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RESUMO

Este trabalho tem como tema a usabilidade de uma plataforma de desenvolvimento de 
jogos eletrônicos. Foram criados dois jogos usando a plataforma Gamemaker 6.1, para 
posterior avaliação da usabilidade desta através da aplicação da ErgoList, um conjunto 
de checklists desenvolvido pelo Laboratório de Utilizabilidade da Informática desta 
universidade, feito com base no  trabalho de Bastien e Scapin, que lista os critérios 
ergonômicos importantes aos sistemas interativos. Os jogos desenvolvidos são versões 
dos conhecidos jogos Pacman e Arkanoid. Os problemas de usabilidade encontrados 
na plataforma são descritos, e sugestões para sua correção são dados..

Palavras-Chave:

Usabilidade, Jogos eletrônicos, Checklist, Avaliação Ergonômica
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1. INTRODUÇÃO

As últimas décadas viram o surgimento de um grande mercado de entretenimento, o 
dos jogos eletrônicos. O impulso inicial foi dado no fim da década de sessenta, com o 
aparecimento dos primeiros sistemas de diversão computadorizada. De complexidade 
baixa, esses sistemas primordialmente atraiam a atenção pela curiosidade. À medida 
que a tecnologia avançava, os jogos passaram a gozar de maior liberdade criativa, e o 
mercado foi gradativamente se ampliando.
A complexidade dos jogos chegou a um ponto em que os custos de produção de um 
título podem superar milhões de dólares e levar anos. Uma vez que os títulos simples 
de outrora se tornaram obsoletos, uma estratégia imprescindível para assistir à 
produção de jogos atuais é o reuso de código.
Frameworks têm como função promover o reuso de código. Embora muito úteis na 
execução de tal função, costumam ser de difícil aprendizado e uso, o que toma tempo e 
recursos no desenvolvimento do software. Parece contraditório, mas os frameworks
facilitam o desenvolvimento de aplicações pertencentes a um mesmo domínio, ou seja, 
a relação custo/benefício para os gastos em sua produção será favorável na medida em 
que mais projetos façam uso do framework (Schmidt, Gokhale, Natarajan, 2004). Como 
em outros frameworks, em um que se disponha a auxiliar a produção dos videogames 
atuais a dificuldade no aprendizado e uso será elevada, e será proporcionalmente 
agravada pela versatilidade de criação que ele possibilitar.
Tais frameworks podem se beneficiar de uma interface com o usuário visando amenizar 
as adversidades de um ambiente de produção complexo. Logicamente, uma interface 
pouco intuitiva não traria grandes melhorias ao desenvolvedor, podendo chegar, em 
alguns casos, a atrapalhar.
Jogos eletrônicos datam de pelo menos 1958, quando William Higinbotham criou o jogo 
Tennis For Two [1]. Este jogo simples tinha o propósito de tornar menos monótona a 
visita das pessoas ao Brookhaven National Laboratory em Nova York, e era jogado em 
um osciloscópio. A partir de então, jogos eletrônicos foram feitos para computadores, 
máquinas de fliperama (arcades) e finalmente para consoles caseiros [2].
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Apesar de passar por um período ruim em 1983 [3], o mercado de jogos eletrônicos não 
só tornou-se economicamente viável, como movimenta bilhões de dólares anualmente 
[4][5][6][7][8].
Justamente por atrair tanta atenção, os jogos eletrônicos ficam cada vez mais 
complexos e difíceis de serem feitos [9]. Onde antes uma única pessoa com um 
computador e um baixo orçamento podia fazer um jogo comercializável em poucos 
meses, hoje são usados times com mais de 60 pessoas e orçamentos milionários [10].
A oferta de jogos eletrônicos passou de poucos pixels, e sons a gráficos tridimensionais 
de alta definição, trilhas sonoras exclusivas, suporte a milhares de jogadores 
interagindo simultaneamente e em ambientes online [11] e enredos interativos 
complexos. Essa superabundância de feedback visual e sonoro é uma das 
características principais dos jogos eletrônicos. 
Outra característica é a possibilidade de se ter jogos muito diferentes usando um 
mesmo conjunto de ferramentas básicas, no caso um computador ou um console 
caseiro. 
Para facilitar o desenvolvimento deste tipo de jogo, estão disponíveis bases de dados 
com arquivos de som [12], bases de dados com imagens [12], e claro, as plataformas 
de desenvolvimento, que simplificam a implementação das regras dos jogos e a 
integração de todos estes elementos.
A qualidade exigida destes elementos, juntamente com a complexidade das suas 
interações, justifica o aparecimento de plataformas de auxílio ao desenvolvimento de 
jogos. Estas seguem a mesma filosofia de reuso de artefatos de software encontrada 
na engenharia de software: reduzir os custos de desenvolvimento ao reaproveitar o que 
foi previamente implementado.
O presente estudo avaliará as questões de usabilidade de uma plataforma de auxílio à 
criação de jogos eletrônicos, o software GameMaker 6.1 [15], através da sua utilização, 
e de posterior inspeção da ergonomia da sua interface através de um checklist.
Esta plataforma foi escolhida por ter sido criada com fins didáticos [15], e por ter uma 
grande base de usuários [15].

