 
3 3 4 2 4 4 

O grau de dificuldade do jogo foi 

adequado para o aprendizado? 
3 4 4 3 3 2 

A duração do jogo foi adequada? 4 4 4 4 3 3 

Você gostou de jogar o jogo de teste de 

software? 
4 2 3 3 4 4 

Fonte: O Autor. 

Em relação à primeira pergunta — ―Você achou o jogo agradável?‖ —, pode-se observar 

que 5 participantes (83,3%) responderam ―sim‖ e 1 (16,7%) respondeu ―mais para sim‖. Os dados 

indicam que 100% dos participantes desse experimento consideraram o jogo agradável. 

Quanto à segunda pergunta — ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as 

tarefas?‖ —, pode-se observar que 3 participantes (50%) responderam ―sim‖, 2 (33,3%) 

responderam ―mais para sim‖ e 1 (16,7%) respondeu ―mais para não‖. O resultado obtido indica 

que 83,3% dos participantes consideraram o jogo atrativo e motivador. 

Para a terceira pergunta — ―O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o 

aprendizado?‖ —, pode-se observar que 2 participantes (33%) responderam ―sim‖, 3 (50%) 

responderam ―mais para sim‖ e 1 (16,7%). As respostas obtidas indicam que 83,3% dos 

participantes consideraram o grau de dificuldade do jogo adequado. 
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Para a quarta pergunta — ―A duração do jogo foi adequada?‖ —, pode-se observar que 4 

participantes (66,7%) responderam ―sim‖ e 2 (33,3%) responderam ―mais para sim‖. O resultado 

indica que 100% dos participantes consideraram a duração do jogo adequada. 

Para a quinta pergunta — ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ —, pode-se 

observar que 3 participantes (50%) responderam ―sim‖, 2 (33,3%)  responderam ―mais para sim‖ e 

1 (16,7%)  respondeu ―mais para não‖. Os dados indicam que 83,3% dos participantes gostaram de 

jogá-lo. 

 Os dados indicam que, em relação ao jogo, 100% dos participantes desse experimento o 

consideraram agradável e com duração adequada e que 83,3% gostaram de jogá-lo, considerando-o 

atrativo, motivador e com grau de dificuldade adequado. Na análise dos dados, deve-se levar em 

conta o fato de a amostra ser relativamente pequena, não se podendo, dessa forma, assumir que o 

resultado é generalizado. 

Para se ter uma melhor avaliação do jogo, também foram incluídas algumas questões 

discursivas no questionário de avaliação do jogo (Apêndice G). Através das respostas a essas 

questões, foi observado que, para a pergunta ―O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o 

aprendizado?‖, a forma de responder com valores de 1 (Não) até 4 (Sim) não foi adequada, pois não 

permite saber se a nota mais baixa foi pelo fato de o jogo ser fácil ou difícil. Foi verificado que um 

participante achou o jogo um pouco difícil (nota 3) e outro, fácil (nota 2), o que não ficou claro nas 

respostas. Foi decidido, então, alterar a forma de responder a essa questão nos próximos 

experimentos.  Foi observado, também, nas respostas, que aquilo do que os participantes mais 

gostaram foi a possibilidade de aplicar na prática o conteúdo visto na teoria e a interface gráfica do 

jogo. Em relação àquilo de que menos gostaram, foi a questão da tecla Backspace, que retorna o 

jogo para o início, e a facilidade ou dificuldade dos níveis. Entre as sugestões de melhoria, a mais 

citada foi a criação de mais níveis no jogo. As respostas a essas questões discursivas encontram-se, 

na íntegra, no Apêndice N. 

6.2 EXPERIMENTO REALIZADO NA TURMA DE ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 2, EM SÃO JOSÉ 

O experimento foi aplicado com 7 alunos da turma de Engenharia de Software 2 do curso de 

Ciência da Computação da UNIVALI, em São José, no dia 28/09/2010. Em função da quantidade 

de participantes ser pequena, não houve a divisão dos participantes em grupo experimental e de 
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controle, ou seja, todos os sete participantes jogaram o jogo. Em função da não divisão dos 

participantes em grupo experimental e de controle, o experimento não pode ser classificado como 

experimental (GIL, 1999).  

Para o experimento, não foi apresentado aos participantes o conteúdo sobre testes contido no 

Apêndice M, já que a aula sobre teste de software já havia sido ministrada pelo professor da 

disciplina. Em função do pouco tempo disponível (3 horas), também não foi aplicada a atividade de 

elaboração de casos de teste. O experimento teve apenas a aplicação do pré-teste, do Jogo das 7 

Falhas, da avaliação do jogo e do pós-teste, conforme descrito abaixo.  

O experimento ocorrido no dia 28/09/2010 teve a duração de 3 horas, sendo iniciado por 

volta das 19h e encerrado por volta das 22h. Após o esclarecimento sobre os objetivos do 

experimento e sobre a livre participação de todos, foi solicitado aos alunos o preenchimento do 

Termo de Concordância (Apêndice K) e do Questionário de Perfil do Participante (Apêndice O). 

Logo em seguida, foi dada uma revisão de 30 minutos sobre alguns conceitos de classe de 

equivalência, análise de valor-limite e elaboração de caso de teste. 

Após a conclusão da revisão sobre teste de software, os participantes foram apresentados à 

especificação de requisitos das funcionalidades Cadastro de Usuário e Cadastro de Material. 

Também foram instruídos a responder a uma avaliação sobre o conteúdo de teste de software 

ministrado pelo professor da disciplina. Após as devidas instruções sobre a avaliação, foi passado 

aos participantes o pré-teste disponível no Apêndice I. O pré-teste teve a duração de 30 minutos.  

Após a conclusão do pré-teste, os participantes foram apresentados e instruídos sobre a 

utilização, as regras e os objetivos do Jogo das 7 Falhas. A atividade do jogo teve a duração 

aproximada de 1 hora. Foi observado que, em função de os participantes não terem tido tempo para 

executar a atividade de entendimento dos requisitos/elaboração de casos de teste, eles apresentaram 

dificuldade, pois iniciaram o jogo sem conhecer os requisitos a serem testados. Após a finalização 

da execução do jogo, os participantes preencheram um formulário de avaliação do jogo (Apêndice 

G). Após o preenchimento da avaliação do jogo, os participantes foram informados da realização do 

pós-teste. O pós-teste teve a duração de trinta minutos, e, após a sua finalização, os participantes 

foram liberados. 

Após a finalização do experimento, as provas do pré-teste e do pós-teste foram corrigidas, e 

os dados coletados foram planilhados de forma a permitir a realização das análises quanto aos 
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resultados obtidos. Em função de os participantes não terem sido divididos em grupo de controle e 

grupo experimental, não foi realizado o tratamento estatístico. Dessa forma, não será testada a 

hipótese H0 (o efeito de aprendizagem nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do 

grupo experimental não é superior ao do grupo de controle). 

As notas obtidas pelos participantes estão disponíveis na Tabela 12, onde se encontram o 

número do participante, as notas obtidas no pré-teste e no pós-teste, além da diferença entre essas 

notas. 

Tabela 12: Notas do pré-teste e pós-teste dos participantes do experimento 2 

Grupo Engenharia de Software 2 – São José 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 9,6 8,6 -1,0 

2 7,6 7,6 0,0 

3 9,0 9,0 0,0 

4 6,2 5,4 -0,8 

5 9,0 8,0 -1,0 

6 9,0 10,0  1,0 

7 5,8 7,6  1,8 

Fonte: O Autor. 

Os dados mostram que dois participantes obtiveram uma nota maior no pós-teste do que no 

pré-teste, dois apresentaram a mesma nota em ambos os testes e três obtiveram uma nota inferior no 

pós-teste em relação ao pré-teste. Embora mais participantes tenham apresentado um coeficiente de 

aprendizagem negativo, esse estudo resultou em um fator de aprendizagem médio de ≈ 0,00. 

Da mesma forma que o experimento anterior, com o objetivo de responder à pergunta de 

pesquisa 2 (―O jogo proposto facilita a aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de conhecimento?‖) e 

testar a hipótese H2, foram incluídas, no questionário de avaliação do jogo, as seguintes perguntas:  

a) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os casos de testes?‖ 

b) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar falhas em um software?‖ 

Para cada uma dessas questões do questionário de avaliação do jogo, o aluno deveria apontar 

um valor de 1 a 4, correspondendo às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ e ―sim‖, 

respectivamente. 
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A Tabela 13 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 13: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referentes à questão 2 de pesquisa 

Perguntas 
Respostas dos Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 

O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de 

executar os casos de testes? 
4 4 2 4 3 4 4 

O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de 

encontrar falhas em um software? 
4 3 3 4 3 3 4 

Fonte: O Autor. 

A coluna Pergunta corresponde à pergunta realizada no questionário. Na coluna Respostas 

dos Participantes, estão as notas dadas pelos participantes.  

Em relação à primeira pergunta — ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os 

casos de testes?‖ —, pode-se observar que 5 participantes (71,4%) responderam ―sim‖, 1 (14,3%) 

respondeu ―mais para sim‖ e 1 (14,3%) respondeu ―mais para não‖. 

Para a segunda pergunta — ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar falhas em 

um software?‖ —, pode-se observar que 3 participantes (42,9%) responderam ―sim‖ e 4 (57,1%) 

responderam ―mais para sim‖. 

Os dados indicam que 85,7% dos participantes consideraram que o jogo ajuda a desenvolver 

a habilidade de executar os casos de teste e que 100% consideraram que o jogo ajuda a desenvolver 

a habilidade de encontrar falhas. Na análise dos dados, deve-se levar em conta o fato de a amostra 

ser relativamente pequena, não se podendo, dessa forma, assumir que o resultado é generalizado. 

Da mesma forma, para responder à pergunta de pesquisa 3 (―O jogo proposto é considerado 

apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, atratividade e duração?‖) e testar a hipótese 

H3, foram incluídas no questionário de avaliação do jogo as seguintes perguntas:  

a) ―Você achou o jogo agradável?‖ 

b) ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as tarefas?‖ 

c) ―O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o aprendizado?‖ 

d) ―A duração do jogo foi adequada?‖ 

e) ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ 
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Para cada uma dessas questões, o participante deveria apontar um valor de 1 a 4, 

correspondendo às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ e ―sim‖, respectivamente.  

A Tabela 14 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 14: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referentes à questão 3 de pesquisa 

Perguntas 
Respostas dos Participantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Você achou o jogo agradável? 2 4 2 4 2 3 4 

O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo 

a executar as tarefas? 
2 3 1 4 2 3 3 

O grau de dificuldade do jogo foi 

adequado para o aprendizado? 
4 3 3 4 3 3 4 

A duração do jogo foi adequada? 4 3 1 4 3 3 2 

Você gostou de jogar o jogo de teste de 

software? 
2 3 2 4 2 2 3 

Fonte: O Autor. 

Em relação à primeira pergunta — ―Você achou o jogo agradável?‖ —, pode-se observar 

que 3 participantes (42,9%) responderam ―sim‖, 1 (14,3%) respondeu ―mais para sim‖ e 3 (42,9%) 

responderam ―mais para não‖. 

Em relação à segunda pergunta — ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as 

tarefas?‖ —, pode-se observar que 1 participante (14,3%) respondeu ―sim‖, 3 (42,9%) responderam 

―mais para sim‖, 2 (28,6%) responderam ―mais para não‖ e 1 (14,3%) respondeu ―não‖. 

Para a terceira pergunta — ―O grau de dificuldade do jogo foi adequado para o 

aprendizado?‖ —, pode-se observar que 3 participantes (42,9%) responderam ―sim‖ e 4 (57,1%) 

responderam ―mais para sim‖. 

Para a quarta pergunta — ―A duração do jogo foi adequada?‖ —, pode-se observar que 2 

participantes responderam ―sim‖, 3 responderam (42,9%) ―mais para sim‖, 1 (14,3%) respondeu 

―mais para não‖ e 1 (14,3%) respondeu ―não‖. 

Para a quinta pergunta — ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ —, pode-se 

observar que 1 participante (14,3%) respondeu ―sim‖, 2 (28,6%) responderam ―mais para sim‖ e 4 

(57,1%) responderam ―mais para não‖. 

Os dados demonstram que, em relação ao jogo, 100% dos participantes o consideraram com 
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a duração adequada, 57,2% o consideraram agradável, atrativo, motivador e com duração adequada, 

e 42,8% gostaram de jogá-lo. Pode-se observar que a quantidade de participantes que responderam 

―sim‖ ou ―mais para sim‖ neste experimento foi bem inferior que a do primeiro experimento. Uma 

das prováveis causas para que a avaliação qualitativa do segundo experimento tenha sido inferior à 

do primeiro experimento foi a questão de não ter sido realizada a atividade de elaboração de casos 

de teste, já que três alunos reclamaram, durante a execução do jogo, que não teriam tido tempo para 

ler os requisitos/fazer os casos de teste, pois iniciaram o jogo antes de lerem os requisitos. Outro 

problema ocorrido durante a aplicação do jogo foi o de conexão com a rede, que fez com que o jogo 

ficasse lento, inclusive sendo interrompido, fazendo com que alguns participantes pensassem que 

fosse bug. 

Para se ter uma melhor avaliação do jogo, também foram incluídas algumas questões 

discursivas no questionário de avaliação (Apêndice G). As respostas obtidas nessas questões 

indicam que aquilo de que os participantes mais gostaram no jogo foram a ideia, o objetivo, a 

ergonomia e a interface gráfica. Em relação àquilo de que menos gostaram no jogo, mencionaram a 

duração, a falta de tempo para elaborar casos de teste e os problemas na conexão com o servidor. 

Entre as sugestões de melhoria, as mais citadas foram a criação de um ranking, a correção de 

problemas com o servidor e a inclusão de mais tempo para elaborar casos de teste. As respostas a 

essas questões discursivas, na íntegra, encontra-se no Apêndice N. 

6.3 EXPERIMENTO REALIZADO NA TURMA DE ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 2, EM ITAJAÍ 

O experimento foi aplicado com 21 alunos do curso de Ciência da Computação da 

UNIVALI, em Itajaí, nos dias 04/11/2010 e 11/11/2010. O experimento foi dividido em duas partes, 

conforme descrito abaixo.  

A primeira parte do experimento, ocorrida no dia 04/11/2010, teve a duração de 3 horas e 30 

minutos, sendo iniciada por volta das 19h e encerrada por volta das 22h30min. Após o 

esclarecimento sobre os objetivos do experimento e sobre a livre participação de todos, foi 

solicitado aos alunos o preenchimento do Termo de Concordância (Apêndice K) e do Questionário 

de Perfil do Participante (Apêndice O). Logo em seguida, foi iniciada a aula sobre teste de software. 

O conteúdo da aula de teste de software foi apresentado em duas horas e 15 minutos, tendo um 

intervalo de 15 minutos. O conteúdo apresentado na aula de teste de software está disponível no 

Apêndice M. 
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Após a conclusão da explanação do conteúdo sobre teste de software, os participantes foram 

informados de que responderiam a um questionário de avaliação (Apêndice H) da aula ministrada 

anteriormente. Após o preenchimento do questionário, os participantes foram apresentados à 

especificação de requisitos das funcionalidades Cadastro de Usuário e Cadastro de Material. 

Também foram informados de que a próxima atividade a ser realizada seria derivar casos de teste a 

partir desses requisitos, utilizando as técnicas de classe de equivalência e análise de valor-limite, 

vistas anteriormente. Para a execução dessa atividade, foi dado o tempo de 1 hora. Ao final desse 

período, os participantes foram dispensados. 

A segunda parte do experimento ocorreu no dia 11/11/2010 e teve a duração de 3 horas, 

sendo iniciada por volta das 19h e encerrada por volta das 22h. Após os participantes ocuparem 

seus lugares, os mesmos foram instruídos a responder a uma avaliação sobre o conteúdo ministrado 

na primeira parte do experimento. Após as devidas instruções sobre a avaliação, foi passado aos 

participantes o pré-teste disponível no Apêndice I. O pré-teste teve a duração de 30 minutos. Após a 

realização do pré-teste, foi feita a divisão do grupo através do sorteio planejado no capítulo 5, sendo 

o grupo A experimental e o grupo B de controle.  

O grupo A (experimental) permaneceu na sala do laboratório, onde foram instruídos sobre a 

utilização, as regras e os objetivos do Jogo das 7 Falhas. O grupo B (controle) foi para outro 

laboratório, onde seriam aplicados os exercícios sobre classe de equivalência e análise de 

valor-limite, acompanhados de outro profissional, que teve a função de orientá-los.  

A atividade do jogo realizada pelo grupo experimental teve a duração aproximada de 1 hora e 15 

minutos. Todos os participantes conseguiram descobrir todas as falhas do nível 1, porém apenas 8 dos 

11 conseguiram descobrir todas as falhas do nível 2. Foi observado que o ranking, incluído na tela 

inicial, fez com que os jogadores disputassem entre si, de modo que os que acabaram em menos tempo 

iniciaram o jogo novamente para obter uma pontuação maior, tendo de ser interrompidos para 

continuação do experimento. Após a finalização da execução do jogo, os participantes preencheram um 

formulário de avaliação do jogo (Apêndice G). Após o preenchimento da avaliação do jogo, os 

participantes foram informados da realização do pós-teste. O pós-teste teve a duração de trinta minutos, 

e, após a sua finalização, os participantes foram liberados. 

A atividade realizada pelo grupo de controle teve a duração aproximada de 1 hora. Após a 

sua finalização, os participantes foram informados da realização do pós-teste, que teve a duração de 

30 minutos. 
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6.3.1  Análise dos Resultados 

Após a realização do experimento, as provas do pré-teste e do pós-teste foram corrigidas, e 

os dados coletados foram tabulados, de forma a permitir a realização das análises e testes das 

hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese de pesquisa testada foi a H0 (o efeito de aprendizagem 

nos níveis de conhecimento, compreensão e aplicação do grupo experimental não é superior ao do 

grupo de controle).  

As notas obtidas pelos participantes do grupo experimental e de controle estão disponíveis 

na Tabela 15, onde se encontram o número do participante de cada grupo, as notas obtidas no 

pré-teste e no pós-teste, além da diferença entre essas notas.  

Tabela 15: Notas do pré-teste e do pós-teste do grupo experimental e do de controle 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Pré-teste Pós-teste Diferença Participante Pré-teste Pós-teste Diferença 

1 6,8 10,0 3,2 1 6,0 3,8 -2,2 

2 10,0 10,0 0,0 2 10,0 8,6 -1,4 

3 4,6 5,4 0,8 3 10,0 9,0 -1,0 

4 9,6 8,6 -1,0 4 9,0 5,2 -3,8 

5 6,2 9,0 2,8 5 9,2 8,8 -0,4 

6 9,6 10,0 0,4 6 8,2 6,4 -1,8 

7 9,6 9,6 0,0 7 4,4 7,2 2,8 

8 5,2 7,2 2,0 8 10,0 9,6 -0,4 

9 8,6 9,0 0,4 9 7,0 5,8 -1,2 

10 5,8 6,8 1,0 10 4,2 5,8 1,6 

    11 7,6 6,8 -0,8 

Fonte: O Autor. 
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6.3.1.1 Avaliação do Efeito de Aprendizagem Relativo 

De posse dos dados da Tabela 15, foi aplicado o teste estatístico Mann-Whitney referente ao 

efeito de aprendizagem relativo.  

