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RESUMO 

Testes de visualização espacial consistem em instrumentos utilizados para avaliar 

o nível de habilidade de visualização espacial de um indivíduo. Atualmente têm 

sido aplicados na mensuração dessa habilidade em estudantes, principalmente 

dos cursos de Engenharia, Arquitetura, Desenho e áreas afins. Além disso, 

pesquisadores freqüentemente usam esses testes para avaliação da eficácia 

desses cursos no desenvolvimento da habilidade de visualização espacial dos 

alunos. A maioria dos testes ainda é aplicada pelo método tradicional (formulário 

em papel, preenchido à mão), o que dificulta os processos de aplicação, correção 

e análise dos mesmos. Para facilitar esses processos, os autores desenvolveram 

versões eletrônicas online de três testes de visualização espacial. Este trabalho 

apresenta as etapas de criação da interface, implementação e os procedimentos 

de uso destas versões eletrônicas dos testes MRT, MCT e TVZ. 
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ABSTRACT 

Spatial visualization tests are tools used for evaluating a person’s spatial ability 

level. They are being used to measure this ability in students, specially from 

Engineering, Architecture and Graphics courses and correlated areas. Besides, 

researchers often use these tests for evaluating the efficacy of these courses for 

developing students’ spatial visualization ability. Most tests are still administered in 

the tradicional form (paper and pencil), making difficult the delivery, grading and 

analisys processes. The authors developed electronic online versions of 3 spatial 

visualization tests to simplify these processes. This paper presents the interface 

development, implementation and use procedures for the MRT, MCT and TVZ. 
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1 Introdução 

A Engenharia, bem como inúmeras outras atividades, requer habilidades avançadas de 

visualização. A habilidade de visualização e o raciocínio espacial são qualidades essenciais 

para engenheiros, devido à importância destas no processo da comunicação gráfica e na 

habilidade dos profissionais para a solução de problemas geométricos espaciais, embora ainda 

não haja um consenso sobre os componentes que constituem exatamente essa habilidade. 

Pesquisas relacionadas ao aumento da habilidade de visualização espacial têm motivado a 

investigação sobre métodos de avaliação dessa habilidade, bem como a existência de 

diferenças no nível de habilidade ligadas ao gênero do indivíduo avaliado. Além do gênero, as 

diferenças na habilidade de visualização espacial e sua aquisição têm sido atribuídas a outras 

variáveis, incluindo o desenvolvimento cognitivo, experiências espaciais e evolução genética. 

Vários testes podem ser utilizados no processo de mensuração e avaliação da habilidade 

de visualização espacial de um indivíduo. Em sua maioria, são aplicados usando métodos 

tradicionais, fazendo-se uso de lápis e papel, o que limita a aquisição e controle sobre os 

dados coletados. Além disso, a aplicação pelo método tradicional retarda o processo de 

avaliação, principalmente quando o número de indivíduos a serem avaliados é considerável. O 

uso de testes computacionais interativos permite uma maior eficiência na mensuração da 

habilidade espacial. 

Visando superar esses obstáculos, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de 

formulários eletrônicos, desenvolvidos pelos autores do trabalho, abordando as etapas de 

criação da interface, implementação e procedimentos de uso, para a aplicação dos testes 

Mental Rotation Test, Mental Cutting Test e Test de Visualización, padronizados e amplamente 

utilizados no processo de mensuração da habilidade de visualização espacial em pesquisas 

nacionais e internacionais. 

2 Habilidade de Visualização Espacial 

Para [1], a habilidade de visualização espacial refere-se a um grupo de funções cognitivas e 

aptidões relevantes à execução de tarefas espaciais, as quais são consideradas como um fator 

importante da inteligência humana. Além disso, essa habilidade é requerida em várias 

atividades científicas e da engenharia. Ainda que não exista uma opinião em comum, de forma 

geral, a habilidade de visualização espacial possui cinco componentes [2]: orientação espacial, 

percepção espacial, relações espaciais, rotação mental e visualização espacial, sendo as duas 

últimas categorias consideradas de maior importância no que se refere o estudo dessa 

habilidade. Muitos pesquisadores têm concentrado seus estudos no desenvolvimento e 

avaliação da habilidade espacial, priorizando a rotação mental e a visualização espacial, 

fazendo uso de testes de visualização destinados a essa finalidade. As pesquisas e 

experimentos relatados na literatura enfocam principalmente o efeito das aulas de Geometria 

Descritiva e Desenho Técnico no processo de desenvolvimento da habilidade espacial [3, 4, 5, 

6]. 