1.1. Objetivo Geral

Avaliar a usabilidade da plataforma de desenvolvimento de jogos eletrônicos
GameMaker 6.1, com o uso da ErgoList, um conjunto de Checklists de usabilidade 
segundo os Critérios Ergonômicos de Bastien e Scapin desenvolvidas pelo Laboratório 
de Utilizabilidade da Informática da Universidade Federal de Santa Catarina.

1.2. Objetivos Específicos
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Estudar a plataforma de auxílio à criação de jogos eletrônicos para identificar as 
características desses sistemas e os requisitos de usabilidade que se espera encontrar 
em uma plataforma que auxilie no seu desenvolvimento.
Revisar a área de usabilidade de software para estabelecer quais os critérios de 
usabilidade são elementos fundamentais na avaliação de uma plataforma de 
desenvolvimento para a área de jogos eletrônicos.
A partir dos elementos levantados na área de usabilidade de software e dos requisitos 
das plataformas de jogos eletrônicos, estabelecer um esquema para a avaliação da 
usabilidade da plataforma de desenvolvimento alvo.

1.3. Resultados Esperados

Neste estudo, espera-se constatar que as características de usabilidade da plataforma 
alvo alcancem os padrões propostos pelo método de avaliação escolhido. A principal 
razão para isso é possuir a plataforma um elevado número de usuários, além do 
suporte constante que recebe de seu criador, o que pode ser verificado pelo grande 
número de versões que o software possui.

1.4. Estrutura do Trabalho

O capítulo 2 aprofunda-se na área de usabilidade, para buscar os conceitos que 
definem essa característica desejável em um sistema de software e as formas de 
avaliá-los. O capítulo 3 descreve a plataforma alvo deste estudo. Já o capítulo 4 detalha 
o desenvolvimento de dois jogos eletrônicos a partir da plataforma e, no capítulo 5 é 
feita a análise da usabilidade da plataforma. O capítulo 6 apresenta a conclusão deste 
estudo. Seguem as referências bibliográficas e os anexos.
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2. USABILIDADE DE SOFTWARE

Para esta síntese sobre usabilidade de software, consultamos principalmente a 
excelente apostila intitulada “Engenharia de Usabilidade: uma abordagem ergonômica” 
elaborada pelo Dr. Eng. Walter de Abreu Cybis do Laboratório de Utilizabilidade da 
Informática da Universidade Federal de Santa Catarina [13] [14]. 
A seguir, apresenta-se basicamente um resumo das partes da referida apostila que são 
relevantes para este trabalho, com a ressalva de que, na necessidade de se aprofundar 
no assunto, a mesma seja consultada.
Várias referências a excelentes trabalhos de autores da área são feitas por Cybis em 
sua apostila, estas serão citadas novamente conforme apropriado.