Tabela 16: Classificação das diferenças 

Sequência Diferença Classificação 

1 -3,8 1 

2 -2,2 2 

3 -1,8 3 

4 -1,4 4 

5 -1,2 5 

6 -1,0 6,5 

7 -1,0 6,5 

8 -0,8 8 

9 -0,4 9,5 

10 -0,4 9,5 

11 0,0 11,5 

12 0,0 11,5 

13 0,4 13,5 

14 0,4 13,5 

15 0,8 15 

16 1,0 16 

17 1,6 17 

18 2,0 18 

19 2,8 19,5 

20 2,8 19,5 

21 3,2 21 

Fonte: O Autor. 

Para o teste do efeito de aprendizagem relativo, foram utilizadas as diferenças dos resultados 

do pré-teste e do pós-teste de ambos os grupos. O primeiro passo foi classificar as diferenças, 

ignorando o grupo ao qual elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 16. 

Para realizar a classificação, todos os resultados das diferenças foram colocados em ordem 

ascendente, iniciando-se em 1, a partir do menor resultado. No caso de haver duas ou mais 

diferenças iguais, a classificação foi obtida através do cálculo da média das suas posições.  
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Uma vez classificadas as diferenças, os dados foram transferidos para outra tabela, que 

separa a classificação para cada grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 17. 

Tabela 17: Classificação das diferenças por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Diferença Classificação Participante Diferença Classificação 

1 3,2 21 1 -2,2 2 

2 0,0 11,5 2 -1,4 4 

3 0,8 15 3 -1,0 6,5 

4 -1,0 6,5 4 -3,8 1 

5 2,8 19,5 5 -0,4 9,5 

6 0,4 13,5 6 -1,8 3 

7 0,0 11,5 7 2,8 19,5 

8 2,0 18 8 -0,4 9,5 

9 0,4 13,5 9 -1,2 5 

10 1,0 16 10 1,6 17 

   11 -0,8 8 

Fonte: O Autor. 

No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1, e os valores do grupo de controle foram calculados sob a identificação T2. A 

soma das classificações do grupo experimental gerou o valor T1; a soma das classificações do 

grupo de controle gerou o valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 18. 

Tabela 18: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 21 + 11,5 + 15 + 6,5 + 19,5 + 13,5 + 11,5 + 18 + 13,5 + 16 = 146 

T2 = 2 + 4 + 6,5 + 1 + 9,5 + 3 + 19,5 + 9,5 + 5 + 17 + 8 = 85 

Fonte: O Autor. 

Após calculados os valores de T1 e T2, foi selecionado o maior resultado. Nesse caso, o 

resultado da maior classificação é T1 com valor 146. O valor da maior classificação será utilizado 

na variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Os valores de n1, n2 e nx foram obtidos da 

seguinte forma: 

a) n1: número de participantes do grupo experimental; 

b) n2: número de participantes do grupo de controle; 

c) nx: número de participantes do grupo com maior somatório de classificação. 
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No caso do experimento realizado, o valor de n1 é igual a 10, n2 é igual a 11, e nx é igual a 

10, pois havia 10 participantes no grupo experimental (n1), 11 participantes no grupo de controle 

(n2), e o grupo com maior somatório de classificação (nx) foi o grupo experimental com 10 

participantes. De posse dos valores dessas variáveis, foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo-se os valores às respectivas variáveis, tem-se: 

U = 10 * 11 + 10 * (10 + 1) / 2 – 146 

O valor calculado para U foi 19. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre n1 

igual a 10 e n2 igual a 11 é 26.  

Para que o resultado do teste seja significativo, o valor de U obtido deve ser igual ou menor 

que o valor crítico obtido da Tabela 6. Como o valor de U é ligeiramente inferior ao valor crítico, a 

conclusão é a de que o efeito de aprendizagem relativo entre os grupos experimental e grupo de 

controle são significativamente diferentes. Dessa forma, pode se afirmar com 95% de certeza que, 

para esse experimento, a hipótese H0 não é verdadeira, o que evidencia que a hipótese H1, sob as 

condições descritas nesse experimento, permitiu uma melhora significativa do efeito de 

aprendizagem relativo do grupo experimental em relação ao grupo de controle. 

6.3.1.2 Avaliação do Efeito de Aprendizagem Absoluto 

Além da avaliação realizada com enfoque no efeito de aprendizagem relativo, foi realizada a 

avaliação do efeito de aprendizagem absoluto. Da mesma forma, foi aplicado o teste estatístico de 

Mann-Whitney. O primeiro passo foi classificar as notas do pós-teste, ignorando o grupo ao qual 

elas pertenciam. Tal classificação está demonstrada na Tabela 19. 
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Tabela 19: Classificação das notas 

Sequência Notas Classificação 

1 3,8 1 

2 5,2 2 

3 5,4 3 

4 5,8 4,5 

5 5,8 4,5 

6 6,4 6 

7 6,8 7,5 

8 6,8 7,5 

9 7,2 9,5 

10 7,2 9,5 

11 8,6 11,5 

12 8,6 11,5 

13 8,8 13 

14 9,0 15 

15 9,0 15 

16 9,0 15 

17 9,6 17,5 

18 9,6 17,5 

19 10,0 20 

20 10,0 20 

21 10,0 20 

Fonte: O Autor. 

Uma vez classificadas as notas do pós-teste, os dados foram transferidos para outra tabela, 

que separa a classificação para cada grupo. Tais dados estão demonstrados na Tabela 20. 

Tabela 20: Classificação das notas por grupo 

Grupo Experimental Grupo de Controle 

Participante Nota Classificação Participante Nota Classificação 

1 10,0 20 1 3,8 1 

2 10,0 20 2 8,6 11,5 

3 5,4 3 3 9,0 15 

4 8,6 11,5 4 5,2 2 

5 9,0 15 5 8,8 13 

6 10,0 20 6 6,4 6 

7 9,6 17,5 7 7,2 9,5 

8 7,2 9,5 8 9,6 17,5 

9 9,0 15 9 5,8 4,5 

10 6,8 7,5 10 5,8 4,5 

   11 6,8 7,5 

Fonte: O Autor. 
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No passo seguinte, os valores das classificações do grupo experimental foram calculados sob 

a identificação T1, e os valores do grupo de controle foram calculados sob a identificação T2. A 

soma das classificações do grupo experimental gerou o valor T1; e a soma das classificações do 

grupo de controle gerou o valor T2. O detalhamento do cálculo é apresentado na Tabela 21. 

Tabela 21: Cálculo de T1 e T2 

T1 = 20 + 20 + 3 + 11,5 + 15 + 20 + 17,5 + 9,5 + 15 + 7,5 = 139 

T2 = 1 + 11,5 + 15 + 2 + 13 + 6 + 9,5 + 17,5 + 4,5 + 4,5 + 7,5 = 92 

Fonte: O Autor. 

Após calculados os valores de T1 e T2, foi selecionado o maior resultado. Nesse caso, o 

resultado da maior classificação é T1 com o valor de 139. O valor da maior classificação será utilizado 

na variável Tx da fórmula do cálculo do valor de U. Em seguida, foi realizado o cálculo de U. 

U = n1 * n2 + nx * (nx + 1) / 2 – Tx 

Atribuindo-se os valores às respectivas variáveis, tem-se: 

U = 10 * 11 + 10 * (10 + 1) / 2 – 139 

O valor calculado para U foi 26. O passo seguinte foi utilizar a tabela de valores críticos de 

U para o teste de Mann-Whitney. Na tabela de valores críticos de U, o valor da interseção entre n1 

igual a 10 e n2 igual a 11 é 26. Para que o resultado do teste seja significativo, o valor de U obtido 

deve ser igual ou menor que o valor crítico obtido da Tabela 6. Como o valor de U é igual ao valor 

crítico, a conclusão é a de que o efeito de aprendizagem absoluto entre os grupos experimental e de 

controle é significativamente diferente. Dessa forma, pode-se afirmar com 95% de certeza que, para 

esse experimento, a hipótese H0 não é verdadeira, o que evidencia que a hipótese H1, sob as 

condições descritas nesse experimento, permitiu uma melhora significativa no efeito de 

aprendizagem absoluto do grupo experimental em relação ao de controle. 

6.3.1.3 Avaliação Qualitativa 

Da mesma forma que os experimentos anteriores, com o objetivo de responder à pergunta de 

pesquisa 2 (―O jogo proposto facilita a aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de 

conhecimento?‖) e testar a hipótese H2, foram incluídas no questionário de avaliação do jogo as 

seguintes perguntas:  
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a) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os casos de testes?‖ 

b) ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar falhas em um software?‖ 

Para cada uma dessas questões do questionário de avaliação do jogo, o aluno deveria apontar 

um valor de 1 a 4, correspondendo às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ e ―sim‖, 

respectivamente.  

A Tabela 22 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 22: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referente à questão de pesquisa 2 

Perguntas 
Respostas dos Participantes 

Média 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O jogo ajuda a desenvolver a 

habilidade de executar os 

casos de testes? 

4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3,5 

O jogo ajuda a desenvolver a 

habilidade de encontrar falhas 

em um software? 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3,8 

Fonte: O Autor. 

A coluna Pergunta corresponde à pergunta realizada no questionário. Na coluna Respostas 

dos Participantes, estão as notas dadas pelos participantes.  

Em relação à primeira pergunta — ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os 

casos de testes?‖ —, pode-se observar que 6 participantes (60%) responderam ―sim‖, 3 (30%) 

responderam ―mais para sim‖ e 1 (10%) respondeu ―mais para não‖. 

Em relação à segunda pergunta — ―O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar 

falhas em um software?‖ —, pode-se observar que 8 participantes (80%) responderam ―sim‖ e 2 

(20%) responderam ―mais para sim‖. 

Os dados indicam que 90% dos participantes consideraram que o jogo ajuda a desenvolver a 

habilidade de executar os casos de teste e que 100% consideraram que o jogo ajuda a desenvolver a 

habilidade de encontrar falhas. Na análise dos dados, deve-se levar em conta o fato de a amostra ser 

relativamente pequena, não se podendo, dessa forma, assumir que o resultado é generalizado.  

Da mesma forma, para responder à pergunta de pesquisa 3 (―O jogo proposto é considerado 

apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, atratividade e duração?‖) e testar a hipótese 

H3, foram incluídas no questionário de avaliação do jogo as seguintes perguntas:  



 125 

a) ―Você achou o jogo agradável?‖ 

b) ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as tarefas?‖ 

c) ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ 

Para cada uma dessas questões do questionário de avaliação do jogo, o participante deveria 

apontar um valor de 1 a 4, correspondendo às respostas ―não‖, ―mais para não‖, ―mais para sim‖ 

―sim‖, respectivamente. 

A Tabela 23 consolida as respostas dadas pelos participantes a cada uma das perguntas. 

Tabela 23: Perguntas e respostas da avaliação do jogo referentes à questão 3 de pesquisa 

Respostas 
Respostas dos Participantes 

Média 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você achou o jogo 

agradável? 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3,70 

O jogo é atrativo e 

conseguiu motivá-lo a 

executar as tarefas? 

4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3,70 

Você gostou de jogar o jogo 

de teste de software? 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3,70 

Fonte: O Autor. 

Em relação à primeira pergunta — ―Você achou o jogo agradável?‖ —, pode-se observar 

que 7 participantes (70%) responderam ―sim‖ e 3 (30%) responderam ―mais para sim‖. 

Em relação à segunda pergunta — ―O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as 

tarefas?‖ —, pode-se observar que 7 (70%) participantes responderam ―sim‖ e 3 (30%) 

responderam ―mais para sim‖. 

Para a terceira pergunta — ―Você gostou de jogar o jogo de teste de software?‖ —, pode-se 

observar que 7 (70%) participantes responderam ―sim‖ e 3 (30%) responderam ―mais para sim‖. 

Os dados demonstram, em relação ao jogo, que 100% dos participantes gostaram de jogá-lo 

e o consideraram agradável, atrativo e motivador. 

Em relação ao grau de dificuldade do jogo e à duração, conforme comentado no 

experimento 1, houve a necessidade de alterar a pergunta e a forma de resposta, para que esses itens 

pudessem ter uma melhor avaliação e, assim, contribuir na avaliação da hipótese H3. 
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Dessa forma, no questionário de avaliação do jogo, foram incluídos os seguintes itens: 

a) ―Em relação ao grau de dificuldade do jogo, você considera que o mesmo foi:‖ 

b) ―Em relação à duração do jogo, você considera que foi:‖ 

Para o primeiro item, o participante deveria selecionar uma das seguintes opções: ―Muito 

fácil‖, ―Fácil‖, ―Muito difícil‖, ―Difícil‖ e ―Adequado – não precisa ser alterado‖. Para o segundo 

item, o participante deveria selecionar uma das seguintes opções: ―Muito curta‖, ―Curta‖, ―Muito 

longa‖, ―Longa‖ e ―Boa – não precisa alterar‖.  

Para o primeiro item — ―Em relação ao grau de dificuldade do jogo, você considera que o 

mesmo foi:‖ —, pode-se observar que 8 participantes responderam ―Adequado‖ e 2 responderam 

―Difícil‖, conforme Gráfico 1. 

  
Gráfico 1: Respostas para o item ―Em relação ao grau de dificuldade do jogo, 

você considera que o mesmo foi:‖ 

Fonte: O Autor. 

Para o segundo item, ―Em relação à duração do jogo, você considera que foi:‖, pode-se 

observar que 5 participantes responderam ―Boa‖, 4 responderam ―Longa‖ e 1 respondeu ―Curta‖, 

conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Respostas para o item ―Em relação à duração do jogo, você considera 

que foi:‖ 

Fonte: O Autor. 

Para se ter uma melhor avaliação do jogo, também foram incluídas algumas questões 

discursivas no questionário de avaliação do jogo (Apêndice G). As respostas obtidas nessas 

questões indicam que aquilo de que os participantes mais gostaram no jogo foi implementar o 

aprendizado com algo interativo, encontrar erros testando os seus requisitos, o fato de o jogo 

simular um pequeno sistema com erros comuns e a interface gráfica do jogo. Em relação àquilo de 

que menos gostaram, mencionaram: a dificuldade de encontrar alguns erros e a tecla Backspace 

que, quando apertada indevidamente, retorna o jogo ao início. Entre as sugestões de melhoria, as 

mais citadas foram a criação de listas de testes já realizados e a criação de erros mais fáceis. As 

respostas a essas questões discursivas encontram-se, na íntegra, no Apêndice N. 

6.4 DISCUSSÃO 

Conforme o framework de avaliação (KOCHANSKI, 2009), esta seção tem por objetivo 

tratar questões relativas às eventuais ameaças à validade do estudo realizado e discutir as 

conclusões às quais se pode chegar a partir dos dados que foram coletados e analisados nas seções 

anteriores. 

Pode-se observar, nas seções anteriores, algumas diferenças nos resultados das avaliações 

quantitativa e qualitativa dos experimentos realizados. Em função dos resultados obtidos, as 

ameaças são discutidas e seus impactos, analisados. 

A primeira ameaça interna identificada foi a possibilidade de os participantes receberem o 
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mesmo teste mais de uma vez, o que poderia fazer com que eles se familiarizassem com as 

respostas, obtendo, dessa maneira, uma nota maior no pós-teste do que no pré-teste. Conforme 

planejamento do experimento, para tratar/reduzir essa ameaça, embora se tenha mantido uma 

correspondência entre as questões do pré-teste e do pós-teste, foi efetuada uma ligeira alteração nos 

cenários e nos valores das questões. Para os três experimentos, foi adotado o mesmo tratamento, 

tendo sido aplicados os mesmos pré-teste e pós-teste. 

A segunda ameaça interna à validade dos resultados foi a possibilidade de existir um 

intervalo entre os eventos de medição e tratamento, possibilitando, dessa forma, que os 

participantes estudassem entre o pré-teste e o pós-teste. Para tratar/reduzir essa ameaça, o pré-teste 

foi aplicado no mesmo dia em que o pós-teste, não havendo intervalo disponível para que os alunos 

estudassem entre um evento e outro. Nos três experimentos, essa ameaça foi tratada da mesma 

forma, ou seja, foi aplicado o pré-teste, em seguida foi feito o tratamento (jogo), e, logo depois, foi 

aplicado o pós teste. 

Outra ameaça interna identificada foi o interesse dos participantes. Existia a possibilidade de 

alguns participantes não estarem interessados no estudo e, dessa forma, responderem ao pré-teste e 

ao pós-teste sem a preocupação de acertá-los. Outro problema em relação ao interesse seria o fato 

de alguns participantes não terem interesse pelo aprendizado da área em foco. Para tratar/reduzir 

essa ameaça, foi aplicado o questionário de perfil, cujo objetivo era identificar possível falta de 

interesse. Além disso, os participantes tiveram de assinar um termo de concordância com o 

experimento. Nos três experimentos, esse tratamento foi aplicado, não tendo sido identificado em 

nenhum deles situação crítica de falta de interesse. 

Em relação à ameaça externa, foi identificada a possibilidade de participantes de um 

determinado grupo terem conhecimentos prévios sobre o assunto abordado (classe de equivalência e 

análise de valor-limite). Para tratar/reduzir essa ameaça, a seleção dos participantes dos grupos 

experimental e de controle foi feita de forma aleatória, através de sorteio. A ameaça foi tratada 

apenas no primeiro e no terceiro experimentos, já que o segundo experimento não teve a divisão dos 

participantes em grupo experimental e de controle. 

Durante a aplicação do segundo experimento, foi identificada uma ameaça, que não havia 

sido detectada durante o planejamento, que foi a questão da diferença entre as atividades realizadas 

nos experimentos. Para o segundo experimento, em função do pouco tempo disponível e do fato de 

os participantes já terem visto o assunto anteriormente, não foi aplicada a atividade de derivação de 
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casos de teste. Foi observado, durante a aplicação do jogo, que os alunos tiveram dificuldades, pelo 

fato de não ter sido realizada essa atividade. 

Com relação à conclusão dos resultados obtidos, foi realizada uma análise considerando as 

avaliações quantitativas e qualitativas em separado. Em relação à avaliação quantitativa, no 

experimento 1, não foi possível comprovar a hipótese H1 (o efeito de aprendizagem nos níveis de 

compreensão, aplicação e análise nos alunos que utilizaram o jogo é superior ao dos alunos que não 

utilizaram o jogo) enquanto que, no experimento 3, essa hipótese foi comprovada. Ambos os 

experimentos compararam a efetividade do jogo em relação à outra atividade de ensino (exercício), 

sendo utilizados os mesmos instrumentos de avaliação e aplicadas as mesmas atividades (aula 

teórica e derivação de casos de teste). A única diferença entre os dois experimentos foi a versão do 

jogo, que, no terceiro experimento, continha o ranking, implementado após a aplicação do primeiro 

experimento. Foi observado, durante o experimento 3, que alguns alunos não queriam parar de 

jogar, pois tinham o objetivo de aumentar a sua pontuação e obter uma melhor colocação no 

ranking.  