Em adição a essas pesquisas, outros trabalhos relacionados à mensuração da habilidade 

de visualização espacial, porém de alunos ingressantes em cursos superiores, podem ser 

encontrados em [7, 8]. Dentre outros, o objetivo principal dos trabalhos mencionados é avaliar o 

nível de habilidade espacial de estudantes ingressantes em cursos de Engenharia, com o 

propósito de identificar potenciais grupos que apresentem baixo desempenho nos testes 

espaciais, pois sabe-se que boa parte dos estudantes que iniciam nesses cursos não 

apresentam essa habilidade desenvolvida de forma satisfatória. A partir dos resultados obtidos, 

pode-se definir metodologias e estratégias de ensino mais adequadas, visando melhorar a 

habilidade espacial dos alunos. Alguns outros experimentos relacionados à mensuração e 

avaliação desta habilidade podem ser encontrados em [1, 9, 10, 11, 12]. 

Outro fator de grande relevância se refere ao desenvolvimento de versões 

computadorizadas dos testes de visualização espacial, assim como o estudo da correlação do 

desempenho dos participantes nessas versões eletrônicas, se comparado com as tradicionais 

(formulário em papel). Os resultados dos estudos apresentados em [8, 13, 14] mostram que o 

desempenho obtido nos dois casos são similares, podendo-se concluir que o formato 

(tradicional ou eletrônico) não influencia na pontuação dos participantes. 

3 Testes para Avaliação da Habilidade de Visualização Espacial 

Os instrumentos utilizados na mensuração e avaliação do nível de habilidade de visualização 

espacial de um indivíduo são denominados testes de visualização espacial. Em sua maioria, 

são executados utilizando figuras em perspectiva mostrando objetos rotacionados em 

diferentes posições que o indivíduo, por meio de sua habilidade de realizar rotações e 

comparações mentais, deve reconhecer se trata-se do mesmo objeto ou não. De forma geral, 

os testes de visualização espacial são classificados em duas categorias [15]: 

• Testes de Rotação Mental: os testes desta categoria priorizam a rapidez na execução 

de tarefas que envolvam a rotação mental de figuras, com base na comparação de 

objetos de referência com outros apresentados rotacionados. São aplicados com 

duração de tempo reduzida. 

• Testes de Visualização Espacial: os testes desta categoria não priorizam a velocidade 

na realização das tarefas, mas sim a precisão na execução das mesmas, envolvendo a 

construção mental de imagens tridimensionais. São aplicados com intervalos maiores 

de tempo.  

3.1 Mental Rotation Test 

O Mental Rotation Test (MRT) [16] foi desenvolvido para estimar a habilidade de rotação 

mental do indivíduo avaliado. O MRT é uma versão em papel do teste originalmente criado por 

[17]. Este foi composto por figuras desenhadas em computador, representando objetos 

formados, cada um, por 10 cubos sólidos conectados por suas faces, configurando 3 ângulos 

retos (figura 1). O objeto de referência devia ser comparado com outro (idêntico ou não) que foi 

rotacionado no plano de projeção e/ou num eixo espacial. Shepard e Metzler descobriram que 



o tempo que um indivíduo demora para determinar se tratava-se do mesmo objeto ou não é 

linearmente proporcional ao ângulo de rotação (no plano ou no espaço) aplicado ao objeto. 