11

2.1. Engenharia de Usabilidade

Quando os softwares passaram a ser usados não somente por seus próprios 
desenvolvedores, mas também por terceiros, percebeu-se a necessidade de se dar 
atenção aos aspectos de interface humano-computador.
Surgiu, então, a Engenharia de Usabilidade, com abordagens, técnicas, métodos e 
ferramentas para ajudar na construção de interfaces intuitivas, fáceis de usar e
produtivas.
Sistemas com boa usabilidade visam, especificamente, impactar a tarefa no sentido da 
eficiência, eficácia, produtividade da interação. O usuário irá atingir plenamente seus 
objetivos com menos esforço e mais satisfação. Eventualmente, uma interface poderá 
ter fins terapêuticos e contribuir para aliviar as frustrações e o stress do dia-a-dia. 
(Picard, 2002)1

A usabilidade visa impactar positivamente sobre o retorno do investimento para a 
empresa. Ela será argumento de vendas, passará uma imagem de qualidade, evitará 
prejuízos para os clientes, ligados ao trabalho adicional e ao “retrabalho” de correções 
freqüentes, por exemplo. A empresa desenvolvedora irá economizar custos de 
manutenção e de revisões nos produtos, como mostra o texto sobre Engenharia de 
Usabilidade (Nielsen, 1994)2.
As conseqüências de experiências negativas com sistemas de usabilidade inadequadas 
variam de pequenos aborrecimentos a grandes frustrações, que podem levar ao 
estresse devido à seqüência de experiências negativas, da pressão pela obrigação do 
uso imposta pela chefia e, em casos mais agudos, o estresse não liberado pode levar a 
psicopatologias em que o usuário torna-se irritado, estúpido com os colegas, sente-se 
perseguido, desenvolve dores de cabeça constantes, cólicas abdominais...

2.2. Conceitos Básicos

A usabilidade é definida como a capacidade que um sistema interativo oferece ao seu 
usuário em um determinado contexto de operação para a realização de tarefas de 
maneira eficaz, eficiente e agradável (ISO 9241).
Quando se aplica a Engenharia de Usabilidade no desenvolvimento de um sistema, as 
atividades pertencerão a uma das seguintes três perspectivas: Análise, Síntese ou 
Avaliação.

                                                
1 Para mais informações sobre frustrações leia o artigo sobre Frustração do Usuário de Picard, 2002 
(http://www.labiutil.inf.ufsc.br/hiperdocumento/User%20frustation.pdf ).
2 Saiba mais lendo o texto sobre Engenharia de Usabilidade de Jacob Nielsen, 1993 
(http://www.labiutil.inf.ufsc.br/hiperdocumento/Engenharia_de_Usabilidade_Nielsen.doc )
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A perspectiva da análise é o esforço para compreender o contexto de operação do 
sistema a partir de uma subdivisão em aspectos ligados aos usuários, aos seus 
objetivos e ao ambiente de trabalho (Maguire, 2001)3.
A perspectiva da síntese (especificação, projeto e implementação) deve partir de uma 
seqüência lógica de etapas, que busca entender a usabilidade da interface, mesmo que 
seja somente um protótipo, quantitativa e qualitativamente.
A perspectiva da avaliação mensura todos os resultados intermediários do processo de 
desenvolvimento e seus testes de usabilidade em particular buscam compreender, para 
cada um dos contextos de operação, a eficácia da interação humano-computador frente 
à efetiva realização das tarefas por parte dos usuários; a eficiência desta interação, em 
face dos recursos empregados (tempo, quantidade de incidentes, passos
desnecessários, busca de ajuda, etc.); e a satisfação ou insatisfação (efeito subjetivo) 
que ela possa trazer ao usuário.
O contexto de uso da plataforma GameMaker é tão variado quanto são os projetos em 
que é usada, dependendo diretamente dos objetivos de cada usuário, do escopo do 
projeto, etc., mas de forma geral ele não difere do contexto de uso de outros 
frameworks com um grande domínio de aplicações, exceto que sua interface gráfica 
torna-o mais abrangente. 
Para esta análise, definimos como contexto de operação aquele que representa a 
proposta da plataforma: o de que ela seria usada como ferramenta de ensino por Mark 
Overmars no curso de game design na Universidade de Utrecht. 
Sobre o perfil dos usuários, ou seja, dos freqüentadores da disciplina, supusemos que 
não diferisse muito do dos alunos dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas 
de Informação da nossa universidade: jovens com idade entre 17 e 26 anos, que não 
sejam leigos no ambiente Windows, sendo a plataforma exclusiva deste sistema.