Em relação à avaliação qualitativa, pôde-se observar que os resultados foram semelhantes no 

primeiro e terceiro experimento, sendo ambas as hipóteses H2 e H3 comprovadas. Porém, pode-se 

notar uma diferença na avaliação qualitativa referente ao segundo experimento. Acredita-se que isso 

tenha ocorrido em função de não ter sido executada a atividade de derivação de casos de teste, já 

que, durante o experimento, alguns participantes reclamaram de não terem tido tempo para ler os 

requisitos e montar os casos de teste. Outro provável fator, para que, no segundo experimento, os 

resultados qualitativos não tenham sido tão expressivos quanto nos experimentos 1 e 3, foi a 

questão de ter havido problemas na rede/conexão no dia da aplicação do jogo. Esse fato é 

comprovado nas respostas discursivas dos participantes, no questionário de avaliação do jogo. 

  



 130 

7 CONCLUSÕES 

Embora o teste de software seja uma das técnicas mais utilizadas para garantir a qualidade 

de software, pouca atenção tem sido dada a essa atividade nos currículos de graduação. Além disso, 

os cursos oferecidos enfrentam algumas dificuldades, tais como: falta de atividades práticas, 

dificuldade para motivar os alunos, falta de tempo para a transmissão do conhecimento e 

dificuldades para ensinar as habilidades de elaboração e execução de casos de teste. A partir dessa 

motivação, buscou-se a concepção, a implementação e a avaliação de um jogo educacional a ser 

utilizado como apoio ao ensino de teste de software. 

Para alcançar esse objetivo e os objetivos específicos estabelecidos nesta dissertação, foi 

realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica, que teve, entre suas metas, o estudo dos 

seguintes assuntos: os principais conceitos de teste de software, o processo de ensino e 

aprendizagem e as teorias de aprendizagem voltadas aos jogos educacionais de simulação. 

O segundo passo foi realizar uma revisão sistemática sobre métodos de ensino utilizados 

para o ensino da técnica de teste de caixa-preta. A revisão possibilitou ampliar o conhecimento 

sobre as dificuldades encontradas no ensino dessa técnica, conhecer as iniciativas existentes para a 

sua solução, identificar alguns problemas existentes nessas iniciativas (pouca atenção à atividade de 

execução de caso de teste e dificuldade para motivar os alunos) e construir uma alternativa que 

contribuísse para a solução deles. Dessa forma, o objetivo específico 1 foi alcançado.  

Em seguida, baseando-se na pesquisa bibliográfica e na revisão sistemática realizadas 

anteriormente, deu-se início à concepção do Jogo das 7 Falhas. Durante a sua concepção e a 

implementação, buscou-se utilizar as principais características das teorias de aprendizagem voltadas 

aos jogos educacionais de simulação, com o objetivo de contribuir para o problema da falta de 

motivação dos alunos. Além disso, o jogo implementado foi voltado à aplicação prática da atividade 

de execução dos casos de teste (um dos problemas identificados na revisão sistemática). Com a 

realização dessas atividades, os objetivos específicos 2 e 3 foram alcançados. 

Após a implementação do jogo, foi iniciado o planejamento dos experimentos que o 

avaliaram quantitativa e qualitativamente. O planejamento utilizou como base o framework 

desenvolvido por Kochanski (2009), sendo norteado por três questionamentos principais: 
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a) É possível aos estudantes aprenderem uma habilidade e adquirirem conhecimento 

utilizando o jogo proposto? 

b) O jogo proposto facilita a aprendizagem dessa habilidade/a aquisição de conhecimento? 

c) O jogo proposto é considerado apropriado em termos de correção, grau de dificuldade, 

atratividade e duração? 

As hipóteses relacionadas com os questionamentos acima foram: 

a) H0 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise é o mesmo 

para os alunos que utilizaram o jogo ou não; 

b) H1 – o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e análise nos alunos 

que utilizaram o jogo é superior ao dos alunos que não utilizaram o jogo; 

c) H2 – o jogo educacional proposto facilita a aprendizagem da habilidade de executar casos 

de teste e descobrir falhas; 

d) H3 – o jogo educacional proposto torna o processo de aprendizagem mais atrativo. 

Com o objetivo de comprovar ou rejeitar essas hipóteses, foram planejados e aplicados três 

experimentos. No primeiro experimento, com base na análise dos dados realizada, não foi possível 

rejeitar H0; desta forma, a hipótese H1 (o efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, 

aplicação e análise nos alunos que utilizaram o jogo é superior ao dos alunos que não utilizaram o 

jogo) não pôde ser comprovada através da aplicação do teste estatístico de Mann-Whitney. Em 

relação às hipóteses H2 e H3, objetos da avaliação qualitativa, ambas puderam ser comprovadas, 

indicando que o jogo ajuda a desenvolver as habilidades de execução de casos de teste e de 

encontrar falhas, além de ter sido considerado uma atividade de ensino motivadora. 

No segundo experimento, não foi feita a divisão dos participantes em grupo experimental e 

de controle, já que a quantidade de alunos era insuficiente. Com isso, não foi possível verificar, 

através dos testes estatísticos, as hipóteses H0 e H1. Na análise realizada com as diferenças das notas 

obtidas entre o pré-teste e o pós-teste, embora mais participantes tenham apresentado um 

coeficiente de aprendizagem negativo, o estudo resultou em um fator de aprendizagem médio de ≈ 

0,00. Em relação à hipótese H2, após a análise das respostas dos participantes no questionário de 

avaliação do jogo, foi possível comprová-la. Já em relação à hipótese H3, não pôde ser totalmente 
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confirmada. Na análise efetuada, embora a maioria dos participantes tenha achado o jogo atrativo, 

agradável, com boa duração e com nível de dificuldade adequado, a quantidade foi bem inferior à 

dos experimentos 1 e 3. Além disso, em relação à pergunta sobre se os participantes gostaram de 

jogar o jogo, a maioria respondeu ―mais para não‖. Dentre os pontos discutidos sobre por que o 

fator de aprendizagem médio foi aproximadamente igual a 0,00 e por que a avaliação qualitativa 

não foi expressiva, estão: a falta da atividade de derivação de casos de teste (durante o experimento, 

alguns participantes reclamaram de não terem tido tempo para ler os requisitos e montar os casos de 

teste) e problemas apresentados na conexão do servidor no dia de aplicação do experimento (fato 

comprovado nas respostas discursivas dos participantes, no questionário de avaliação do jogo).  

Para o terceiro experimento, a versão do jogo apresentava uma diferença em relação aos 

experimentos anteriores, que foi a inclusão do ranking (nome e pontuação obtida). Após a análise 

dos dados realizada para esse experimento, foi possível rejeitar H0 através da aplicação do teste 

estatístico de Mann-Whitney, comprovando, dessa forma, a hipótese H1 (o efeito de aprendizagem 

nos níveis de compreensão, aplicação e análise nos alunos que utilizaram o jogo é superior ao dos 

alunos que não utilizaram o jogo). Em relação às hipóteses H2 e H3, objetos da avaliação qualitativa, 

ambas puderam ser comprovadas, indicando que o jogo ajuda a desenvolver as habilidades de 

execução de casos de teste e de encontrar falhas, além de ter sido considerada uma atividade de 

ensino motivadora. Foi observado, nesse experimento, que os alunos não queriam parar de jogar o 

Jogo das 7 Falhas; ao terminarem a primeira partida, alguns deles iniciaram uma segunda, com a 

intenção de melhorar a sua posição no ranking. 

A comparação entre os dados obtidos nos três experimentos leva à conclusão de que o jogo 

necessita ser aplicado no contexto utilizado, nesta dissertação, para os experimentos 1 e 3, ou seja, 

deve ser ministrada uma aula sobre teste de software; após essa aula, deve-se aplicar um projeto de 

derivação de casos de teste (utilizando os requisitos que serão testados no jogo); em seguida, 

aplica-se o Jogo das 7 Falhas.   

Desta forma, o objetivo específico 4 foi alcançado, o que ocorreu com igualmente todos os 

demais objetivos específicos planejados para esta pesquisa.  Ressalta-se que os resultados obtidos 

nela não são definitivos, mas passíveis de discussão. 
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7.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Em se tratando das contribuições, o trabalho inicialmente fornece um levantamento dos 

principais métodos de ensino utilizados no ensino da técnica de teste de caixa-preta. No 

levantamento, foram identificados, ainda, os problemas principais ocorridos durante a aplicação 

desses métodos. Essas informações podem ser utilizadas por outros pesquisadores, com o intuito de 

propor soluções para os problemas identificados no ensino de teste de software.  

Além disso, a revisão bibliográfica realizada sobre o ensino e a aprendizagem, bem como 

sobre as teorias de aprendizagem voltadas aos jogos de simulação na área de Engenharia de 

Software, pode ser utilizada por outros pesquisadores que queiram desenvolver e/ou avaliar jogos 

educacionais para o ensino de Engenharia de Software.  

Outra contribuição deste trabalho se refere ao planejamento e à aplicação das avaliações 

qualitativas e quantitativas do jogo. Além disso, algumas mudanças foram incorporadas ao 

questionário de avaliação contido no framework de Kochanski (2009), como a inclusão de 

perguntas discursivas e melhorias nas opções de resposta para a avaliação da duração e do grau de 

dificuldade, e estão disponíveis para uso em outras pesquisas de avaliação quantitativa e qualitativa 

de jogos educacionais.  

Por último, a principal contribuição deste trabalho foi a concepção e a implementação do 

Jogo das 7 Falhas, aplicado a turmas de Engenharia de Software do curso de Ciência da 

Computação da Univali. Os resultados obtidos nos experimentos realizados indicaram que o jogo 

desenvolvido é uma atividade efetiva de ensino, capaz de motivar os alunos, servindo, dessa forma, 

como apoio ao instrutor no ensino do teste de caixa-preta. 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

Atualmente, a versão do jogo possui dois níveis de complexidade, baixa e média. Nesses 

níveis, são abordados alguns tipos de classe de equivalência, tais como: lista, intervalos de valores, 

data, cálculos, regras de negócio simples, além de diversas situações de valor-limite. Poderiam ser 

implementados outros níveis de complexidade alta, que abordassem a classe de equivalência 

booleana e regras de negócios mais complexas, ou seja, situações que não foram contempladas nos 

níveis iniciais.  

Ainda em relação ao jogo, quando a partida fosse encerrada pelo fato de o jogador não ter 



 134 

encontrado todas as falhas, poderia ser exibida a lista com as falhas sorteadas, mas não descobertas, 

e seus respectivos casos de teste. Além disso, para que o instrutor possa fazer uma análise do 

desempenho alcançado pelos alunos no jogo, existem algumas informações que podem ser extraídas 

do banco de dados, tais como: lista de falhas sorteadas, lista de falhas encontradas, tempo utilizado, 

pontuação obtida, entre outras. Para facilitar a análise, poderia ser implementada uma 

funcionalidade, no módulo administrador, para a exibição de gráficos. 

Sugere-se, ainda, como trabalhos futuros, a realização de novas avaliações qualitativas e 

quantitativas sobre o Jogo das 7 Falhas; se possível, com um número maior de participantes. Os 

novos experimentos poderiam, inclusive, utilizar cursos extracurriculares sobre teste de software ou 

turmas de pós-graduação que tivessem a disciplina de Teste de Software. Também poderiam ser 

utilizadas outras atividades de ensino (distintas de exercício) como tratamento para o grupo de 

controle. 
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APÊNDICE A – REQUISITOS DAS FUNCIONALIDADES DO 

JOGO DAS SETE FALHAS 

1.1 REQUISITOS DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE USUÁRIO 

 

1.1.1 REQUISITOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

1.1.1.1 INTERFACE DO USUÁRIO 

 

 
 

 

1.1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

1.1.2.1 Campo Nome 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo trinta caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar um 

usuário com mais de 30 caracteres no campo ―Nome‖ deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Nome deve conter no máximo 30 caracteres.‖ 

b) Não deverá ser permitida a gravação de nome simples, ou seja, todo nome deverá ser composto 

de pelo menos dois nomes. Ao tentar gravar um usuário com nome simples deverá exibir a 

mensagem: ―Por favor, informe um nome composto.‖ 

c) O primeiro nome deverá ser iniciado com letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o 

primeiro nome não iniciado por letra maiúscula deverá exibir a mensagem: ―O campo Nome 

deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

d) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Nome‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Nome é obrigatório.‖ 

 

1.1.2.2 Campo Usuário 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo oito caracteres alfa. Ao tentar gravar um usuário com 

mais de 8 caracteres no campo ―Usuário‖ deverá exibir a mensagem: ―O campo Usuário deve 

conter no máximo 8 caracteres.‖ 

b) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Usuário‖ iniciado por algum valor diferente de letra maiúscula deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Usuário deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 
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c) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com caractere especial. Ao tentar gravar um 

usuário com o campo ―Usuário‖ com algum caractere especial deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Usuário não pode conter caracteres especiais.‖ 

d) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com espaço em branco. Ao tentar gravar um 

usuário com o campo ―Usuário‖ com algum caractere em branco, deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Usuário não pode conter caracteres em branco.‖ 

e) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com números. Ao tentar gravar um usuário com 

o campo ―Usuário‖ com algum caractere numérico, deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Usuário não pode conter caracteres numéricos.‖ 

f) Não deverá ser permitida a gravação de dois usuários iguais. Ao tentar gravar dois usuários 

iguais, deverá exibir a mensagem: ―Não é permitido o cadastro de dois usuários iguais.‖ 

g) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com acentos ou ―Ç‖. Ao tentar gravar um 

usuário com o campo ―Usuário‖ com algum acento ou ―ç‖, deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Usuário não pode conter acentos ou 'ç'.‖ 

h) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Usuário‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário é obrigatório.‖ 

 

1.1.2.3 Campo Senha 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo seis caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar um 

usuário com mais de seis caracteres no campo ―Senha‖ deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Senha deve conter no máximo 6 caracteres.‖ 

b) Deverá ter pelo menos um número. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ sem 

caractere numérico, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter pelo menos um 

número.‖ 

c) Não deverá ser permitida a gravação de senha com caractere especial. Ao tentar gravar um 

usuário com o campo ―Senha‖ com algum caractere especial deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Senha não pode conter caracteres especiais.‖ 

d) Deverá ter pelo menos um caractere alfa. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ 

sem caractere alfa, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter pelo menos um 

caractere alfa.‖ 

e) Deverá ter pelo menos uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ 

sem letra maiúscula, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter pelo menos uma 

letra maiúscula.‖ 

f) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Senha é obrigatório. 

 

1.1.2.4 Campo Confirmação 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo seis caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar um 

usuário com mais de seis caracteres no campo ―Confirmação‖ deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Confirmação deve conter no máximo 6 caracteres.‖ 

b) Deverá ter pelo menos um número. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Confirmação‖ 

sem caractere numérico, deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação deve conter pelo 

menos um número.‖ 
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c) Não deverá ser permitida a gravação de confirmação com caractere especial. Ao tentar gravar 

um usuário com o campo ―Confirmação‖ com algum caractere especial deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Confirmação não pode conter caracteres especiais.‖ 

d) Deverá ter pelo menos um caractere Alfa. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ sem caractere alfa, deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação deve 

conter pelo menos um caractere alfa.‖ 

e) Deverá ter pelo menos uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ sem letra maiúscula, deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação deve 

conter pelo menos uma letra maiúscula.‖ 

f) Deverá ser sempre igual à senha. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Confirmação‖ 

diferente do campo ―Senha‖, deverá exibir a mensagem: ―O conteúdo do campo Senha deve ser 

igual ao do campo confirmação‖ 

g) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Confirmação‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Confirmação é obrigatório. 

 

1.1.3 OUTROS REQUISITOS 

 

1.1.3.1 Após a gravação do usuário deverá ser exibida a mensagem: ―Usuário cadastrado com 

sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

1.1.3.2 Ao pressionar o botão Limpar todos os campos devem ser limpos. 

1.1.3.3 O botão Excluir deverá estar desabilitado. 

1.1.3.4 O botão Imprimir deverá estar desabilitado. 

1.1.3.5 O TAB deverá navegar pela tela seguindo a ordem dos campos. 

 

1.2 REQUISITOS DA FUNCIONALIDADE CADASTRO DE MATERIAL 

 

1.2.1 REQUISITOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

1.2.1.1 INTERFACE DO USUÁRIO 
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1.2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

1.2.2.1 Campo Código 

a) Deverá permitir a entrada de valores numéricos no intervalo de 5 a 99998. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Código‖ com um valor inferior a 5, deverá exibir a mensagem: ―Código 

com valor inferior a 5.‖. Ao tentar gravar um material com o campo ―Código‖ com valor 

superior a 99998, deverá exibir a mensagem: ―Código com valor superior a 99998.‖ 

b) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um material 

com o campo ―Código‖ com algum caractere diferente de numérico deverá exibir a mensagem: 

―Código inválido.‖ 

c) Ao entrar com um código já cadastrado a funcionalidade deverá entrar no módulo de alteração, 

ficando desabilitado; 

d) Ao entrar com um código não cadastrado a funcionalidade deverá entrar no módulo de inclusão; 

e) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Código‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Código é obrigatório. 

 

1.2.2.2 Campo Material 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo 25 caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar um 

material com mais de vinte e cinco caracteres no campo ―Material‖ deverá exibir a mensagem: 

―O campo Material deve permitir a entrada de no máximo 25 caracteres.‖ 

b) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Material‖ iniciado por algum valor diferente de letra maiúscula deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Material deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

c) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Material‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Material é obrigatório.‖ 

 

1.2.2.3 Campo Tipo 

a) Deverá ser do tipo combo Box; 

b) Ao ser selecionado deverá exibir todos os materiais em ordem alfabética; 

c) No módulo de inclusão deverá ser iniciado em branco; 

d) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Tipo‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Tipo é obrigatório.‖ 

 

1.2.2.4  Campo Quantidade 

a) Deverá permitir a entrada de valores numéricos no intervalo de 1 a 9999. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Quantidade‖ com um valor inferior a 1 ou superior a 9999, deverá exibir 

a mensagem: ―Quantidade inválida.‖ 

b) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um material 

com o campo ―Quantidade‖ com algum caractere diferente de numérico deverá exibir a 

mensagem: ―Quantidade inválida.‖ 

c) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Quantidade‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Quantidade é obrigatório.‖ 
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 1.2.2.5 Campo Preço 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo 6,2 caracteres, ou seja, 6 inteiros e dois decimais. Ao 

tentar gravar um material com mais de seis inteiros ou com mais de 2 decimais no campo 

―Preço‖ deverá exibir a mensagem: ―O campo Preço deve permitir a entrada de no máximo seis 

inteiros e dois decimais.‖ 

b) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um material 

com o campo ―Preço‖ com algum caractere diferente de numérico deverá exibir a mensagem: 

―Preço inválido.‖ 

c) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Preço‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Preço é obrigatório.‖ 

 

 1.2.2.6 Campo Total 

a) Deverá estar desabilitado para escrita; 

b) Deverá ser preenchido com a multiplicação dos valores dos campos Quantidade x Preço; 

c) É obrigatório. 