O MRT é composto por 3 partes, sendo que a primeira apresenta as instruções, contendo o 

objetivo e modo de resolução, fazendo-se uso de exemplos. As outras duas partes contêm, 

cada uma, 10 questões. O tempo recomendado pelos autores para aplicação do teste é de 5 

minutos para cada parte, mas este pode ser reduzido se o nível de habilidade esperado nos 

participantes for muito elevado. A tarefa consiste em encontrar, dentre as quatro alternativas 

apresentadas em cada questão, as duas figuras que representem o objeto de referência, 

apresentado à esquerda das alternativas. Em metade das questões, as alternativas incorretas 

são imagens espelhadas e rotacionadas da figura de referência e, na outra metade, são outros 

objetos. As alternativas corretas obviamente trazem o mesmo objeto, porém rotacionado no 

plano ou em outro eixo. Shepard e Metzler recomendam considerar a questão correta somente 

quando apenas as duas alternativas corretas forem marcadas e não creditar nenhum ponto em 

qualquer outro caso, dispensando correção do escore para compensar “adivinhação”. Outra 

forma possível de pontuação é contar 1 ponto para cada uma das duas alternativas corretas 

assinaladas, mas zerar a questão se qualquer alternativa incorreta for marcada.  Dessa forma, 

adotada neste trabalho, a pontuação máxima no teste é 40 pontos. A Figura 1 mostra um 

exemplo, dentre as 20 questões do MRT. 

 

Figura 1: Exemplo de questão do MRT. 

3.2 Mental Cutting Test 

O Mental Cutting Test (MCT) é um subconjunto do Special Aptitude Test in Spatial Relations 

[18], que é um teste desenvolvido e utilizado há décadas atrás nos processos seletivos de 

algumas universidades americanas. O MCT foi primeiramente utilizado por Kenjiro Suzuki para 

medir habilidades espaciais ligadas aos currículos de desenho [10] e desde então é um dos 

instrumentos preferidos para essa função. 

Consiste em um teste de visualização espacial composto por 2 partes, sendo que a 

primeira apresenta as instruções, contendo o objetivo e modo de resolução, fazendo-se uso de 

exemplos. A segunda parte contém as 25 questões, onde cada uma apresenta a perspectiva 

de um objeto sendo cortado por um plano. O tempo recomendado pelos autores para aplicação 

do teste é de 20 minutos, para a segunda parte. O objetivo do teste é assinalar, dentre as cinco 

alternativas apresentadas, a que corresponde à forma do perímetro da seção resultante do 

corte do objeto pelo plano dado. Segundo [19], a dificuldade maior encontrada pelos 

participantes do teste consiste na construção mental das imagens tridimensionais, uma vez que 

não são apresentadas informações referentes à percepção da profundidade das imagens 

(sombreamentos, por exemplo). As únicas informações apresentadas relativas à profundidade 



são a interposição e a perspectiva linear. A Figura 2 mostra um exemplo, dentre as 25 

questões do MCT. 

 

Figura 2: Exemplo de questão do MCT. 

3.3 Test de Visualización 

O Test de Visualización (TVZ) foi desenvolvido a partir de modelos psicométricos e 

descobertas da psicologia cognitiva, por Gerardo Prieto Adanez [20]. 

Consiste em um teste de visualização espacial composto por 2 partes, sendo que a 

primeira apresenta as instruções, contendo o objetivo e modo de resolução, fazendo-se uso de 

exemplos. A segunda parte contém as 18 questões, envolvendo o desdobramento de um cubo. 

O objetivo do teste é identificar, dentre as nove alternativas apresentadas em cada questão, 

qual letra e em qual posição ela aparece na face solicitada do cubo desdobrado. O tempo 

recomendado pelo autor do teste é de 25 minutos para a segunda parte. Os itens que 

constituem o TVZ representam de forma precisa a dificuldade de cada um através do controle, 

em cada item, da distância da face solicitada (todas as faces são referenciadas) e da rotação 

necessária para se detectar a mesma (todas as questões exigem, no mínimo, uma rotação). 

Esses dois últimos parâmetros (distância e rotação) refletem diretamente na dificuldade de 

processamento do participante. A Figura 3 mostra um exemplo, dentre as 18 questões do TVZ. 

 

Figura 3: Exemplo de questão do TVZ. 

4 Desenvolvimento dos Testes Online 

Visando facilitar a aplicação e acelerar o processo de correção e controle dos dados obtidos 

através da aplicação de testes de visualização espacial em experimentos, foram desenvolvidos 

formulários eletrônicos dos testes MRT, MCT e TVZ. Assim, esta seção apresenta as etapas de 

criação da interface, implementação e os procedimentos para a utilização dos testes 

eletrônicos. 