2.3. Técnicas de Avaliação de Usabilidade

Existem pelo menos três tipos de técnicas de avaliação ergonômica: as técnicas 
prospectivas, as técnicas preditivas ou diagnósticas e as técnicas objetivas ou 
empíricas. 
A escolha dentre elas se dá através do confronto de suas qualidades com os recursos 
disponíveis e as expectativas de resultado da avaliação. As apresentadas a seguir 
variam no tipo e quantidade de problemas que identificam e na relevância de seus 
resultados. Parâmetros de comparação incluem, mas não estão limitados a: efetividade, 
abrangência, produtividade, sistematização e facilidade de aplicação.
As técnicas prospectivas buscam a opinião do usuário através de entrevistas e 
questionários para avaliar a sua satisfação ou insatisfação em relação à operação do 
sistema. Um exemplo de questionário é o QUIS (Norman, 1989)4. Esse tipo de técnica é 
pertinente já que é o usuário quem conhece melhor o sistema, seus defeitos e 

                                                
3 Saiba mais lendo o artigo sobre Contexto de Uso de Martin Maguire, 2001 
(http://www.cs.chalmers.se/idc/ituniv/kurser/05/ucd/papers/Maguire%202001.pdf ).
4 Norman, 1989 - QUIS pode ser encontrado em http://www.lap.umd.edu/QUIS/index.html
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qualidades em relação aos objetivos em suas tarefas. Apoiados pelas respostas de 
questionário de satisfação os técnicos de usabilidade podem centrar suas análises 
sobre os pontos problemáticos no sistema, apontados pelo usuário.
As técnicas preditivas ou diagnósticas dispensam a participação direta dos usuários nas 
avaliações (tanto de versões intermediárias quanto finais). Estas são classificadas em 
Avaliações Analíticas, Avaliações Heurísticas e Inspeções por Checklists.
As avaliações analíticas são empregadas nas primeiras etapas da concepção de uma 
interface homem-computador e envolvem a decomposição hierárquica da estrutura das 
tarefas para verificar as interações propostas.
Uma avaliação heurística é uma avaliação feita por um especialista em ergonomia com 
a finalidade de diagnosticar os problemas ou barreiras que os usuários podem 
encontrar durante a interação.
As inspeções de usabilidade por checklists, são vistorias baseadas em listas de 
verificação, através das quais profissionais (não necessariamente especialistas em 
ergonomia, como por exemplo, programadores e analistas) diagnosticam rapidamente 
problemas gerais e repetitivos das interfaces (Jeffries, Miller, Wharton, Uyeda, 1991).  
Os resultados obtidos com essa técnica dependem da qualidade das checklists e não 
dos avaliadores (como nas técnicas heurísticas).
As técnicas objetivas ou empíricas buscam os problemas do sistema através da 
observação das interações com os usuários e dependem da preparação dos testes e a 
análise posterior dos resultados por especialistas.
Por não termos acesso a um questionário apropriado para ser aplicado aos usuários da 
plataforma, e estando a confecção de um formulário assim fora do escopo deste 
trabalho, não pudemos fazer uso desta técnica prospectiva. Como também já é 
passada a etapa de concepção da plataforma, as técnicas analíticas também foram 
descartadas. Também não fizemos uso das técnicas objetivas, pois elas dependem da 
observação pormenorizada das interações dos usuários com a interface [14], sendo 
estes difíceis de encontrar para observação in loco de forma a constituir uma amostra 
que não resulte em uma margem de erro muito grande (Barbetta, 2004). Assim, o 
método escolhido para verificar a usabilidade da plataforma GameMaker 6.1 foi o uso 
das checklists. 