 

1.2.2.7 Campo Data 

a) Deverá possuir a máscara dd/mm/aaa. Ao tentar gravar um material com o campo ―Data‖ com 

uma máscara diferente de dd/mm/aaaa deverá exibir a mensagem: ―O campo data deve possuir a 

máscara dd/mm/yyyy.‖ 

b) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico ou ―/‖. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Data‖ com algum caractere diferente de numérico ou ―/‖ deverá exibir a 

mensagem: ―Data inválida.‖ 

c) Não deverá permitir a gravação de material com data inválida. Ao tentar gravar um material 

com o campo ―Data‖ com uma data inválida, deverá exibir a mensagem: ―Data inválida.‖ 

d) Não deverá permitir a gravação de material com data inferior a data corrente. Ao tentar gravar 

um material com o campo ―Data‖ com uma data menor do que a data corrente deverá exibir a 

mensagem: ―A Data não pode ser inferior a Data Corrente.‖ 

e) Deverá permitir a entrada de no máximo 8 números e 2 barras (/); 

f) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Data‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Data é obrigatório.‖ 

 

1.2.3 OUTROS REQUISITOS 

 

1.2.3.1 Após a gravação do material deverá ser exibida a mensagem: ―Material cadastrado com 

sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

1.2.3.2 Após a alteração de um material cadastrado deverá ser exibida a mensagem: ―Material 

alterado com sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

1.2.3.3 Ao pressionar o botão Limpar todos os campos devem ser limpos. 

1.2.3.4 O botão ―Excluir‖ deverá estar desabilitado durante a inclusão do material. 

1.2.3.5 O botão ―Excluir‖ deverá estar habilitado após a entrada de um código de material já 

cadastrado. 
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1.2.3.6 Após o usuário pressionar o botão ―Excluir‖ deverá ser exibida a mensagem: ―Deseja 

excluir este material?‖ com os botões ―OK‖ e ―Cancelar‖. 

1.2.3.7 Ao pressionar o botão ―Cancelar‖ do questionamento ―Deseja excluir este material‖ o 

material não será excluído. 

1.2.3.8 Ao pressionar o botão ―OK‖ do questionamento ―Deseja excluir este material‖ o material 

deverá ser excluído  

1.2.3.9 O botão Imprimir deverá estar desabilitado. 

1.2.3.10  O TAB deverá navegar pela tela seguindo a ordem dos campos. 
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APÊNDICE B – PLANO DE ENSINO 

P L A N O  D E  E N S I N O  

I D E N T I F I C A Ç Ã O  

Curso: Elaboração e Execução de Casos de Testes  

Carga horária: 8 h/a  

P R O F E S S O R  ( E S )  

Nome: Lúcio Lopes Diniz E-mail: luciold2001@yahoo.com.br 

    

C O N T E X T O  

O público alvo do curso são alunos de graduação em Ciência da Computação e Sistema da 

Informação, bem como profissionais já formados das áreas da Ciência da Computação e Sistema 

da Informação que estejam ou não trabalhando com testes de software.  

  

Necessidades: As principais atividades realizadas por um analista de testes são: elaboração e 

execução de casos de testes. Existe então uma necessidade que os alunos, saiam da faculdade com 

o conhecimento tanto teórico quanto prático das atividades: elaborar casos de testes e executar 

casos de testes. Este curso tem então o objetivo de proporcionar aos alunos a visão teórica e 

prática dessas atividades. 

P R E - C O N D I Ç Õ E S  

Ter conhecimento básico na área de Engenharia de Software ou estar matriculado na disciplina de 

Engenharia de Software nos cursos de Ciência da Computação ou Sistema da Informação. 

 

E M E N T A  

- Conceitos Básicos de Teste 

- Técnicas de Teste 

- Níveis de Teste 

- Tipos de Teste 

- Elaboração de Casos de Teste 

- Execução de Casos de Testes 

O B J E T I V O S  G E R A I S  D E  A P R E N D I Z A G E M  

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:  

 Descrever as técnicas de teste e os tipos de testes e identificar as suas diferenças; 

 Descrever os níveis de teste e identificar as características, os objetivos e os responsáveis pela 

execução de cada nível; 

 Descrever os principais métodos de elaboração de casos de teste e identificar os principais 

problemas existentes na elaboração dos casos de teste. 

 Elaborar os casos de testes funcionais utilizando as técnicas classe de equivalência e análise de 

valor limite. 

  Executar os casos de testes funcionais. 

 Reportar defeitos encontrados. 

 

Continua... 
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Continuação... 

CONTEÚDOS 

(REFERÊNCIAS) 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 
AVALIAÇÃO 

Unidade 1 – Conceitos 

Básicos 

 Definição de Teste 

 Objetivo do Teste 

 Porquê Testar? 

 Definições (Erro, 

Defeito e Falhas) 

 Custo do Defeito 

 Princípios Gerais do 

Teste 

 Dimensões do Teste 

 

 

Bibliografia:  

 

(JORGENSEN,1995; 

PERRY, 2006; 

PFLEEGEER, 2001; 

RIOS et al., 2007; 

ABRAN et al., 2004) 

- Nível Conhecimento:  

 Definir teste de 

software  

 Relembrar conceitos 

básicos de teste de 

software 

 Reconhecer a 

definição de erro, 

defeito e falha 

 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os 

principais 

preconceitos 

existentes com a 

atividade de teste; 

 Explicar as razões 

pelas quais os testes 

devem ser aplicados 

o mais cedo 

possível 

 Classificar e dar 

exemplos para os 

conceitos de testes 

 Descrever as 

dimensões do teste 

de software 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva.  

 

Unidade 2 – 20 minutos 

Técnicas de Teste 

 Teste Estrutural (Caixa 

Branca) 

 Teste Funcional 

(Caixa Preta) 

 

- Conhecimento:  

 Listar as técnicas de 

teste existentes; 

 Reconhecer a 

definição de Teste 

Estrutural e Teste 

Funcional 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Bibliografia:  

 

(BEIZER, 1990, 1995; 

JORGENSEN, 1995; 

KANER, 1999; PERRY, 

2006; ABRAN et al., 

2004)  

- Compreensão: 

 Descrever as 

técnicas de teste 

identificando as 

suas características, 

  

Continua... 
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Continuação... 

 - Análise: 

 Identificar as 

diferenças entre as 

Técnicas de Testes 

Estrutural e 

Funcional 

 Identificar as 

vantagens e 

desvantagens de 

uma técnica em 

comparação com a 

outra 

  

Unidade 3 – 0,5h 

Níveis de Teste 

 Teste Unitário 

 Teste de Integração 

 Teste de Sistema 

 Teste de Aceite 

 

Bibliografia:  

 

(JORGENSEN, 1995; 

PERRY, 2006; 

PFLEEGER, 2001; 

ABRAN et al. , 2004) 

 

- Conhecimento:  

 Listar os níveis de 

testes existentes; 

 Reconhecer a 

definição de nível 

de teste 

 

 

- Compreensão: 

 Descrever os níveis 

de teste, 

identificando as 

características, 

objetivos e 

responsáveis por 

cada nível 

 Explicar as 

diferenças e 

semelhanças entre 

os níveis de testes. 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Unidade 4 – 40 minutos 

Tipos de Teste 

 Teste Funcional 

 Teste de Regressão 

 Teste de Segurança 

 Teste de Volume 

 Teste de Usabilidade 

 Teste de Performance. 

 

- Conhecimento:  

 Listar os principais 

tipos de teste 

existentes; 

 Reconhecer a 

definição de tipo de 

teste 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Aplicação de 

exercício 

 

 

Continua... 
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Continuação... 

Bibliografia:  

 

(KANER, 1999; PERRY, 

2006; PFLEEGER, 2001, 

RIOS et al., 2007) 

 

- Compreensão: 

 Descrever os 

principais tipos de 

testes identificando 

as suas principais 

características, 

 Explicar as 

diferenças entre os 

diferentes tipos de 

testes 

 

- Aplicação: 

 Selecionar o melhor 

tipo de teste para 

cada requisito a ser 

testado 

  

Unidade 5 – 5,5h 

Elaboração de Caso de 

Teste 

 Definições de caso de 

teste 

 Métodos de seleção de 

casos de testes 

 Classe de equivalência 

 Análise de Valor 

limite 

 Exercícios 

 Projeto de elaboração 

de casos de testes 

- Conhecimento:  

 Definir casos de teste  

 Definir cenário de 

teste 

 Listar os métodos de 

Elaboração de casos 

de teste 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

A1 – Elaboração de 

casos de testes 

utilizando os 

requisitos e os 

métodos 

apresentados 

 

Pré Teste e Pós 

Teste 

Bibliografia:  

 

(BEIZER, 1995; 

BLACK, 2002; IEEE 

610, 1990; 

JORGENSEN, 1995; 

KANER, 1999; 

PATTON, 2005) 

 

- Compreensão: 

 Descrever os 

principais métodos 

de elaboração de 

casos de teste 

 Identificar os 

principais problemas 

existentes na 

elaboração dos casos 

de teste 

 Explicar a diferença e 

semelhança entre 

―Classe de 

Equivalência‖ e 

―Análise de Valor 

Limite‖ 

Aplicação de 

Exercício 

 

 

Continua... 
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Continuação... 

 

 

- Aplicação 

 Aplicar o 

conhecimento teórico 

através da elaboração 

de casos de testes 

 Identificar os valores 

limites para partições 

válidas e inválidas 

  

- Análise: 

  Comparar os 

métodos de 

elaboração de casos 

de teste 

 

- Síntese: 

 Estruturar os casos de 

teste 

Projeto: Elaboração 

de casos de testes 

de duas 

funcionalidades 

utilizando as 

técnicas classe de 

equivalência e 

análise de valor 

limite e as 

especificações de 

requisitos destas 

funcionalidades. 

 

Unidade 6 – 5h 

Execução de Caso de 

Teste 

 Reporte de Defeitos 

 Apresentação do Jogo 

―Encontre as sete 

falhas‖ 

 Apresentação dos 

objetivos e regras do 

jogo ―Encontre as sete 

falhas‖ 

 Execução dos casos de 

Teste elaborados 

através do Jogo das 

Sete Falhas‖ 

 Prova 

 

Bibliografia:  

 

(BLACK, 2002; PERRY, 

2006; RIOS et al., 2007) 

- Conhecimento:  

 Definir Execução 

Manual 

 Definir Execução 

Automatizada 

 Listar os Métodos de 

Elaboração de Casos 

de Teste 

 

- Compreensão: 

 Descrever os 

principais pré 

requisitos para a 

montagem da base de 

teste 

 

- Aplicação 

 Aplicar os casos de 

Testes através do 

Jogo das 7 Falhas 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Jogo Educativo: 

Execução dos casos 

de testes através da 

utilização do Jogo 

das sete falhas 

A2 – Nível 

Alcançado 

/Pontuação obtida 

no jogo ―Encontre 

as sete falhas‖ 

 - Análise: 

  Comparar os 

resultados obtidos 

com os esperados 

  

 

Continua... 
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Continuação... 

 - Síntese: 

 Planejar a Execução 

dos casos de Teste 

 

- Avaliação 

 Julgar se o resultado 

encontrado está 

correto ou incorreto 

  

E S T R A T É G I A  D E  E N S I N O  

O curso compreende 6 unidades que utilizarão as seguintes estratégias de ensino: 

 

Unidade 1 – Conceitos Básicos: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides onde se espera alcançar um nivelamento da turma. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 2 – Técnicas de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 3 – Níveis de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 4 – Tipos de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva através 

de apresentação de slides. 

Aplicação de exercício. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 5 – Elaboração de Casos de Teste: Para esta unidade serão adotadas duas estratégias: 

1) Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva através de apresentação de slides e 

aplicação de exercício. Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o 

aluno que responder corretamente ganhará um bombom. 

  

2) Aplicação prática dos conceitos teóricos obtidos na estratégia 1, através de um projeto de 

elaboração de casos de testes, onde se espera que ao final do jogo o aluno tenha aplicado as 

melhores técnicas de elaboração de casos de testes colocando assim em prática o conhecimento 

adquirido anteriormente. 

 

Unidade 6 – Execução de Casos de Teste: Para esta unidade serão adotadas duas estratégias: 

1) Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

Continua... 
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Continuação... 

 

2) Aplicação prática dos conceitos teóricos obtidos na estratégia 1, através da utilização do jogo 

das sete falhas onde serão aplicados os casos de testes elaborados durante a unidade 6. Espera-se 

que ao final da execução do jogo o aluno seja capaz de comparar os resultados obtidos com os 

desejados, identificando assim o maior número de falhas possíveis, colocando assim em prática o 

conhecimento adquirido anteriormente. 

A V A L I A Ç Ã O  

A avaliação será realizada através da utilização dos seguintes materiais: 

1) Projeto de Elaboração dos casos de testes: 

Os casos de testes serão avaliados pelo desempenho do aluno no jogo das sete falhas, ou seja, 

pontuação obtida, tempo e número de falhas descobertas. 

2) Testes: 

a. Pré-Teste A 

b. Pós-Teste B 

Existem basicamente dois testes um denominado ―Pré Teste A‖ que será aplicado após o 

projeto de elaboração dos casos de testes e outro denominado ―Pós Teste B‖ que será 

aplicado a todos os participantes após a execução do jogo. Ambos têm o mesmo número de 

questões e são equivalentes em termos dos objetivos instrucionais. No entanto, o cenário / e 

ou valores descritos nas questões correspondentes são ligeiramente diferentes.  

3) Questionários: 

Os alunos terão que preencher dois questionários, um de avaliação da aula (veja o apêndice 

D) e um de avaliação do jogo (veja o apêndice E). 
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APÊNDICE C - ARTIGOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Lista de Artigos da Revisão Sistemática após o Primeiro Filtro de Leitura de Títulos e  
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APÊNDICE D – DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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APÊNDICE E – REQUISITOS DO JOGO DAS 7 FALHAS 

2. REQUISITOS DO JOGO DAS 7 FALHAS 

 

2.1 REQUISITOS DO JOGO DAS 7 FALHAS 

 

2.1.1 REQUISITOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

2.1.1.1 Interfaces do usuário 
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2.1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

2.1.2.1 Tela Inicial 

e) Deverá possuir um botão chamado ―Iniciante‖, que ao ser pressionado deverá ir para a 

tela ―Bem Vindo‖. 

f) Deverá possuir um botão chamado ―Avançado‖, que estará desabilitado nesta primeira 

versão.‖ 

 

2.1.2.2 Tela Bem Vindo 

i) Deverá ser dividida em duas partes: a primeira contendo o Usuário, Senha e os Botões: 

Iniciar, Requisitos e Regra; a segunda contendo o Ranking com a posição, nome do 

jogador e pontos obtidos. 

 

2.1.2.3 Login 

a) Possibilitar que o jogador faça o login no jogo, utilizando usuário e senha cadastrados no 

módulo administrador. 

b) Não deverá ser permitido o login, com usuário e/ou senha inválidos. Ao entrar com um 

usuário e/ou senha inválido deverá exibir a mensagem: ―Usuário ou senha inválidos.‖ 

c) Ao pressionar o botão ―Regras‖ deverá exibir as Regras do Jogo das 7 Falhas. 

d) Ao pressionar o botão ―Requisitos‖ deverá exibir os Requisitos das funcionalidades a 

serem testadas. 

e) Ao pressionar o botão Iniciar o jogador deverá ir para a tela de nível 1. 

f) Ao pressionar o botão ―Iniciar‖ as 7 falhas deverão ser sorteadas aleatoriamente, ou seja, 

a cada login do jogador as 7 falhas deverão ser sorteadas. 

 

 

2.1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

2.1.3.1 Deverá ser desenvolvido para a plataforma web. 

2.1.3.2 Deverá ser implementado na linguagem de programação JAVA. 

2.1.3.3 Deverá utilizar o banco de dados MYSQL. 

2.1.3.4 Deverá funcionar no browser Internet Explorer 6.0 ou superior. 

2.1.3.5 Deverá funcionar no browser Firefox 3.0 ou superior. 

 

2.1.4 OUTROS REQUISITOS 

 

2.1.4.1 Deverá ter dois níveis 

 

2.2 REQUISITOS NÍVEL 1 (FUNCIONALIDADE CADASTRO DE USUÁRIO) 

 

2.2.1 REQUISITOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

2.2.1.1 Interface do usuário 
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2.2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

2.2.2.1 Tela Nível 1 

a) Deverá ser dividida em duas partes: 

1. Lado esquerdo: – Nele se encontram: os controles do jogo; o relógio, o botão de 

dicas, a lista de falhas, que é preenchida à medida que as falhas são descobertas, a 

pontuação do jogo e os botões Requisitos e Regras. 

2. Lado Direito: - Na sua parte superior deverá exibir a funcionalidade a ser testada, 

que, no caso do nível 1, é o Cadastro de Usuário, com os campos Nome, Usuário, 

Senha e Confirmação, e os botões Salvar e Limpar (habilitados), além de Excluir e 

Imprimir (desabilitados).  

b) O relógio deverá indicar o tempo disponível para o jogador identificar as sete falhas do 

nível 1. 

c) O relógio deverá ser iniciado com 25 minutos, e deverá ser decrescente até chegar a 0 

minutos quando o jogo deverá ser finalizado. 

d) Ao pressionar o botão ―Dicas‖ deverá ser exibida uma dica sobre um dos erros ainda não 

identificados. 

e) Após pressionar o botão ―Dicas‖ o jogador perderá 4 pontos. 

f) Deverá ser exibida apenas uma dica, após a exibição da primeira dica, o botão deverá ser 

desabilitado. 

g) Ao pressionar o botão ―Requisitos‖ deverá ser exibido os requisitos do nível 1. 

h) Ao pressionar o botão ―Regras‖ deverá exibir os objetivos e regras do jogo. 

i) Após a simulação de uma falha, deverá ser exibida na parte inferior do lado direito, uma 

lista contendo sete classes de equivalência e/ou valores limite sorteadas aleatoriamente. 

j) A cada execução de um caso de teste deverá ser exibido o feedback informando a que 

classe de equivalência e/ou valor limite este caso de teste está associado. 

k) Após a associação da falha simulada com a classe de equivalência ou o valor limite, a 

mesma deverá ser disponibilizada na parte ―Falhas Encontradas‖. 
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2.2.2.2 Campo Nome 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo trinta caracteres alfanuméricos. Ao tentar 

gravar um usuário com mais de 30 caracteres no campo ―Nome‖ deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Nome deve conter no máximo 30 caracteres.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a entrada de 

mais de 30 caracteres no campo ―Nome‖. 

b) Não deverá ser permitida a gravação de nome simples, ou seja, todo nome deverá ser 

composto de pelo menos dois nomes. Ao tentar gravar um usuário com nome simples 

deverá exibir a mensagem: ―Por favor, informe um nome composto.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de nome simples. 

c) O primeiro nome deverá ser iniciado com letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário 

com o primeiro nome não iniciado por letra maiúscula deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Nome deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de nome iniciado com letra diferente de maiúscula. 

d) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Nome‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Nome é obrigatório.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com o campo ―Nome‖ em branco. 

