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Elaboração de provas com Python e Latex

Público alvo: Professores de exatas que usam o editor Latex.

Introdução a programação com Python (Rojas, Alexandre;
Kostin, Sérgio: Editora Ciência Moderna)
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Duas formas de aproveitar o Python:

I Usando os programas de outras pessoas

Vantagens: Pouca coisa que aprender; você usa o Python da
forma como o Windows já vem preparado para usar, ou seja,
quase nada que instalar.
Desvantagens: Você fica limitado a poucos recursos.

Para aplicações simples você pode ficar restrito aos
programas desenvolvidos por terceiros e usar o Python da
forma como o Windows já vem preparado.

I Você prepara seus próprios programas

Desvantagens: Você leva tempo para aprender um pouco
mais; você tem que instalar um software (recomendo o
Anaconda).
Vantagens: Seus recursos aumentam proporcionalmente ao
que você aprende e idealiza.
Aprender somente uns poucos recursos do Python já é
suficiente para desenvolver seus próprios programas.
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Uma tela do Latex
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Uma tela do Python
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mesclando Latex e Python
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O que nosso sistema permite é juntar tudo num arquivo só, no
qual você pode alternar livremente texto que vai aparecer nas
provas e comandos de programação para execução de cálculos.
Os resultados desses cálculos podem ser inseridos para
comporem os enunciados das questões de múltipla escolha e as
opções de respostas.

Você tem a possibilidade de fazer tudo que a programação Python
permite e ao mesmo tempo usar os recursos do Latex num só
arquivo.

Para distinguir as linhas de comandos das linhas de texto, as
linhas de texto iniciam com
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Resumindo:

Este sistema permite inserir, no Editor usado para escrever
provas, cálculos feitos pelo Python. Os resultados desses cálculos
são utilizados nos enunciados das questões e nas opções de
respostas (questões de múltipla escolha).
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Exemplo de elaboração de uma questão

Q1) Resolva a desigualdade x2 + (−4)x + (3) > 0.

(a) −1 < x < 2 (b) 1 < x < 3 (c) x < 1 ou x > 3
(d) x < −1 ou x > 2 (e) −2 < x < 3
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À medida que forem sendo necessários parâmetros ou dados
aleatórios para inserir no texto da prova (texto de questões ou
opções de respostas), podem ser escritos os comandos para obter
esses dados.

Após a preparação do arquivo, este sistema permite que você
gere o número de tipos de provas que desejar, que você obtenha
gabarito para todos os tipos de prova e o sistema ainda realiza a
correção automática das provas. Os vários tipos de prova devem
ser inseridos na Plataforma Moodle para que os estudantes as
resolvam.

Este sistema permite ainda inserir questões de um banco (arquivo
em Latex) com enunciados e respostas preparados para essa
finalidade



11/15

Exemplo de resultado final
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Input necessário para o programa corretor
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Registro de uma coluna de notas de prova
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Registro de duas colunas de notas de prova



15/15

Muito obrigado!

raimundo.leite@ufop.edu.br