2.4. Critérios Ergonômicos

De acordo com o Bastien e Scapin (Bastien, Scapin, 1997), os seguintes aspectos
devem ser verificados em um sistema interativo:
Presteza
Verifica se o sistema informa e conduz o usuário durante a interação.
Agrupamento por localização
Verifica se a distribuição espacial dos itens traduz as relações entre as informações.
Agrupamento por formato
Verifica os formatos dos itens como meio de transmitir associações e diferenças.
Feedback
Avalia a qualidade do feedback imediato às ações do usuário.
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Legibilidade
Verifica a legibilidade das informações apresentadas nas telas do sistema.
Concisão
Verifica o tamanho dos códigos e termos apresentados e introduzidos no sistema.
Ações Mínimas
Verifica a extensão dos diálogos estabelecidos para a realização dos objetivos do 
usuário.
Densidade Informacional
Avalia a densidade informacional das telas apresentadas pelo sistema.
Ações Explícitas
Verifica se é o usuário quem comanda explicitamente as ações do sistema.
Controle do Usuário
Avalia as possibilidades do usuário controlar o encadeamento e a realização das ações.
Flexibilidade
Verifica se o sistema permite personalizar as apresentações e os diálogos.
Experiência do Usuário
Avalia se usuários com diferentes níveis de experiência têm iguais possibilidades de 
obter sucesso em seus objetivos.
Proteção contra erros
Verifica se o sistema oferece as oportunidades para o usuário prevenir eventuais erros.
Mensagens de erro
Avalia a qualidade das mensagens de erro enviadas aos usuários em dificuldades.
Correção de erros
Verifica as facilidades oferecidas para que o usuário possa corrigir os erros cometidos.
Consistência
Avalia se é mantida uma coerência no projeto de códigos, telas e diálogos com o 
usuário.
Significados
Avalia se os códigos e denominações são claros e significativos para os usuários do 
sistema.
Compatibilidade
Verifica a compatibilidade do sistema com as expectativas e necessidades do usuário 
em sua tarefa.
O conjunto de checklists ErgoList do LabUtil foi escolhido para analisar a usabilidade da 
plataforma GameMaker 6.1 por ter sido baseado no trabalho de Bastien e Scapin, 
sendo assim capaz de avaliar os aspectos ergonômicos supracitados. O ErgoList está 
disponível gratuitamente para uso no site do LabUtil [13].
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3. DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA GAME MAKER

A plataforma de desenvolvimento de jogos Game Maker teve sua primeira versão 
lançada dia 15 de novembro de 1999. Concebida com o uso da plataforma Delphi por 
Mark Overmars, objetiva facilitar e acelerar o processo de criação de jogos de 
computador através da introdução de alternativas para os meios atuais de 
programação. 
Ao invés de cobrar conhecimentos em linguagens de alta complexidade dos 
desenvolvedores de jogos, a plataforma Game Maker apresenta aos usuários uma 
interface quase toda baseada no sistema drag-and-drop, defendida pelos 
desenvolvedores do software como sendo mais intuitiva para usuários pouco 
familiarizados com programação escrita. Ao organizar os elementos na tela e controlar 
seus atributos em caixas de propriedades, o usuário está imputando aos elementos 
funções que normalmente pediriam varias linhas de código se implementadas em 
outras linguagens. As funcionalidades da interface drag-and-drop da plataforma Game 
Maker podem ser complementadas com uma linguagem de scripts própria do programa, 
Game Maker Language.
Uma vez o código pronto, o jogo resultante pode ser distribuído como executável 
binário ou através dos formatos de código fonte, de uso exclusivo da plataforma.
A plataforma é disponível gratuitamente em sua versão mais simples e também em 
versão registrada, ao preço de aproximadamente vinte dólares. As diferenças principais 
entre as versões moram no suporte à dinamic link libraries, Direct3D, criação de jogos 
para mais de um jogador simultâneo, maiores capacidades gráficas e na remoção das 
propagandas que a plataforma introduz durante a execução dos jogos nela 
desenvolvidos.
O Game Maker conta também com exemplos de jogos feitos com ele, ilustrando a gama 
de possibilidades do programa.