 

2.2.2.3 Campo Usuário 

a) Deverá permitir a entrada de no máximo oito caracteres alfa. Ao tentar gravar um 

usuário com mais de 8 caracteres no campo ―Usuário‖ deverá exibir a mensagem: ―O 

campo Usuário deve conter no máximo 8 caracteres.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a entrada de 

mais de 8 caracteres no campo ―Usuário‖. 

b) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Usuário‖ iniciado por algum valor diferente de letra maiúscula deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário iniciado com letra diferente de maiúscula. 

c) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com caractere especial. Ao tentar gravar 

um usuário com o campo ―Usuário‖ com algum caractere especial deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário não pode conter caracteres especiais.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com caracteres especiais. 

d) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com espaço em branco. Ao tentar gravar 

um usuário com o campo ―Usuário‖ com algum caractere em branco, deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário não pode conter caracteres em branco.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com caracteres em branco. 
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e) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com números. Ao tentar gravar um 

usuário com o campo ―Usuário‖ com algum caractere numérico, deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário não pode conter caracteres numéricos.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com caracteres numéricos. 

f) Não deverá ser permitida a gravação de dois usuários iguais. Ao tentar gravar dois 

usuários iguais, deverá exibir a mensagem: ―Não é permitido o cadastro de dois usuários 

iguais.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de dois usuários iguais. 

g) Não deverá ser permitida a gravação de usuário com acentos ou ―Ç‖. Ao tentar gravar 

um usuário com o campo ―Usuário‖ com algum acento ou ―ç‖, deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Usuário não pode conter acentos ou 'ç'.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com acentos ou ―Ç‖. 

h) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Usuário‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Usuário é obrigatório.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com o campo ―Usuário‖ em branco. 

 

2.2.2.4 Campo Senha 

g) Deverá permitir a entrada de no máximo seis caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar 

um usuário com mais de seis caracteres no campo ―Senha‖ deverá exibir a mensagem: 

―O campo Senha deve conter no máximo 6 caracteres.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a entrada de 

mais de 6 caracteres no campo ―Senha‖. 

h) Deverá ter pelo menos um número. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ 

sem caractere numérico, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter pelo 

menos um número.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com senha sem caractere numérico. 

i) Não deverá ser permitida a gravação de senha com caractere especial. Ao tentar gravar 

um usuário com o campo ―Senha‖ com algum caractere especial deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Senha não pode conter caracteres especiais.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com senha com caractere especial. 

j) Deverá ter pelo menos um caractere alfa. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Senha‖ sem caractere alfa, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter 

pelo menos um caractere alfa.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com senha sem caractere Alfa. 
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k) Deverá ter pelo menos uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Senha‖ sem letra maiúscula, deverá exibir a mensagem: ―O campo Senha deve conter 

pelo menos uma letra maiúscula.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com senha sem letra maiúscula. 

l) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Senha‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Senha é obrigatório. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com o campo ―Senha‖ em branco. 

 

2.2.2.5 Campo Confirmação 

h) Deverá permitir a entrada de no máximo seis caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar 

um usuário com mais de seis caracteres no campo ―Confirmação‖ deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Confirmação deve conter no máximo 6 caracteres.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a entrada de 

mais de 6 caracteres no campo ―Confirmação‖. 

i) Deverá ter pelo menos um número. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ sem caractere numérico, deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Confirmação deve conter pelo menos um número.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

j) Não deverá ser permitida a gravação de confirmação com caractere especial. Ao tentar 

gravar um usuário com o campo ―Confirmação‖ com algum caractere especial deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Confirmação não pode conter caracteres especiais.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

k) Deverá ter pelo menos um caractere Alfa. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ sem caractere alfa, deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação 

deve conter pelo menos um caractere alfa.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

l) Deverá ter pelo menos uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ sem letra maiúscula, deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação 

deve conter pelo menos uma letra maiúscula.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

m) Deverá ser sempre igual à senha. Ao tentar gravar um usuário com o campo 

―Confirmação‖ diferente do campo ―Senha‖, deverá exibir a mensagem: ―O conteúdo do 

campo Senha deve ser igual ao do campo confirmação‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com senha diferente da confirmação. 

n) É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Confirmação‖ em branco 

deverá exibir a mensagem: ―O campo Confirmação é obrigatório. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de usuário com o campo ―Confirmação‖ em branco. 
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2.2.3 OUTROS REQUISITOS 

 

2.2.3.1 Após a gravação do usuário deverá ser exibida a mensagem: ―Usuário cadastrado com 

sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema não exibirá a mensagem: 

―Usuário cadastrado com sucesso.‖ Após a gravação de um usuário com caracteres válidos. 

 

2.2.3.2 Ao pressionar o botão Limpar todos os campos devem ser limpos. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, ao pressionar o botão ―Limpar‖ nenhum 

dos campos será limpo. 

 

2.2.3.3 O botão Excluir deverá estar desabilitado. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.2.3.4 O botão Imprimir deverá estar desabilitado. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.2.3.5 O TAB deverá navegar pela tela seguindo a ordem dos campos. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, ao posicionar o cursor no campo 

―Usuário‖ e pressionar TAB o cursor deverá ir para o botão ―Salvar‖ ao invés de ir para o 

campo ―Senha‖. 

 

2.3 REQUISITOS NÍVEL 2 (FUNCIONALIDADE CADASTRO DE MATERIAL) 

 

2.3.1 REQUISITOS DE INTERFACE EXTERNA 

 

2.3.1.1 Interface do usuário 
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2.3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

2.3.2.1 Tela Nível 2 

a) Deverá ser dividida em duas partes: 

1. Lado esquerdo: – Nele se encontram: os controles do jogo; o relógio, a lista de 

falhas, que é preenchida à medida que as falhas são descobertas, a pontuação do jogo 

e os botões Requisitos e Regras. 

2. Lado Direito: - Na sua parte superior deverá exibir a funcionalidade a ser testada, 

que, no caso do nível 2, é o Cadastro de Material, com os campos Código, Material, 

Tipo, Quantidade, Preço, Total e Data e os botões Salvar e Limpar (habilitados), 

além de Excluir e Imprimir (desabilitados).  

b) O relógio deverá indicar o tempo disponível para o jogador identificar as sete falhas do 

nível 2. 

c) O relógio deverá ser iniciado com 40 minutos, e deverá ser decrescente até chegar a 0 

minutos quando o jogo deverá ser finalizado. 

d) No nível 2 não existirá o botão ―Dicas‖. 

e) Ao pressionar o botão ―Requisitos‖ deverá ser exibido os requisitos do nível 1. 

f) Ao pressionar o botão ―Regras‖ deverá exibir os objetivos e regras do jogo. 

g) Após a simulação de uma falha, deverá ser exibida na parte inferior do lado direito, uma 

lista contendo sete classes de equivalência e/ou valores limite sorteadas aleatoriamente. 

h) A cada execução de um caso de teste deverá ser exibido o feedback informando a que 

classe de equivalência e/ou valor limite este caso de teste está associado. 

i) Após a associação da falha simulada com a classe de equivalência ou o valor limite, a 

mesma deverá ser disponibilizada na parte ―Falhas Encontradas‖. 

 

2.3.2.2 Campo Código 

f) Deverá permitir a entrada de valores numéricos no intervalo de 5 a 99998. Ao tentar 

gravar um material com o campo ―Código‖ com um valor inferior a 5, deverá exibir a 

mensagem: ―Código com valor inferior a 5.‖.  

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Código‖ igual a 4, não será permitido em hipótese nenhuma a 

gravação de código menor do que 4. 

g) Ao tentar gravar um material com o campo ―Código‖ com valor superior a 99998, 

deverá exibir a mensagem: ―Código com valor superior a 99998.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Código‖ igual a 99999, não será permitido em hipótese 

nenhuma a gravação de código superior a 99999. 

h) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Código‖ com algum caractere diferente de numérico deverá 

exibir a mensagem: ―Código inválido.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Código‖ com caracteres alfa. 
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i) Ao entrar com um código já cadastrado a funcionalidade deverá entrar no módulo de 

alteração, ficando desabilitado; 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

j) Ao entrar com um código não cadastrado a funcionalidade deverá entrar no módulo de 

inclusão. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

k) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Código‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Código é obrigatório. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.2.3 Campo Material 

d) Deverá permitir a entrada de no máximo 25 caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar 

um material com mais de vinte e cinco caracteres no campo ―Material‖ deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Material deve permitir a entrada de no máximo 25 caracteres.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Material‖ com mais de 25 caracteres, porém esta falha só 

deverá ser implementada no módulo de alteração. 

e) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Material‖ iniciado por uma letra minúscula deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Material deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Material‖ iniciado com letra minúscula, porém esta falha só 

deverá ser implementada no módulo de alteração. 

f) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Material‖ iniciado por caractere especial deverá exibir a mensagem: ―O campo Material 

deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Material‖ com caracteres especiais, porém esta falha só 

deverá ser implementada no módulo de inclusão. 

g) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Material‖ iniciado por número deverá exibir a mensagem: ―O campo Material deve ser 

iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

h) Deverá ser iniciado por uma letra maiúscula. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Material‖ iniciado por caracteres em branco deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Material deve ser iniciado por uma letra maiúscula.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

i) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Material‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Material é obrigatório.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Material‖ em branco, porém esta falha só deverá ser 

implementada no módulo de alteração. 
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2.3.2.4 Campo Tipo 

e) Deverá ser do tipo combo Box. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

f) Ao ser selecionado deverá exibir todos os materiais em ordem alfabética. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

g) No módulo de inclusão deverá ser iniciado em branco. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

h) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Tipo‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Tipo é obrigatório.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Tipo‖ em branco, porém esta falha só deverá ser 

implementada no módulo de alteração. 

 

2.3.2.5  Campo Quantidade 

d) Deverá permitir a entrada de valores numéricos no intervalo de 1 a 9999. Ao tentar 

gravar um material com o campo ―Quantidade‖ com um valor inferior a 1, deverá exibir 

a mensagem: ―Quantidade inválida.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Quantidade‖ igual a zero, não será permitido em nenhuma 

hipótese o cadastro com valor inferior a 0, porém esta falha só deverá ser implementada 

no módulo de alteração. 

e) Deverá permitir a entrada de valores numéricos no intervalo de 1 a 9999. Ao tentar 

gravar um material com o campo ―Quantidade‖ com um valor superior a 9999, deverá 

exibir a mensagem: ―Quantidade inválida.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Quantidade‖ igual a 10000, não será permitido em nenhuma 

hipótese o cadastro com valor superior a 10000, porém esta falha só deverá ser 

implementada no módulo de alteração. 

f) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Quantidade‖ com algum caractere diferente de numérico deverá 

exibir a mensagem: ―Quantidade inválida.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

g) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Quantidade‖ em branco 

deverá exibir a mensagem: ―O campo Quantidade é obrigatório.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.2.6  Campo Preço 

d) Deverá permitir a entrada de no máximo 6,2 caracteres, ou seja, 6 inteiros e dois 

decimais. Ao tentar gravar um material com mais de seis inteiros no campo ―Preço‖ 

deverá exibir a mensagem: ―O campo Preço deve permitir a entrada de no máximo seis 

inteiros e dois decimais.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Preço‖ com sete inteiros, não será permitido em nenhuma 
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hipótese o cadastro com valor superior a 7 inteiros, esta falha será implementada no 

módulo de inclusão e de alteração. 

e) Deverá permitir a entrada de no máximo 6,2 caracteres, ou seja, 6 inteiros e dois 

decimais. Ao tentar gravar um material com mais de 2 decimais no campo ―Preço‖ 

deverá exibir a mensagem: ―O campo Preço deve permitir a entrada de no máximo seis 

inteiros e dois decimais.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Preço‖ com 3 decimais, não será permitido em nenhuma 

hipótese o cadastro com valor superior a 3 decimais, esta falha será implementada no 

módulo de inclusão e de alteração. 

f) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Preço‖ com algum caractere diferente de numérico deverá exibir 

a mensagem: ―Preço inválido.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

g) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Preço‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Preço é obrigatório.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.2.7  Campo Total 

d) Deverá estar desabilitado para escrita. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

e) Deverá ser preenchido com a multiplicação dos valores dos campos Quantidade x Preço. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

f) É obrigatório. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.2.8  Campo Data 

g) Deverá possuir a máscara dd/mm/aaa. Ao tentar gravar um material com o campo 

―Data‖ com uma máscara diferente de dd/mm/aaaa deverá exibir a mensagem: ―O 

campo data deve possuir a máscara dd/mm/yyyy.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

h) Não deverá permitir a entrada de caractere diferente de numérico ou ―/‖. Ao tentar 

gravar um material com o campo ―Data‖ com algum caractere diferente de numérico ou 

―/‖ deverá exibir a mensagem: ―Data inválida.‖ 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

i) Não deverá permitir a gravação de material com data inválida. Ao tentar gravar um 

material com o campo ―Data‖ com uma data inválida, deverá exibir a mensagem: ―Data 

inválida.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Data‖ igual 31/04/2011, 31/06/2011, ou seja, dia = 31 para 

mês que possuem apenas 30 dias. 
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j) Não deverá permitir a gravação de material com data inferior a data corrente. Ao tentar 

gravar um material com o campo ―Data‖ com uma data menor do que a data corrente 

deverá exibir a mensagem: ―A Data não pode ser inferior a Data Corrente.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Data‖ menor que a data corrente. 

k) Deverá permitir a entrada de no máximo 8 números e 2 barras (/). 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

l) É obrigatório. Ao tentar gravar um material com o campo ―Data‖ em branco deverá 

exibir a mensagem: ―O campo Data é obrigatório.‖ 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema deverá permitir a gravação 

de material com o campo ―Data‖ em branco, porém esta falha só deverá ser 

implementada no módulo de alteração. 

 

2.3.3 OUTROS REQUISITOS 

 

2.3.3.1 Após a gravação do material deverá ser exibida a mensagem: ―Material cadastrado com 

sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.2 Após a alteração de um material cadastrado deverá ser exibida a mensagem: ―Material 

alterado com sucesso.‖ e todos os campos deverão ser limpos. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema não exibirá a mensagem: 

―Material alterado com sucesso.‖ após a alteração de um material. 

 

2.3.3.3 Ao pressionar o botão Limpar todos os campos devem ser limpos. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.4 O botão ―Excluir‖ deverá estar desabilitado durante a inclusão do material. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.5 O botão ―Excluir‖ deverá estar habilitado após a entrada de um código de material já 

cadastrado. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.6 Após o usuário pressionar o botão ―Excluir‖ deverá ser exibida a mensagem: ―Deseja 

excluir este material?‖ com os botões ―OK‖ e ―Cancelar‖. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema não exibirá a mensagem: 

―Deseja excluir este material?‖ com os botões ―OK‖ e ―Cancelar‖. 

 

2.3.3.7 Ao pressionar o botão ―Cancelar‖ do questionamento ―Deseja excluir este material‖ o 

material não será excluído. 

Caso este requisito seja uma das falhas sorteadas, o sistema irá efetuar a exclusão mesmo 

após pressionar o cancelar. 
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2.3.3.8 Ao pressionar o botão ―OK‖ do questionamento ―Deseja excluir este material‖ o material 

deverá ser excluído. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.9 O botão Imprimir deverá estar desabilitado. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha. 

 

2.3.3.10 O TAB deverá navegar pela tela seguindo a ordem dos campos. 

Este requisito não deverá ser sorteado como falha 
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APÊNDICE F - FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO DO JOGO 

Planejamento da Avaliação do Jogo das Sete Falhas 
 

 

Tabela 1: Planejamento da Avaliação 

I – Definição do Experimento 

Estratégia de pesquisa: Justificativa 

[ X ] Quantitativa A estratégia de pesquisa quantitativa será utilizada para 

obtenção de evidências para a resposta da questão de pesquisa 

1. Esta avaliação tem o objetivo de avaliar a efetividade da 

aprendizagem proporcionada pela aplicação do jogo das sete 

falhas. 

[ X ] Qualitativa A estratégia de pesquisa qualitativa será utilizada para 

obtenção de evidências para as respostas de pesquisa 2 e 3. 

Esta avaliação qualitativa se dará através de aplicação de 

questionários e tem como objetivo de avaliar sob o ponto de 

vista dos alunos, se foi percebido uma melhora em suas 

habilidades: execução de casos de testes e identificação de 

falhas bem como avaliar se o jogo tornou o processo de ensino 

e aprendizagem mais atrativo. 

 

Forma de realização: Justificativa 

[ X ] in-vitro O estudo empírico será realizado in-vitro pela impossibilidade 

de realização, neste momento, de um estudo in-vivo, pois teria 

que haver um curso na área de teste de software ocorrendo para 

que tal estudo pudesse ser realizado. 

 

Abordagem de pesquisa:  Justificativa 

[ X ] Descritiva A abordagem de pesquisa utilizada será a descritiva pelo fato 

do objetivo do estudo estar focado na descrição dos efeitos de 

um fenômeno dado uma intervenção propositalmente realizada. 

 

Estratégia para seleção do 

grupo experimental e grupo de 

controle: 

A seleção de participantes para cada grupo (experimental e de 

controle) será realizada de forma aleatória, com base em 

sorteio a ser realizado entre os alunos. Será colocado em uma 

caixa uma quantidade de papéis igual à quantidade de alunos 

existentes, sendo que metade desses papéis estarão com a  letra 

A (grupo experimental) e a outra metade com a letra B (grupo 

de controle). Cada aluno da lista de presença será chamado 

para retirar o seu papel. A medida que forem sendo sorteados 

os nomes serão colocados no quadro negro onde estará somente 

―Grupo A‖ e ―Grupo B‖ 

Continua... 
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Questionários/termos: Conteúdo: 

[ X ] Concordância O conteúdo do termo de concordância está no Apêndice K. 

[ X ] Perfil do 

participante 

O conteúdo do questionário de perfil dos participantes está no 

Apêndice O. 

[ X ] Aula O conteúdo do questionário de avaliação da aula está no Apêndice H. 

[ X ] Jogo O conteúdo do questionário de avaliação do jogo está no Apêndice G. 

 

Pré-condições para realização do experimento: 

Para participar do experimento o é necessário que os participantes tenham cursado ou estejam 

matriculados na disciplina de Engenharia de Software do curso de graduação em Ciência da 

Computação ou Sistema da Informação. Caso a instituição dos participantes possua uma 

disciplina de Teste de Software, se torna necessário que os participantes tenham cursado ou 

estejam matriculados nesta disciplina. 

 

Design Instrucional 
 

Contexto 

O público alvo deste curso são alunos de graduação em Ciência da Computação/Sistema da 

Informação, que estejam cursando a disciplina engenharia de software, ou a disciplina de teste de 

software.  

Necessidades: As principais atividades realizadas por um analista de testes são: elaboração e 

execução de casos de testes. Existe então uma necessidade que os alunos, saiam da faculdade 

com o conhecimento tanto teórico quanto prático das atividades: elaborar casos de testes e 

executar casos de testes. Este curso tem então o objetivo de proporcionar aos alunos a visão 

teórica e prática dessas atividades. 