4.1 Interface 

A representação das questões não foi alterada em relação aos testes tradicionais (versão em 



papel), onde apenas a interface destes foi adaptada para um formato eletrônico. As imagens 

utilizadas nos testes foram digitalizadas, mantendo-se exatamente a mesma qualidade de 

visualização dos testes em papel (Figura 4). 

A interface dos formulários apresenta todas as informações necessárias para a 

compreensão dos objetivos de cada teste, bem como as questões pertinentes a cada um. Cada 

questão possui um conjunto de respostas, as quais podem ser selecionadas através de cliques 

do mouse na alternativa desejada. Além disso, cada teste (MRT, MCT e TVZ) apresenta dois 

tipos de botões. O primeiro dispara o início da execução do teste. O segundo, ao final do 

formulário, destina-se ao envio das alternativas selecionadas durante o teste para o 

computador servidor dos formulários eletrônicos. 

      
 

 

Figura 4: Versões eletrônicas do MRT, MCT e TVZ, respectivamente. 

4.2 Implementação 

Os formulários foram desenvolvidos fazendo-se uso das linguagens HTML (para o 

desenvolvimento da interface), JScript (para controle do tempo e registro de horário) e PHP 

(para a implementação do algoritmo de correção das respostas e armazenamento dos dados). 

Os formulários eletrônicos encontram-se disponíveis no computador servidor do Laboratório 

de Projeto Assistido por Computador (LabCAD), no Departamento de Engenharia de 

Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Para a 

utilização dos mesmos, é necessário abrir a página eletrônica em um navegador web. Por meio 

desta solicitação, o servidor disponibiliza a página no computador que fez o acesso, permitindo 

a execução do teste eletrônico. Ao selecionar/deselecionar qualquer alternativa em uma 

questão, o horário da ocorrência (hora:minuto:segundo) é registrado para análise posterior. 



Quando o usuário ativa o botão de conclusão, ou caso o tempo reservado à execução do 

mesmo se encerre, todos os dados do formulário são enviados ao computador servidor, que 

armazena as informações do teste do participante (dados pessoais, respostas escolhidas, 

horários de seleção e pontuação total) em um arquivo do tipo texto e, através do algoritmo de 

correção, gera a pontuação do participante e a envia numa página HTML, para que o 

participante tenha realimentação imediata de seu desempenho. A pontuação, a seqüência e o 

número de questões de cada teste não foram alteradas em relação aos testes tradicionais 

(versão em papel). 

4.3 Procedimentos de Uso 

Para a aplicação dos testes eletrônicos sugere-se que o examinador acomode os participantes 

no local onde os testes serão aplicados, de acordo com a capacidade do ambiente. Quando 

este for ocupado totalmente, o restante dos participantes deve aguardar do lado de fora da 

sala, até que os computadores sejam desocupados para a entrada dos demais. Dessa forma, 

consegue-se garantir que apenas um participante por vez ocupe um dos computadores da sala 

onde o teste está sendo aplicado, evitando que um aluno influencie o desempenho dos outros, 

pois o teste, além de ser individual, deve refletir o real nível de habilidade de visualização 

espacial do participante. 

Além disso, não é permitido o uso de qualquer material extra (como lápis, caneta, papel), 

uma vez que todas as instruções para a execução dos testes são disponibilizadas nos 

formulários. A Figura 5 ilustra um exemplo com alunos participantes de um experimento 

aplicado nos Laboratórios de Ensino de CAD da Escola Politécnica da USP. Após os alunos 

serem alocados nos computadores, basta que os mesmos sigam as orientações 

disponibilizadas no formulário, preenchendo os campos referentes aos seus dados pessoais. 

Depois disso, é apresentada ao participante a finalidade do teste em questão, assim como seu 

tempo de execução e a quantidade de questões do mesmo. Finalmente, uma questão 

resolvida, como exemplo, é mostrada ao participante. A partir deste ponto, o teste tem seu 

início e o tempo é controlado automaticamente. Ao final de cada teste, o aluno envia suas 

respostas para o computador servidor dos formulários, clicando em um botão e, 

instantaneamente, sua pontuação é apresentada na tela e o teste é finalizado. 