3.1. Funcionamento da Estrutura Primária
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O Game Maker utiliza os seguintes conceitos para o desenvolvimento de jogos (ou
demais programas):
Objetos (objects): Praticam as ações no jogo;
Salas (rooms): Onde os elementos das fases dos jogos se encontram;
Sprites: Imagens que representam os Objetos;
Sons (sounds): Usados pelos jogos, sejam efeitos sonoros ou músicas de fundo;
Planos de Fundo (backgrounds): Imagens usadas como plano de fundo nas Salas;
Paths: Caminhos predefinidos a serem trilhados pelos Objetos;
Fontes: Famílias tipográficas a serem usadas nos programas, para representação de 
texto;
Timelines: Especificam Eventos predestinados a ocorrer em determinados momentos 
da execução;
Scripts: Estendem os Eventos e Ações já existentes no programa, deixando com que o 
usuário crie/importe códigos de Script (na linguagem própria do Game Maker).
Objetos são definidos graficamente pelos Sprites que os compõem. Tais Objetos estão 
sujeitos a Eventos, que podem desencadear Ações a serem executadas pelos objetos.
Os Objetos são associados a Salas, que podem ser estágios do jogo, lugares 
diferentes, telas ou menus. Imagens de fundo podem ser usadas nas Salas, bem como 
música ambiente. Outros sons podem ser usados pelos Objetos, em Eventos ou Ações.

3.2. Interface Gráfica

O Game Maker possui dois modos de exibição, o modo Simples e o modo Avançado. O 
primeiro esconde algumas funcionalidades de maior complexidade, mas que ainda 
podem ser acessadas através de outros menus.
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Figura 1 - Tela do Game Maker mostrando o Menu em Árvore do lado direito, que traz a listagem dos 
elementos do jogo. O modo de exibição Simples oculta algumas funcionalidades exibidas pelo modo Avançado.

As funcionalidades de maior complexidade também são ocultadas na barra de 
ferramentas e nas de menus.
A maior parte das funções contidas nas barras de menus pode ser acessada em outros 
pontos do programa, geralmente com o botão direito do mouse sobre itens 
relacionados.
Elementos gráficos e sonoros a serem usados no jogo devem ser devidamente 
carregados para o ambiente de modelagem em menus com essa finalidade. Os menus 
são similares aos de edição, porém acessados de pontos diferentes no programa.



18

Figura 2 - Tela de definição de Sons e Músicas, nos modos de exibição Simples e Avançado.
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Figura 3 - Tela de definição de Planos de Fundo, nos modos de exibição Simples e Avançado (o modo 
Avançado permite ao usuário criar e editar planos de fundo no próprio Game Maker).
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Figura 4 - Tela de definição de Sprites no modo de exibição simples e Avançado.

Figura 5 - Tela de definição de Fontes, apenas disponível no modo de exibição Avançado.
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Figura 6 - Tela de definição de Salas do modo de Exibição Avançado. O modo Simples oculta as abas Views e 
Tiles.

Figura 7 - Tela de definição de Objetos, onde se escolhe o Sprite referente ao Objeto, bem como os Eventos e as 
Ações que eles acarretam.
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Figura 8 - Tela de Path (somente disponível no modo avançado)

Figura 9 - Tela de Timeline (somente disponível no modo avançado)
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Figura 10 - Tela de Script (somente disponível no modo avançado)
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4. DESENVOLVIMENTO DE DOIS JOGOS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA 

GAME MAKER

Para que o estudo possa ser feito, é interessante desenvolver alguns jogos na 
plataforma a fim de que se possa verificar na prática as características de usabilidade 
nela presentes. Este capítulo apresenta o acompanhamento do desenvolvimento de 
dois destes jogos.