Pré-Condições 

Ter conhecimento básico na área de Engenharia de Software ou estar matriculado na disciplina 

de Engenharia de Software nos cursos de Ciência da Computação ou Sistema da Informação. 

Ementa 

 Conceitos Básicos de Teste 

 Técnicas de Teste 

 Níveis de Teste 

 Tipos de Teste 

 Elaboração de Casos de Teste 

 Execução de Casos de Testes 

Objetivos Gerais e de Aprendizagem 

Ao concluir este curso o aluno deverá ser capaz de: 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: Descrever as técnicas de teste e os tipos de 

testes e identificar as suas diferenças; 

 Descrever os níveis de teste e identificar as características, os objetivos e os responsáveis pela 

execução de cada nível; 

 Descrever os principais métodos de elaboração de casos de teste e identificar os principais 

problemas existentes na elaboração dos casos de teste. 

 Elaborar os casos de testes funcionais utilizando as técnicas classe de equivalência e análise de 

valor limite. 

 Executar os casos de testes funcionais. 

Continua... 
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Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 
Estratégias de 

Ensino 

Unidade 1 – Conceitos Básicos 

– 1 hora 

 Definição de Teste 

 Objetivo do Teste 

 Porquê Testar? 

 Definições (Erro, Defeito e 

Falhas) 

 Custo do Defeito 

 Princípios Gerais do Teste 

 Dimensões do Teste 

 

 

Bibliografia:  

 

(JORGENSEN,1995; PERRY, 

2006; PFLEEGEER, 2001; RIOS 

et al., 2007; ABRAN et al., 

2004) 

- Nível Conhecimento:  

 Definir teste de software  

 Relembrar conceitos básicos de 

teste de software 

 Reconhecer a definição de erro, 

defeito e falha 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os principais 

preconceitos existentes com a 

atividade de teste; 

 Explicar as razões pelas quais os 

testes devem ser aplicados o 

mais cedo possível 

 Classificar e dar exemplos para 

os conceitos de testes 

 Descrever as dimensões do teste 

de software 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

Unidade 2 – Técnicas de Teste - 

20 minutos 

 

 Teste Estrutural (Caixa 

Branca) 

 Teste Funcional (Caixa 

Preta) 

 

Bibliografia:  

 

(BEIZER, 1990, 1995; 

JORGENSEN, 1995; KANER, 

1999;  PERRY, 2006; ABRAN et 

al., 2004)  

 

 

- Nível Conhecimento:  

 Listar as técnicas de teste 

existentes; 

 Reconhecer a definição de Teste 

Estrutural e Teste Funcional 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever as técnicas de teste 

identificando as suas 

características, 

 

 

- Nível Análise: 

 Identificar as diferenças  entre as 

Técnicas de Testes Estrutural e 

Funcional 

 Identificar as vantagens e 

desvantagens de uma técnica em 

comparação com a outra 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

Continua... 
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Unidade 3 – Níveis de Teste – 

0,5 horas 

 Teste Unitário 

 Teste de Integração 

 Teste de Sistema 

 Teste de Aceite 

 

Bibliografia:  

 

(JORGENSEN, 1995; PERRY, 

2006; PFLEEGER, 2001; 

ABRAN et al., 2004) 

 

- Nível Conhecimento:  

 Listar os níveis de testes 

existentes; 

 Reconhecer a definição de nível 

de teste 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os níveis de teste, 

identificando as características, 

objetivos e responsáveis por 

cada nível 

 Explicar as diferenças e 

semelhanças entre os níveis de 

testes. 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

Unidade 4 – Tipos de Teste 40 

minutos 
 

 Teste Funcional 

 Teste de Regressão 

 Teste de Segurança 

 Teste de Volume 

 Teste de Usabilidade 

 Teste de Performance. 

 

Bibliografia:  

 

KANER, 1999; PERRY,199;  

PFLEEGER, 2001, RIOS et al., 

2007) 

 

- Nível Conhecimento:  

 Listar os principais tipos de teste 

existentes; 

 Reconhecer a definição de tipo 

de teste 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os principais tipos de 

testes identificando as suas 

principais características, 

 Explicar as diferenças entre os 

diferentes tipos de testes 

 

 

- Nível Aplicação: 

 Selecionar o melhor tipo de teste 

para cada requisito a ser testado 

 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Aplicação de 

exercício 
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Unidade 5 – Elaboração de 

Caso de Teste - 2,5h 

 Definições de caso de teste 

 Métodos de seleção de casos 

de testes 

 Classe de equivalência 

 Análise de Valor  limite 

 Exercícios 

 Projeto de elaboração de 

casos de testes 

 

Bibliografia:  

 

(BEIZER, 1995; BLACK, 2002; 

IEEE 610, 1990; JORGENSEN, 

1995; KANER, 1999; PATTON, 

2005) 

 

 

- Nível Conhecimento:  

 Definir casos de teste  

 Definir cenário de teste 

 Listar os métodos de Elaboração 

de casos de teste 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os principais métodos 

de elaboração de casos de teste 

 Identificar os principais 

problemas existentes na 

elaboração dos casos de teste 

 Explicar a diferença e 

semelhança entre  ―Classe de 

Equivalência‖ e ―Análise de 

Valor Limite‖ 

 

- Nível Aplicação 

 Aplicar o conhecimento teórico 

através da elaboração de casos 

de testes 

 Identificar os valores limites 

para partições válidas e inválidas 

  

 

- Nível Análise: 

 Comparar os métodos de 

elaboração de casos de teste 

 

- Nível Síntese: 

 Estruturar os casos de teste 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

 

Aplicação de 

Exercício 

 

 

Projeto: Elaboração 

de casos de testes de 

duas funcionalidades 

utilizando as técnicas 

classe de 

equivalência e 

análise de valor 

limite e as 

especificações de 

requisitos destas 

funcionalidades. 

Unidade 6 – Execução de Caso 

de Teste – 3 horas 

 Apresentação do Jogo 

―Encontre as sete falhas‖ 

 Apresentação dos objetivos e 

regras do jogo ―Encontre as 

sete falhas‖ 

 ―Execução dos casos de 

Teste elaborados através do 

Jogo das Sete Falhas‖ 

 Prova 

- Nível Conhecimento:  

 Definir Execução Manual 

 Definir Execução Automatizada 

 Listar os Métodos de Elaboração 

de Casos de Teste 

 

 

- Nível Compreensão: 

 Descrever os principais pré 

requisitos para a montagem da 

base de teste 

Apresentação dos 

temas da aula de 

forma expositiva 

através de 

apresentação de 

slides 

 

Jogo Educativo: 

Execução dos casos 

de testes através da 

utilização do Jogo 

das sete falhas 

Continua... 
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Bibliografia:  

 

(BLACK, 2002; PERRY, 2006; 

RIOS et al., 2007) 

- Nível Aplicação 

 Aplicar os casos de Testes 

através do Jogo das 7 Falhas 

 

- Nível Análise: 

 Comparar os resultados obtidos 

com os esperados 

 

- Nível Síntese: 

 Planejar a Execução dos casos 

de Teste 

 

- Nível Avaliação 

 Julgar se o resultado encontrado 

está correto ou incorreto 

 

Estratégia de Ensino 

O curso compreende 6 unidades que utilizarão as seguintes estratégias de ensino: 

 

Unidade 1 - Conceitos Básicos: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides onde se espera alcançar um nivelamento da turma. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 2 – Técnicas de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 3 – Níveis de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 4 – Tipos de Teste: Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva 

através de apresentação de slides. 

Aplicação de exercício. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

 

Unidade 5 – Elaboração de Casos de Teste: Para esta unidade serão adotadas duas estratégias: 

1) Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva através de apresentação de slides 

e aplicação de exercício. Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o 

aluno que responder corretamente ganhará um bombom. 

Continua... 
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2) Aplicação prática dos conceitos teóricos obtidos na estratégia 1, através de um projeto de 

elaboração de casos de testes, onde se espera que ao final do jogo o aluno tenha aplicado as 

melhores técnicas de elaboração de casos de testes colocando assim em prática o conhecimento 

adquirido anteriormente. 

 

Unidade 6 – Execução de Casos de Teste: Para esta unidade serão adotadas duas estratégias: 

1) Apresentação dos temas desta unidade em forma expositiva através de apresentação de slides. 

Durante a exposição serão exibidas algumas perguntas surpresas onde o aluno que responder 

corretamente ganhará um bombom. 

  

2) Aplicação prática dos conceitos teóricos obtidos na estratégia 1, através da utilização do jogo 

das sete falhas onde serão aplicados os casos de testes elaborados durante a unidade 6. Espera-se 

que ao final da execução do jogo o aluno seja capaz de comparar os resultados obtidos com os 

desejados, identificando o maior número de falhas possíveis, colocando assim em prática o 

conhecimento adquirido anteriormente. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada através da utilização dos seguintes materiais: 

1) Projeto de Elaboração dos casos de testes: 

Os casos de testes serão avaliados pelo desempenho do aluno no jogo das sete falhas, ou seja, 

pontuação obtida, tempo e número de falhas descobertas. 

2) Testes: 

a. Pré-Teste A 

b. Pós-Teste B 

Existem basicamente dois testes: um denominado ―Pré Teste A‖ que será aplicado após o projeto 

de elaboração dos casos de testes e outro denominado ―Pós Teste B‖ que será aplicado a todos os 

participantes após a execução do jogo. Ambos têm o mesmo número de questões e são 

equivalentes em termos dos objetivos instrucionais. No entanto, o cenário e / ou os valores 

descritos nas questões correspondentes são ligeiramente diferentes.  

3) Questionários: 

Os alunos terão que preencher dois questionários, um de avaliação da aula (veja o Apêndice H) e 

um de avaliação do jogo (veja o Apêndice G). 
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II – Planejamento 
 

Seleção do Contexto 

A seleção do contexto deve definir de maneira clara e abrangente o contexto em que o experimento será 

aplicado. Neste caso o estudo empírico ocorrerá em dois ambientes: sala de aula e laboratório. Na sala de 

aula será ministrada a aula sobre teste de software, e também serão aplicados os questionários (perfil, 

avaliação da aula e avaliação do jogo), o pré-teste e o pós-teste.  O laboratório será utilizado para que os 

participantes do grupo experimental possam executar o jogo no momento destinado ao tratamento. 

Hipóteses: Descrição 

H0 O efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e 

análise é o mesmo para os alunos que utilizaram o jogo ou não. 

H1 O efeito de aprendizagem nos níveis de compreensão, aplicação e 

análise nos alunos que utilizaram o jogo são superiores aos dos 

alunos que não utilizaram o jogo. 

H2 O jogo educacional proposto facilita a aprendizagem da habilidade 

de executar casos de teste e de descobrir falhas. 

H3 O jogo educacional proposto torna o processo de aprendizagem mais 

atrativo 

 

Variáveis de controle: Detalhamento 

Variável 1 Pontuação dos participantes no pré-teste e pós-teste. Esta variável de 

controle será utilizada na verificação das hipóteses H0  e H1. 

Variável 2 Quantidade de participantes que consideraram que o jogo ajuda na 

habilidade de executar casos de teste e na habilidade de encontrar 

falhas. Esta variável de controle será utilizada na verificação da 

hipótese H2. 

Variável 3 Quantidade de participantes que consideraram o processo de 

aprendizagem mais atrativo com o jogo das sete falhas. Esta variável 

de controle será utilizada na verificação da hipótese H3. 
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Seleção dos participantes 

Os participantes serão selecionados aleatoriamente entre os estudantes que estão cursando o 

segundo semestre de 2010 nas disciplinas: Engenharia de Software 3 na Univali de Itajaí (experimento 1), 

Engenharia de Software 2 na Univali de São José (experimento 2) e Engenharia de Software 2 na Univali 

de Itajaí (experimento 3). Parte dos estudantes irá compor o grupo experimental e o restante irá compor o 

grupo de controle. 

Somente deverão participar do experimento os alunos que aceitarem o termo de concordância 

(ver Apêndice K). Caso exista algum aluno que não aceite o termo de concordância o mesmo deverá ser 

dispensado, para que não prejudique o experimento. 
 

Design de experimento 

utilizado: 

Detalhamento 

[ X ] Pré-teste e pós-teste 

O X O 

R 

O     O 

Este design de experimento foi selecionado pelo fato de existirem 

dois grupos, com a seleção dos participantes sendo realizada de 

forma aleatória, ocorrendo uma medição no início (pré-teste), em 

seguida é feito uma intervenção controlada (aplicação do jogo para o 

grupo de controle e aplicação de exercícios para o grupo de controle) 

e logo após é realizada uma medição final (pós-teste). Estas 

medições estão sendo realizadas com o objetivo de identificar o grau 

de aprendizagem do grupo experimental em relação ao grupo de 

controle. 

OBS: O experimento 2 que será realizado em São José, não terá 

grupo de controle, em função da quantidade de participantes ser 

pequena. 

Legenda: 

X = representa um tratamento 

O = representa um teste/avaliação 

R = representa a seleção aleatória dos participantes 

Planejamento da Instrumentalização 

Tratamento a ser realizado: Na primeira parte do estudo todos os participantes assistirão a uma 

aula sobre teste de software.  

Na segunda parte do estudo todos os participantes irão participar do 

projeto de elaboração de casos de testes. Ao final da segunda parte os 

participantes irão preencher uma avaliação sobre a aula ministrada; 

Na terceira parte os participantes serão divididos em grupo 

experimental e grupo de controle. Em seguida, todos os participantes 

realizarão o pré-teste. Após a realização do pré-teste, o grupo 

experimental irá para o laboratório jogar o jogo das sete falhas e os 

participantes do grupo de controle permanecerão na sala onde irão 

responder aos exercícios sobre a aula ministrada (ver Apêndice L). 

Optou-se pela realização de uma atividade focada ao ensino 

de teste (aplicação de exercícios sobre classe de equivalência e 

análise de valor limite) para o grupo de controle, ao invés, de um 

jogo placebo, para que todos os participantes estejam ocupando o seu 

tempo com atividades relacionadas ao ensino de testes. Dessa forma 

espera-se diminuir as ameaças provocadas pelo fato do grupo 

experimental ter mais tempo dedicado ao estudo do que o grupo 

experimental. 

Continua... 



 193 

Continuação... 

 
Objetos/equipamentos: Os materiais utilizados serão: 

 Questionário de Perfil; 

 Questionário de Avaliação da Aula; 

 Pré-Teste 

 Jogo das sete falhas 

 Exercícios (classe de equivalência e análise de valor limite) 

 Questionário de Avaliação do Jogo 

 Pós- Teste; 

 Microcomputadores em rede. 

Diretrizes: Quanto às diretrizes, serão realizados três experimentos:  

O primeiro experimento será realizado em Itajaí na turma de 

engenharia de software 3, nos dias 08/09, 13/09 e 15/09 

respectivamente. No primeiro dia inicialmente serão preenchidos o 

termo de concordância e o questionário de perfil. Após estes 

preenchimentos será ministrada a aula sobre teste de software. No 

segundo dia serão realizados a atividade de elaboração de casos de 

testes e o preenchimento do questionário de avaliação da aula. O 

terceiro dia será destinado as aplicações: do pré-teste, tratamento 

(jogo para o grupo experimental e exercício para o grupo de 

controle), do questionário de avaliação do jogo e do pós-teste. 

O segundo experimento será realizado em São José na turma 

de engenharia de software 2. Para este experimento, não será 

ministrada a aula sobre teste de software e nem a atividade de 

elaboração de casos de testes, em função do tema teste de software já 

ter sido tratado pelo professor da disciplina. Desta forma o 

experimento será aplicado apenas em um dia (28/09). Neste dia serão 

aplicados: o questionário de perfil, o pré-teste, o jogo, o questionário 

de avaliação do jogo, e o pós teste. 

 

O terceiro experimento será realizado em Itajaí na turma de 

engenharia de software 2, nos dias 04/11 e 11/11 respectivamente. 

No primeiro dia inicialmente serão preenchidos o termo de 

concordância e o questionário de perfil. Após estes preenchimentos 

será ministrada a aula sobre teste de software e em seguida será 

iniciada a atividade de elaboração de casos de testes. O segundo dia 

será destinado: a finalização da atividade de elaboração de casos de 

testes, ao preenchimento do questionário de avaliação da aula, a 

aplicação do pré-teste, ao tratamento, preenchimento do questionário 

de avaliação do jogo e a aplicação do pós-teste. 

Instrumentos de medição: Serão utilizados o pré-teste e o pós-teste para se medir a 

efetividade da aprendizagem proporcionada pelo jogo. O objetivo 

neste caso é procurar evidências que respondam a pergunta de 

pesquisa 1. 

Para se avaliar a atratividade do jogo e se o mesmo facilita a 

aquisição das habilidades de: executar casos de teste e identificar 

falhas será utilizado o questionário de avaliação do jogo. O objetivo 

neste caso é procurar evidências que respondam as perguntas de 

pesquisa 2 e 3. 
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Avaliação da Validade 

Validades de conclusão: Ameaça de conclusão 1- 

Instrumentação 

Esta ameaça pode ocorrer se os 

observadores não tiverem um padrão ou 

não tiverem experiência em um processo 

de medição de dados, então os dados das 

medições podem não ser devidamente 

transcritos para a planilha de cálculos. 

 

Para reduzir esta ameaça, uma mesma 

pessoa ficará responsável por coletar e 

analisar os dados, seguindo um padrão 

previamente definido. 

 

Validades internas: Ameaça interna 1 – 

Teste Repetido 

Um viés pode ocorrer se os participantes 

receberem o mesmo teste mais de uma 

vez o que pode fazer com que eles se 

familiarizem com as respostas. 

 

Para tratar esta ameaça, ao preparar o 

pós-teste teve-se a preocupação de manter 

a correspondência das mesmas com o pré-

teste, porém foram efetuados uma ligeira 

alteração nos cenários e / ou valores entre 

as questões do pré-teste e pós-testes. 

Ameaça interna 2 – 

Tempo entre os eventos 

de medição /tratamento 

 

 

Ameaça interna 3 – 

interesse dos 

participantes 

Os participantes podem estudar 

propositalmente entre o pré-teste e pós-

teste, caso estes sejam aplicados com 

grande diferença de tempo. 

 

Para reduzir os efeitos desta ameaça, o 

pré-teste será executado na mesma aula 

em que será aplicado o pós-teste. A idéia 

é executar o pré-teste, aplicar o 

tratamento e em seguida executar o pós-

teste. 

 

Os participantes podem não estar 

interessados pelo estudo realizado, 

respondendo ao pré-teste e pós-teste sem 

preocupação com os resultados. Além 

disso, os participantes podem não ter 

interesse pelo aprendizado da área foco 

do estudo. 
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  Para reduzir esta ameaça, foi elaborado o 

questionário de perfil para identificar as 

possíveis situações de falta de interesse, 

além do termo de concordância, onde o 

aluno que não concordar em participar 

ficará de fora do experimento. Além 

disso, serão apresentados aos 

participantes os prováveis benefícios que 

serão obtidos caso participem do 

experimento. 