      

Figura 5: Experimento com o teste MRT nos Laboratórios de Ensino de CAD. 



5 Vantagens dos Testes Eletrônicos 

Os testes em formato eletrônico apresentam, entre outras, as seguintes vantagens: 

• Não há custo para reprodução dos formulários; 

• A coleta e transcrição dos dados é automática; 

• A correção dos testes é automática; 

• O participante é notificado de sua pontuação imediatamente; 

• O controle do tempo é rigoroso; 

• É possível aplicar o teste de forma assíncrona para um grupo de participantes, já que a 

contagem de tempo é automática e individual. Isso permite que a avaliação possa ser 

feita por demanda, de acordo com a chegada dos participantes ao local de aplicação. 

Pode-se, inclusive, aplicar testes diferentes na mesma sala; 

• É possível alterar a ordem das questões, reduzindo problemas de cópia clandestina 

(“cola”) entre participantes (esta opção não foi implementada em nosso sistema, para 

preservar a ordem tradicional do teste impresso). 

Todas essas características viabilizam a aplicação dos testes em um grande número de 

participantes com grande rapidez, praticidade e baixo custo. Além das alternativas escolhidas 

em cada item do teste, também é registrado o horário em que cada uma foi selecionada, bem 

como o momento em que o teste foi iniciado. Com essas informações é possível determinar-se 

muito do comportamento do participante na execução do teste, como quanto tempo usou para 

resolver cada questão, a ordem em que as questões foram resolvidas, se escolheu certas 

alternativas e depois trocou-as, etc.  Essas informações também podem ser analisadas para 

determinar-se a correlação entre o tempo médio de resolução e acertos/erros de cada questão 

para possível identificação de adivinhação, correlação entre tempos médios de resolução e 

dificuldade da questão, etc. 

6 Experimentos Realizados com os Testes Eletrônicos 

Experimentos [8] foram realizados antes e após o curso de Geometria Gráfica para Engenharia 

na EPUSP, visando à mensuração da habilidade de visualização espacial dos estudantes bem 

como a avaliação da eficácia do curso, utilizando os testes MRT e TVZ descritos nesse 

trabalho. Com o objetivo de divulgar os resultados obtidos e incentivar futuras investigações, os 

principais resultados encontrados foram: 

• As pontuações em ambos os testes apresentaram adesão à distribuição de 

probabilidade normal apenas para os dados do gênero feminino, ao contrário do que se 

poderia esperar. Isso provavelmente ocorreu devido a efeitos de saturação na 

pontuação, especialmente no pós-teste, onde a maior porcentagem dos alunos está na 

maior faixa de pontuação; 

• Os resultados indicam uma diferença significativa entre homens e mulheres, mantendo-

se a vantagem para o gênero masculino, conforme prevê a literatura internacional; 

• A idade dos participantes, para as amostras analisadas, assim como a ordem de 



aplicação dos testes não influenciou o desempenho dos participantes; 

• Foi encontrada uma correlação moderada entre as pontuações no MRT e TVZ; 

Em geral, foi detectado um aumento significativo na habilidade de visualização espacial dos 

estudantes, em ambos os testes. De acordo com a análise, pôde-se concluir que o curso foi 

eficaz no que se refere ao desenvolvimento da habilidade de visualização espacial dos 

estudantes. 

7 Conclusão 

O trabalho apresentou as etapas de criação da interface, implementação e procedimentos de 

utilização das versões eletrônicas, desenvolvidas pelos autores da pesquisa, dos testes de 

visualização espacial Mental Rotation Test, Mental Cutting Test e Test de Visualización, 

amplamente utilizados no processo de mensuração da habilidade de visualização espacial em 

várias pesquisas relatadas na literatura. Os resultados medidos com as versões eletrônicas 

foram compatíveis com os resultados esperados do desempenho dos estudantes do curso de 

Geometria Gráfica para Engenharia da EPUSP, se comparadas ao desempenho obtido 

fazendo-se uso da versão tradicional (em papel) dos testes. Além disso, as versões eletrônicas 

se constituem em um método prático e eficiente, no que diz respeito o armazenamento, 

correção e coleta dos dados, agilizando o processo de avaliação. 
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