Validades de construção: Ameaça de construção 1 

– Seleção dos 

participantes 

Desigualdade de experiência ou de 

habilidade de aprendizado através de 

jogos e ferramentas de simulação entre os 

participantes do grupo experimental e de 

controle. 

 

Para reduzir esta ameaça a seleção dos 

participantes será realizada de forma 

aleatória através de sorteio entre os 

participantes. Os participantes irão sortear 

de dentro de uma caixa papéis que estarão 

com  ―Grupo A‖  e  ―Grupo B‖ onde ―A‖ 

corresponde ao grupo experimental e ―B‖ 

corresponde ao grupo de controle. 

Validades externas: Ameaça externa 1 - 

Seleção 

Participantes de determinado grupo terem 

conhecimentos prévios. 

Para reduzir esta ameaça a seleção dos 

participantes será realizada de forma 

aleatória. 

III – Operação 
 

Informações: Antes da aplicação do experimento, os participantes serão 

informados que será ministrada uma aula sobre teste de software e 

que o conteúdo desta aula e as atividades relacionadas fazem parte de 

um estudo empírico. Neste momento será apresentado aos alunos o 

termo de concordância (ver Apêndice K) contendo o papel dos 

alunos no experimento, a importância, os riscos envolvidos e os 

benefícios que serão obtidos ao participar do experimento. Os alunos 

que forem participar do experimento deverão obrigatoriamente 

assinar o termo de concordância.  

Materiais: Materiais que serão utilizados na operação do experimento: 

 Termo de concordância – Será utilizado durante a 

contextualização do experimento aos alunos participantes. 

 Relação de participantes – Será obtida após o preenchimento 

do termo de concordância dos alunos, sendo composta apenas 

por alunos que concordaram em participar do experimento. 

Será utilizada para a seleção aleatória dos participantes. 
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  Questionário de perfil – Será aplicado antes do início da aula, 

tem entre os seus objetivos identificar possíveis ameaças a 

validade do experimento. 

 Questionário de avaliação da aula – Será aplicado após a 

execução do projeto de elaboração dos casos de testes, o objetivo 

é avaliar a aula ministrada. 

 Pré-teste – Será aplicado após o preenchimento do questionário 

de avaliação da aula, sendo o objetivo avaliar o conhecimento do 

aluno nas técnicas classe de equivalência e análise de valor limite 

após a aula ministrada sobre teste de software. 

 Jogo das sete falhas – Será utilizado pelo grupo experimental 

após a realização do pré-teste. 

 Exercícios sobre testes de software (classes de equivalência e 

análise de valor limite) – Será utilizado pelo grupo de controle 

como forma de tratar umas das ameaças de validade. 

 Questionário de avaliação do jogo – Será aplicado após a 

execução do jogo aos alunos do grupo experimental. O objetivo é 

avaliar se os alunos consideraram o jogo proposto apropriado / 

atrativo. 

 Pós-teste - Será aplicado após a execução do jogo ao grupo 

experimental e após a finalização dos exercícios ao grupo de 

controle. O objetivo é comparar a nota obtida  com a  nota do pré-

teste para avaliar a aprendizagem adquirida pelos alunos após a 

execução do jogo das sete falhas. 

Comprometimento: A informação sobre o interesse e comprometimento dos participantes 

será obtida no questionário de perfil. A estratégia para aumentar o 

comprometimento dos alunos será dar grande ênfase aos benefícios que 

poderão ser obtidos pelos participantes como aquisição de uma nova 

habilidade, em uma área promissora. 

Coleta dos dados: Os dados do estudo serão coletados através das respostas dos 

participantes no pré-teste, pós-teste e questionário de avaliação do jogo 

das sete falhas. Estes dados serão transferidos para uma planilha 

eletrônica onde serão devidamente analisados. 

Ambiente: O experimento será inicialmente realizado em sala de aula, onde será: 

ministrado o conteúdo sobre teste de software, realizado as atividades 

de elaboração de caso de testes, aplicado o questionário de avaliação da 

aula e aplicado o pré-teste. Após a realização do pré-teste os alunos do 

grupo experimental serão conduzidos a um laboratório para a execução 

do jogo das sete falhas. Este laboratório terá que possuir computadores 

individuais ligados em rede para que cada participante possa jogar 

individualmente. 
OBS: para o experimento 2 que será realizado na Univali – São José 

todas as atividades serão executadas na sala de aula, e os alunos deverão 

levar seus notebooks. 

Validade: Antes que qualquer atividade seja realizada pelos alunos durante o 

experimento, será fornecida uma explicação para que o aluno possa 

entender o seu papel nestas atividades. O entendimento dos 

participantes será validado através de perguntas a serem respondidas no 

questionário de avaliação da aula e de avaliação do jogo, os quais serão 

aplicados após as respectivas atividades de aula e laboratório. 
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Conformidade: O pesquisador acompanhará todas as atividades, de forma a garantir 

que o estudo seja realizado em conformidade com o planejado. 

 

IV – Análise e Interpretação 

 

Parâmetros populacionais: Justificativa: 

[ X ] Não-paramétrico O parâmetro populacional é o não-paramétrico, pois o objetivo do 

estudo é comparar a diferença entre os resultados do grupo 

experimental e de controle. 

 

Teste utilizado: Justificativa: 

[ X ] Mann-Whitney O método de Mann-Whitney foi selecionado, pois: 

 o tipo de teste estatístico é não-paramétrico; 

 as amostras são independentes (intergrupos); 

 as amostras serão obtidas a partir da mesma população; 

 

Estatística Utilizada 

Os dados serão calculados seguindo o método Mann-Whitney. 

Redução do Conjunto de Dados 

Para a redução do conjunto de dados serão elaborados gráficos de pontos com os dados coletados. A 

partir do gráfico de pontos serão analisados eventuais pontos de dispersão e tais dados serão eliminados. 

Caso ocorra a eliminação de algum ponto de dispersão, tal informação será inserida nos registros do 

estudo. 

 

Teste de hipóteses: Descrição 

H0 Para o teste desta hipótese será comparado o desempenho dos 

participantes do grupo experimental com os do grupo de controle. 

H1 Para o teste desta hipótese será comparado o desempenho dos 

participantes do grupo experimental com os do grupo de controle. 

H2 Para o teste desta hipótese serão comparadas as quantidades de 

respostas dos participantes que consideram que o jogo ajuda a 

desenvolver a habilidade de executar casos de testes e encontrar 

falhas em um software, com as respostas em contrário. 

H3 Para o teste desta hipótese serão comparadas as quantidades de 

respostas dos participantes que consideraram mais atrativa a 

aprendizagem através do jogo com as respostas em contrário. 

 

V – Apresentação dos Resultados 

 

 Resumo  

Na seção de resumo deve ser feita uma descrição sumária do conteúdo da apresentação de 

resultados do estudo realizado. 

Introdução 

Na seção de introdução deve ser realizada a contextualização do assunto para o leitor do relatório de 

apresentação de resultados. 

Declaração do Problema 

Na seção de declaração do problema deve ser explicitado o problema de pesquisa, bem como 

registradas as hipóteses de pesquisa. 
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 Desempenho do experimento  

O objetivo da seção de desempenho do experimento é descrever os principais pontos observados 

durante a realização do experimento. 

Discussão e Conclusões 

A discussão e conclusões têm por objetivo tratar questões relativas às eventuais ameaças à validade 

do estudo realizado e discutir as conclusões às quais se podem chegar a partir dos dados coletados 

durante o estudo. 

Recomendação e Trabalhos Futuros 

Nas recomendações devem ser descritas as lições aprendidas com o estudo realizado, bem como 

indicação de possíveis trabalhos futuros a partir dos conhecimentos obtidos com o estudo. 

Agradecimentos 

Descrever os agradecimentos às pessoas e instituições que contribuíram com a realização do estudo. 

Referências 

Relação das referências bibliográficas utilizadas na apresentação dos resultados do estudo. 

Apêndices 

Relação de materiais que contribuam com o entendimento de detalhes do estudo. 
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APÊNDICE G – AVALIAÇÃO DO JOGO 

Nome: _________________________________________________________________________  

Disciplina: ______________________________________________________________________  

Universidade: ___________________________________________________________________  

 

Prezado aluno, gostaríamos de saber a sua opinião em relação ao jogo educacional das sete falhas. 

Por favor, assinale a alternativa que melhor se aplica para cada aspecto do jogo: 

 

1) Você achou o jogo agradável? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

 

2) O jogo é atrativo e conseguiu motivá-lo a executar as tarefas? (Informe 1 a 4, sendo 1 para 

Não e 4 para Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

3) O jogo reforça o assunto ensinado na sala de aula? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para 

Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

 

4) O jogo ajuda a entender e a aplicar os conceitos vistos na sala de aula? (Informe 1 a 4, sendo 

1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

5) O conteúdo do jogo foi relevante para o aprendizado? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 

para Sim) 

 

6) O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de executar os casos de testes? (Informe 1 a 4, sendo 

1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

7) O jogo ajuda a desenvolver a habilidade de encontrar falhas em um software? (Informe 1 a 

4, sendo 1 para Não e 4 para Sim) 

Resposta:  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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8) Em relação ao grau de dificuldade do jogo você considera que o mesmo foi: 

(   ) Muito fácil – precisa aumentar o grau de dificuldade 

(   ) Fácil 

(   ) Muito difícil – precisa diminuir o grau de dificuldade 

(   ) Difícil 

(   ) Adequado – não precisa ser alterado 

 

9) Em relação a duração do jogo você considera que foi: 

(   ) Muito curta – precisa aumentar o tempo 

(   ) Curta 

(   ) Muito longa – precisa diminuir o tempo 

(   ) Longa 

(   ) Boa – não precisa alterar 

 

10) Você gostou de jogar o jogo de teste de software? (Informe 1 a 4, sendo 1 para Não e 4 para 

Sim) 

Resposta: ____________________________________________________________________  

 

 

11) O que mais você gostou no jogo? 

Resposta:  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

12) O que menos você gostou no jogo? 

Resposta:  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

13) Você teria alguma sugestão de melhoria para o jogo? 

Resposta:  ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AULA 

Questionário de Avaliação da Aula sobre Teste de Software 

 

 

Nome: _________________________________________________________________________  

Disciplina ______________________________________________________________________  

Universidade ___________________________________________________________________  

 

Prezado aluno, gostaríamos de saber a sua opinião em relação à aula ministrada sobre teste de 

software. Por favor, assinale a alternativa que melhor se aplica para cada aspecto da aula ministrada. 

 

1) De forma geral, como você avalia a aula ministrada? 

[  ] Ruim 

[  ] Razoável 

[  ] Boa 

[  ] Muito Boa 

[  ] Ótima 

 

2) Qual a sua opinião sobre os assuntos e temas abordados na aula? 

[  ] Inadequados aos objetivos propostos 

[  ] Adequado, mas pontos relevantes não foram abordados  (mencione:  __________________  

      __________________________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________  

[  ] Adequado, mas alguns aspectos foram excessivamente detalhados (mencione:  __________  

      __________________________________________________________________________  

      __________________________________________________________________________  

[  ] Muito Bom 

[  ] Ótimo 

 

3) A sequência de apresentação dos tópicos da aula foi adequada? 

[  ] Não 

[  ] Poucas vezes 

[  ] Muitas vezes 

[  ] Sim 

 

4) Os assuntos foram abordados de uma maneira clara? 

[  ] Não 

[  ] Poucas vezes 

[  ] Muitas vezes 

[  ] Sim 
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5) A carga horária da aula é suficiente para transmitir as informações que são necessárias? 

[  ] A carga horária é muito pequena 

[  ] A carga horária deveria ser um pouco maior 

[  ] A carga horária está adequada aos objetivos propostos 

[  ] A carga horária poderia ser um pouco menor 

[  ] A carga horária é excessiva 
 

6) O grau de dificuldade da aula foi adequado? 

[  ] Não 

[  ] Poucas vezes 

[  ] Muitas vezes 

[  ] Sim 
 

7) O método de ensino utilizado na aula foi adequado? 

[  ] Não 

[  ] Poucas vezes 

[  ] Muitas vezes 

[  ] Sim 

 

8) Os exercícios realizados em sala de aula foram adequados? 

[  ] Não 

[  ] Poucas vezes 

[  ] Muitas vezes 

[  ] Sim 

 

9) Qual foi a parte que você considerou mais útil na aula ministrada? 
 

 

10) Qual foi a parte que você considerou menos útil na aula ministrada? 
 

 

11) Como você avalia seu aprendizado em relação aos conceitos apresentados? 

[  ] Ruim 

[  ] Razoável 

[  ] Bom 

[  ] Muito Bom 

[  ] Ótimo 

 

12) Como você avalia seu aprendizado em relação à aplicação das técnicas classe de 

equivalência e análise de valor limite? 

[  ] Ruim 

[  ] Razoável 

[  ] Bom 

[  ] Muito Bom 

[  ] Ótimo 
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APÊNDICE I – PRÉ-TESTE 

Avaliação Pré-Teste (10 pontos) 

 
 

Nome: _________________________________________________________________________  

Disciplina: ______________________________________________________________________  

Universidade: ___________________________________________________________________  

 

Prezado acadêmico, o objetivo desta avaliação é avaliar o seu conhecimento nas técnicas de testes 

caixa preta, que foram expostas durante a aula. Para isso você terá 30 minutos para responder as 

seguintes questões: 

 

1)  Um campo de entrada referente ao ano de nascimento, deverá aceitar conforme requisito 

especificado valores de 1850 até 2950. Utilizando a técnica de análise de valor limite 

(limites válidos e inválidos) que valores deveriam ser usados no teste:                   (1 ponto) 

[  ] 0, 1850, 2950  

[  ] 1850, 2950 

[  ] 0, 1849, 1851, 2949, 2951 

[x] 1849, 1850, 2950, 2951 

 

2) Uma funcionalidade de cadastro tem para um campo numérico as seguintes regras: 

Não deverá aceitar valores iguais ou inferiores a zero, só deverá aceitar valores de 1 a 899. 

Qual das alternativas abaixo contém os valores de entrada que cobre todas as classes de 

equivalência?                                                                                                             (1 ponto) 

[  ] -1, 26, 899  

[  ] 0, 1, 899 

[x] 0, 10, 905. 

[  ] -1, 0, 1, 899 

 

3) O campo número da funcionalidade patrimônio pode receber conforme especificação de 

requisito valores de 100 à 9900, os demais números são reservados para controle interno. 

Entre as entradas abaixo, quais seriam resultados de testes que utilizam apenas classes de 

equivalências válidas e valores limites válidos?                                                          (1 ponto) 

[  ] 99, 100, 9900,9901. 

[x] 100, 605, 9900 

[  ] 95, 150, 9910 

[  ] 99, 100, 101, 9899, 9900, 9901 
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4)  Um sistema de folha de pagamento apresenta as seguintes regras para desconto de imposto 

a ser descontado na fonte: se o funcionário ganha até R$ 1500,00 ele não sofre desconto, os 

próximos R$ 2500,00 são descontados em 15%, os próximos R$ 10000,00 são descontados 

em 27%. Para qualquer outro valor o desconto é de 35%. Qual grupo de valores de 

salários abaixo está na mesma classe de equivalência?                                  (1 ponto) 

[x] 4002, 8500, 13900 

[  ] 1499, 2499, 9999 

[  ] 1500, 2500, 10000 

[  ] 500, 2500, 4500 

 

 

5)  Uma funcionalidade de login tem as seguintes regras para o campo senha: A senha deve 

conter uma letra maiúscula, deve ter no máximo 5 caracteres, deve conter um caractere 

numérico e não deve conter caractere especial. Qual das entradas abaixo seriam valores 

pertencentes apenas a classes de equivalências válidas?                                      (1 ponto) 

[  ] S12345, D123, H123 

[  ] P123, I2345, 1234 

[  ] GHHH1, Hssss1, H12* 

[x] GG12, jH7, Jsab1 

[  ] Ls12, f159, kK123 

 

6) Um combo Box possui os seguintes valores em ordem alfabética: Borracha, Caderno, 

Caneta, Lápis, Livro. Quais valores de entrada seriam valores limites válidos?  (0,8 pontos) 

[x] Borracha, Livro 

[  ] Borracha, Caderno, Lápis, Livro 

[  ] Caderno, Caneta, Lápis  

[  ] Borracha, Caderno,  Caneta, Lápis, Livro 

 

7) Um campo Litros de uma funcionalidade de administração de frotas, possui as seguintes regras 

deve permitir a entrada de no máximo 7 inteiros e 3 decimais. Informe á opção que contenha 

somente valores de entrada que sejam limites válidos e limites inválidos.           (1 ponto) 

[  ] 123456,12 ;  999,9 ; 1234567,123 ; 123456,1234 

[x] 2222222,333 ; 2222222,2222; 33333333,222; 55555555,5555 

[  ] 4444444,888 ; 4444444,22 ; 999999999,99999 ; 888,99999 

[  ] 333333333,888 ; 4444444,422 ; 999999999,99999 ;  

 

8)  Um campo Usuário possui as seguintes regras: Deve ser iniciado por letra maiúscula, não 

pode conter caractere em branco, deve conter no máximo 10 caracteres e não pode conter 

número. Preencha a tabela abaixo com um valor de entrada para cada uma das classes de 

equivalências inválidas, derivadas das quatro regras acima. OBS: Cada valor informado 

deverá atender apenas uma classe de equivalência inválida por vez.                  (1,6 pontos) 
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CLASSE DE EQUIVALÊNCIA Valores de Entrada 

Classe Inválida 1 Resposta: Usuário iniciado por letra minúscula ou 

diferente de maiúscula 

Classe Inválida 2 Resposta: Usuário com caractere em branco 

Classe Inválida 3 Resposta: Usuário com mais de 10 caracteres 

Classe Inválida 4 Resposta: Usuário contendo caractere numérico 

 

 

9)  Um campo Código possui as seguintes regras: Deve ser obrigatório, não pode conter 

caractere diferente de numérico, deve permitir valores de 1 até 999. Preencha a tabela 

abaixo com um valor de entrada para cada uma das classes de equivalências inválidas, 

derivadas das quatro regras acima. OBS: Cada valor informado deverá atender apenas 

uma classe de equivalência inválida por vez.                                                     (1,6 pontos) 

 

CLASSE DE EQUIVALÊNCIA Valores de Entrada 

Classe Inválida 1 Resposta: Código em 

branco 

Classe Inválida 2 Resposta: Código com 

caractere alfa 

Classe Inválida 3 Resposta: Código < 1 

Classe Inválida 4 Resposta: Código > 999 
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APÊNDICE J – PÓS-TESTE 

Avaliação – Pós-Teste (10 pontos) 

 

Nome: _________________________________________________________________________  

Disciplina: ______________________________________________________________________  

Universidade: ___________________________________________________________________  

 

Prezado acadêmico, o objetivo desta avaliação é avaliar o seu conhecimento nas técnicas de testes 

caixa preta, que foram expostas durante a aula. Para isso você terá 30 minutos para responder as 

seguintes questões: 

 

1)  Um campo de entrada referente ao mês de nascimento, deverá aceitar conforme requisito 

especificado valores de 1 até 12. Utilizando a técnica de análise de valor limite (limites 

válidos e inválidos) que valores deveriam ser usados no teste:     (1 ponto) 

[  ] 0, 5, 15  

[x] 0, 1, 12, 13 

[  ] -1, 0, 2, 11, 13 

[  ] 1, 12 

 

2)  Uma funcionalidade de pagamento tem para um campo numérico as seguintes regras: 

Não deverá aceitar valores iguais ou inferiores a zero, só deverá aceitar valores de 1 a 999. 

Qual das alternativas abaixo contém os valores de entrada que cobre todas as classes de 

equivalência?                                                                                                       (1 ponto) 

[  ] -1, 25, 999  

[  ] 0, 1, 999 

[x] 0, 100, 1005 

[  ] -1, 0, 1, 999 

 

3)  O campo número da funcionalidade patrimônio pode receber conforme especificação de 

requisito valores de 20 à 8880, os demais números são reservados para controle interno. 

Entre as entradas abaixo, quais seriam resultados de testes que utilizam apenas classes de 

equivalências válidas e valores limites válidos?                                                      (1 ponto) 

[  ] 19, 20, 21, 8879, 8880, 8881 

[  ] 15, 100, 8890 

[  ] 19, 20, 8880, 8881 

[x] 20, 500, 8880 
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4)  Um sistema de folha de pagamento apresenta as seguintes regras para desconto de imposto 

a ser descontado na fonte: se o funcionário ganha até R$ 1000,00 ele não sofre desconto, os 

próximos R$ 3500,00 são descontados em 20%, os próximos R$ 15000,00 são descontados 

em 25%. Para qualquer outro valor o desconto é de 30%. Qual grupo de valores de 

salários abaixo está na mesma classe de equivalência?                                                     (1 

ponto) 

[  ] 999, 3499, 14999 

[x] 4505, 10000, 19400 

[  ] 1000, 3500, 15000 

[  ] 500, 3500, 5000 

 

5)  Uma funcionalidade de login para compra de passagens tem as seguintes regras para o 

campo senha: A senha deve iniciar por uma letra maiúscula, deve ter no máximo 8 

caracteres, deve conter pelo menos um caractere especial e não deve conter caractere 

numérico. Qual das entradas abaixo seriam valores pertencentes apenas a classes de 

equivalências válidas?                                      (1 ponto) 

[  ] Santos, Flu, Mengo 

[  ] Paulista*, Rio*$, Florip@ 

[  ] GHHH1, Hssss$$, Hugo#* 

[  ] stop*#$, Sid*, gAt@ 

[x] Lsf*$, KARLA*&, Maria!@ 

 

6)  Um combo Box possui os seguintes valores em ordem alfabética: Areia, Cimento, Piso, 

Tijolo, Tinta. Quais valores de entrada seriam valores limites válidos?        (0,8 pontos) 

[  ] Areia, Cimento, Tijolo, Tinta 

[x] Areia, Tinta 

[  ] Areia, Cimento, Piso, Tijolo, Tinta  

[  ] Cimento, Piso, Tijolo 

 

7)  O campo Valor de uma funcionalidade de compras pela internet, possui as seguintes 

regras deve permitir a entrada de no máximo 5 inteiros e 2 decimais. Informe á opção que 

contenha somente valores de entrada que sejam limites válidos e limites inválidos.  

(1 ponto) 

[  ] 123 ;  999,9 ; 1234567,123 ; 123456,123 

[  ] 999,3 ; 222222,2222; 3333333,22; 55555,555 

[x] 44444,88 ; 444444,422 ; 99999,999 ; 888888,99 

[  ] 33333333,888 ; 44444,22 ; 999999999,99999 ;  

 

8)  O campo Usuário possui as seguintes regras: Deve ser iniciado por letra maiúscula, não 

pode conter caractere especial, deve conter no máximo 30 caracteres e precisa ser único. 

Preencha a tabela abaixo com um valor de entrada para cada uma das classes de 

equivalências inválidas, derivadas das quatro regras acima. OBS: Cada valor informado 

deverá atender apenas uma classe de equivalência inválida por vez.                   (1,6 pontos) 
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CLASSE DE EQUIVALÊNCIA Valores de Entrada 

Classe Inválida 1 Resposta: Usuário iniciado com letra 

diferente de maiúscula 

Classe Inválida 2 Resposta: Usuário com caractere especial 

Classe Inválida 3 Resposta: Usuário com mais de 30 

caracteres 

Classe Inválida 4 Resposta: Usuário já cadastrado 

 

 

9) Um campo Código possui as seguintes regras: Deve ser obrigatório, não pode conter 

caractere alfa, deve permitir valores de 10 até 990. Preencha a tabela abaixo com um valor 

de entrada para cada uma das classes de equivalências inválidas, derivadas das quatro 

regras acima. OBS: Cada valor informado deverá atender apenas uma classe de 

equivalência inválida por vez.                                                                                         (1,6 

pontos) 

 

CLASSE DE EQUIVALÊNCIA Valores de Entrada 

Classe Inválida 1 Resposta: Código em branco 

Classe Inválida 2 Resposta: Código com caractere alfa 

Classe Inválida 3 Resposta: Código < 10 

Classe Inválida 4 Resposta: Código > 990 
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APÊNDICE K – TERMO DE CONCORDÂNCIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa de Avaliação do Jogo das Sete Falhas. 

 

Você foi selecionado por estar matriculado na disciplina de Engenharia de Software e sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição  

 

Os objetivos deste estudo são avaliar o efeito da aprendizagem pelo uso do jogo educacional das 

Sete Falhas. 

 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em assistir uma aula sobre teste de software, participar de 

um projeto de elaboração de casos de testes, responder aos questionários e avaliações e utilizar o 

jogo educacional sobre Testes de Software. 

 

Não existe nenhum risco para você com a sua participação. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são aprendizagem de conceitos sobre teste de 

software, principalmente sobre as técnicas caixa preta (classe de equivalência e análise de valor 

limite). Aprendizagem da habilidade de elaboração e execução de casos de teste. 

 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.  

 

 

 

Lucio Lopes Diniz ______________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 



 210 

APÊNDICE L – EXERCÍCIOS PARA O GRUPO DE CONTROLE 

OBS.:  Faça a leitura das transparências da aula ministrada, antes de iniciar os exercícios 

abaixo: 

 

Exercício 1 

 

Quais são as técnicas de teste caixa preta mais utilizadas? 

(   ) Classe de Equivalência e Teste de Sistema 

(   ) Análise de Valor Limite e Teste de Performance 

(   ) Teste Unitário e Teste de Integração 

(   ) Classe de Equivalência e Análise do Valor Limite 

 

 

Exercício 2 

 

Quais são os níveis de testes existentes? 

(   ) Teste de Segurança, Teste Unitário, Teste de Performance e Teste de Sistema 

(   ) Teste de Regressão, Teste de Integração, Teste de Usabilidade e Teste de Aceitação 

(   ) Teste Unitário, Teste de Integração, Teste de Sistema e Teste de Aceitação 

(   ) Teste de Segurança, Teste de Performance, Teste de Usabilidade e Teste de Regressão 

 

 

Exercício 3 

 

Utilizando as técnicas de teste ―Classe de Equivalência‖ e ―Análise de Valor- Limite‖, levante a 

quantidade de casos de testes necessários para atender à regra do negócio, conforme abaixo: 

 

Para um sistema do tribunal eleitoral feito para a avaliação dos eleitores existem as seguintes 

Regras:  

 

Eleitor com idade menor que 16 anos  Não pode Votar  

Eleitor com idade entre 16 e 17 anos   Pode Votar mais não é obrigatório 

Eleitor com idade maior ou igual que 18 até 70 anos   É obrigado a Votar 

Eleitor com idade maior que 70 anos     Pode Votar mais não é obrigatório. 

 

Equivalência de Classe 

Caso de testes Idade entrada Resultado 

CT1   

CT2   

CT3   

CT4   
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Valores Limites 

Caso de testes Idade entrada Resultado 

CT1   

CT2   

CT3   

CT4   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Exercício 4 

 

Utilizando as técnicas de teste ―Classe de Equivalência‖ e ―Análise de Valor- Limite‖, levante a 

quantidade de casos de testes necessários para atender à regra do negócio, conforme abaixo: 

 

O cálculo do beneficio em folha feito da seguinte forma: a entrada é o tempo de trabalho do 

funcionário que deve estar restrito ao intervalo [0; 35].   Para funcionários de 2 até 5 anos de 

trabalho o crédito é de 5%.  Entre 6 e 10 o crédito é de 10%.   De 11 aos 20 o crédito é de 15%  e 

Acima dos 20 anos de casa o crédito é de 30%. 

 

 

Equivalência de Classe 

Caso de testes Idade entrada Resultado 

CT1   

CT2   

CT3   

CT4   
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Valores Limites 

Caso de testes Idade entrada Resultado 

CT1   

CT2   

CT3   

CT4   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Exercício 5 

 

Considere as seguintes regras para um campo Nome: 

 

a)  Deverá permitir a entrada de no máximo trinta caracteres alfanuméricos. Ao tentar gravar um 

usuário com mais de 30 caracteres no campo ―Nome‖ deverá exibir a mensagem: ―O campo 

Nome deve conter no máximo 30 caracteres.‖ 

b)  Não deverá ser permitida a gravação de nome simples, ou seja, todo nome deverá ser composto 

de pelo menos dois nomes. Ao tentar gravar um usuário com nome simples deverá exibir a 

mensagem: ―Por favor, informe um nome composto.‖ 

c)  É obrigatório. Ao tentar gravar um usuário com o campo ―Nome‖ em branco deverá exibir a 

mensagem: ―O campo Nome é obrigatório.‖ 

 

Identifique as classes de equivalências válidas e inválidas e os resultados esperados para as regras 

acima: 

 

 

Classes de Equivalência Válidas Resultados Esperados 
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Classes de Equivalência Inválidas Resultados Esperados 
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APÊNDICE M - MATERIAL DA AULA SOBRE TESTE DE 

SOFTWARE 
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APÊNDICE N – RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

AVALIAÇAO DO JOGO 

Primeiro Experimento Turma de Engenharia de Software 3 - Itajaí 
 

Pergunta 1: O que mais você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 O gráfico. 

2 Do nível bem planejado e fácil. 

3 Uma boa interface e bons requisitos. 

4 Aplicar os conhecimentos aprendidos em sala sobre testes. 

5 Com o jogo aplica-se na prática todo o conteúdo visto na teoria. 

6 O fato do software mostrar na hora o acerto ou erro e, no caso de acerto, mostrar a 

lista de classes de equivalência para que o usuário confirme o que realmente quis 

testar. 

 

Pergunta 2: O que menos você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 Respostas muitos fáceis. Opções de respostas com descrições muito diferentes, 

facilitando a seleção do correto. 

2 Impossibilidade de pausar o tempo. 

3 ---------- 

4 Em níveis mais elevados ele fica maçante a medida que aumenta a dificuldade de 

achar os erros. 

5 Algumas partes da jogabilidade. Ao clicar em voltar o sistema ―Desloga‖ e é 

iniciado o jogo novamente ao autenticar-se. 

6 Poucos níveis. 

 

Pergunta 3: Você teria alguma sugestão de melhoria para o jogo? 

Participante Respostas 

1 Maior dificuldade, colocando opções de respostas com descrições mais parecidas 

umas com as outras, obrigando o usuário a pensar mais 

2 Ter um campo onde o usuário possa descrever os testes já feitos. 

3 Mais níveis de falhas, mais tipos de campos. 

4 Adequação dos níveis. O nível 1 foi bem mais fácil do que o nível 2. 

5 Ao clicar em algum item, o jogo já o toma como a resposta, deveria ter um botão 

para confirmar. Ao salvar algum item seria ideal mostrar os dados que foram 

inseridos. 

6 Aumentar o número de níveis e de dificuldade. 
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Segundo Experimento Turma de Engenharia de Software 2 – São José 

 

Pergunta 1: O que mais você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 A idéia do jogo. O assunto abordado. A tela que simula o sistema. 

2 O objetivo dele, pois é uma forma mais agradável e competitiva de revisar o conteúdo. 

3 Erro do Tab. 

4 A ergonomia, o fato de apresentar o erro quando não identificado e disponibilizar 

os erros já encontrados. 

5 Interface gráfica. Boa usabilidade. 

6 No geral achei bacana, despertou a vontade de achar novos erros. 

7 A interface. 

 

Pergunta 2: O que menos você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 Deve existir algum tipo de tratamento para quando o usuário simula mais de um 

erro ao mesmo tempo. Isso é confuso e acho que poderia ser facilitado. Talvez 

criar níveis de dificuldades (easy, médium e hard). Jogando no (easy) o sistema 

iria ajudar o jogador. 

2 A forma de como apresenta os requisitos do problema e a duração do jogo e a 

falta de dinâmica. 

3 Meio confuso de jogar, pela primeira vez. 

4 O fato de não apresentar um conteúdo informativo sobre testes. 

5 Erros para jogar (sem conexão com o servidor e lentidão). 

6 Um pouco instável ainda. 

7 Os bugs. 

 

Pergunta 3: Você teria alguma sugestão de melhoria para o jogo? 

Participante Respostas 

1 Níveis de dificuldade, pontuação, integrar a um jogo de uma rede social (Orkut, 

facebook), coletando assim, opiniões da comunidade mundial, que utiliza o 

sistema. Qualificação e classificação das informações coletadas. 

2 Um jogo permite um universo de dinamicidade, e isto foi pouco explorado neste 

jogo. Talvez um pouco mais de ação resolveria o problema. 

3 Antes de rodar o tempo, apresentar para o jogador os requisitos, para que o jogador 

possa preparar os casos de teste. Ao invés do tempo regredir, marcar o tempo que o 

jogador leva para achar os erros, assim quanto mais tempo menos pontos.  

4 Sim, realizar mais testes, não consegui passar para o nível 2, devido a alguma 

falha de não localizar o último erro. 

5 Corrigir os erros, referente a conexão com o servidor. Possuir placar e banco de 

dados diferente (problema de várias pessoas alterando o mesmo dado). 

Continua... 
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Continuação... 

 

6 Exibir relatório de erros e acertos. Incluir ranking. Nos últimos erros, oferecer 

dica do erro nos últimos minutos. 

7 Corrigir os bugs. 

 

 

 

Terceiro Experimento Turma de Engenharia de Software 2 – Itajaí 
 

Pergunta 1: O que mais você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 Encontrar erros, testando seus requisitos. 

2 Bem explicativo e prático. 

3 A interatividade. 

4 O fato do jogo, simular um pequeno sistema com erros comuns. 

5 Poder implementar o aprendizado com algo interativo. 

6 Interface simples e convidativa. 

7 ----- 

8 Achar erros e marcar pontos. 

9 Facilidade no aprendizado. 

10 Jogo agradável e de fácil entendimento. 

 

Pergunta 2: O que menos você gostou no jogo? 

Participante Respostas 

1 O ―backspace‖. 

2 Ficar digitando várias vezes os valores no nível 1, onde não era possível editar o 

cadastro. 

3 Um pouco do visual. 

4 Nada. 

5 Algumas perguntas com respostas erradas (erros encontrados errados). 

6 ------ 

7 ------- 

8 ------- 

9 Alguns erros são muitos difíceis de serem achados. 

10 ------ 
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Pergunta 3: Você teria alguma sugestão de melhoria para o jogo? 

Participante Respostas 

1 Não. 

2 Lista de testes já realizados. 

3 Corrigir os bugs. 

4 Não. 

5 Arrumar a lista de erros das perguntas. 

6 Na fase 2, quando gravo um material no banco e entro com o mesmo código, o 

material não está gravado. 

7 ------- 

8 As vezes perdia as informações corretas, então para voltar e acertar estas 

informações para continuar o jogo demorava. Algo para agilizar este tempo. 

9 Correção de bugs. Erros mais fáceis de se achar. 

10 Melhorar gráficos. 
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APÊNDICE O – QUESTIONÁRIO DE PERFIL 

Questionário de Perfil do Participante 

 

Nome: _________________________________________________________________________  

Disciplina: ______________________________________________________________________  

Universidade: ___________________________________________________________________  

 

Prezado aluno, favor responder as seguintes perguntas em relação ao seu perfil: 

1) Você é acadêmico do curso de: 

[  ] B.Sc. em Ciência da Computação.  

[  ] B.Sc. em Engenharia da Computação. 

[  ] B.Sc. em Sistemas de Informação. 

[  ] B.Sc. em outro curso na área de Computação. Qual?: _______________________________  

[  ] B.Sc. em outro curso. Qual?: __________________________________________________  

[  ] Tecnólogo em outro curso. Qual?: ______________________________________________  

 

2) Você já é graduado em outro curso? 

[  ] Não.  

[  ] Sim. Qual curso?: ___________________________________________________________  

 

3) Você possui alguma certificação em Teste de Software? 

[  ] Não. 

[  ] Sim. Qual? 

[  ] CTBS.  

[  ] ISTQB. 

[  ] CSTE. 

[  ] Outra certificação. Qual?: _____________________________________________________  

 

4) Você já participou de treinamento em teste de software? 

[  ] Não. 

[  ] Sim. Qual? 

  ____________________________________________________________________________  

 

5) Você trabalha na área de Computação/Informática? 

[  ] Não. 

[  ] Sim. Em que e quanto tempo? 

[  ] como Técnico de suporte ao usuário. Por ____ anos e ____ meses. 

[  ] como Técnico de manutenção de hardware. Por ____ anos. 

[  ] como Técnico de manutenção de software. Por ____ anos. 

[  ] como Programador. Por ____ anos. 
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[  ] como Testador. Por ____ anos. 

[  ] como Projetista. Por ____ anos. 

[  ] como Analista. Por ____ anos. 

[  ] como Arquiteto. Por ____ anos. 

[  ] como Analista de Teste. Por ____ anos. 

[  ] como Gerente de projetos. Por ____ anos. 

[  ] como Consultor. Por ____ anos. 

[  ] como Instrutor de treinamentos. Por ____ anos. 

[  ] Outro. Qual?:__________________________. Por ____ anos. 

 

6) Qual o seu conhecimento atual em teste de software? 

[  ] Nenhum 

[  ] Tenho pouco conhecimento do assunto 

[  ] Conheço o básico 

[  ] Aplico na prática com dependência de outros  

[  ] Aplico na prática sem dependência de outros 

[  ] Tenho bastante conhecimento do assunto 

[  ] Tenho pleno domínio sobre o assunto 

 

7) Como você considera a área de teste de software? 

[  ] Nada importante 

[  ] Pouco importante 

[  ] Importante 

[  ] Muito importante 

 

8) Você tem interesse em aprender sobre teste de software? 

[  ] Nada interessado 

[  ] Pouco interessado 

[  ] Interessado 

[  ] Muito interessado 
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APÊNDICE P – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES 

Relação de Participantes do Estudo Empírico sobre Aprendizagem em 

Teste de Software 

 

Disciplina: ______________________________________________________________________  

Universidade: ___________________________________________________________________  

 

Nome Grupo Aula Pré-teste Tratamento Pós-teste 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