4.1. Pacman

Esta plataforma disponibiliza para seus usuários vários tutoriais sobre como usá-la para 
criar jogos, mas além destes tutoriais, consideramos importante verificar jogos já 
criados e aprender através de exemplos, modificando a estrutura dos mesmos aos 
poucos com o intuito de ver como cada mudança feita refletia no resultado final. 
Consideramos a disponibilidade de tais tutoriais e exemplos um fator importante para 
deixar a curva de aprendizado menos íngreme. Consideramô-los também como uma 
espécie de manual de boas práticas sobre como usar a plataforma, reduzindo assim o 
impacto que o usuário tem ao ser introduzido a um sistema completamente novo.
Portanto, a primeira atividade desenvolvida com a plataforma constitui-se da análise da
implementação do conhecido jogo Pacman, que acompanha o pacote de instalação. 
Acompanhando a análise foram feitas várias modificações na implementação existente.
As mudanças feitas foram restritas à forma como o jogo se apresenta aos usuários. 
Deixamos para o segundo caso de uso da plataforma, a interação com os aspectos 
comportamentais.
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Figura 11 - Acima, versão original da primeira fase do jogo. Abaixo, a nossa versão: monocromática.

Uma das coisas mais usadas na criação de um jogo nesta plataforma é a manipulação 
das imagens presentes no jogo.  Portanto, a primeira coisa que fizemos foi alterar as
suas imagens, para nos familiarizarmos com este aspecto. 
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Figura 12 - Tela de edição das imagens do jogo

Todas as imagens usadas no jogo foram editadas usando-se telas como a 
representada acima. Mais detalhes sobre a edição de imagens serão apresentadas 
durante a descrição da implementação do segundo jogo.
A maior diferença entre a versão original do jogo e a nova versão é a forma como as 
paredes delimitadoras de movimento são representadas internamente no jogo.
Na versão original, uma imagem com o formato da fase devia ser criado (ilustração 3), 
para que posteriormente objetos invisíveis que representam as paredes sejam 
sobrepostos à ela (ilustração 4). O resultado é, sem dúvida, bonito, porém a nossa 
habilidade com a criação de imagens é pequena.
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Figura 13 - Imagem de fundo que devia ser desenhada na implementação original

Figura 14 - Em [1] pode-se ver que o objeto [2] impede a movimentação (sólido) e que não é visível
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Figura 15 - Em [1] pode-se ver parte da imagem de fundo ainda sem ter os objetos paredes à ela sobrepostos.

Para resolver este problema, é preciso criar a imagem de fundo com as dimensões 
corretas e, além disso, sobrepô-la com objetos parede. Eliminamos a necessidade de 
uma imagem com o formato da sala ao criar objetos não invisíveis para representar as 
paredes. Ou seja, o tempo para a criação das fases foi reduzido, e elas agora podem 
facilmente ter várias dimensões e formatos.
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Figura 16 - Exemplo de sala que utiliza objetos visíveis para delimitar a movimentação.

Com a alteração deste jogo, aprendemos a utilizar as ferramentas de criação de 
interface gráfica do jogo, sem ter que nos preocupar em aprender em como criar as 
mecânicas de interação com o usuário.
Uma visão mais profunda do uso da plataforma no desenvolvimento de um jogo está 
descrita na próxima seção.

4.2. Mais Um Jogo de Quebrar Blocos

Optou-se pela implementação deste jogo devido aos vários conceitos que ele engloba, 
a maioria fazendo parte das funcionalidades de fácil utilização do Game Maker. O jogo 
Arkanoid, como costuma ser chamado, é famoso e pode ser encontrado em dezenas de 
implementações diferentes, algumas delas feitas usando o próprio Game Maker. O 
princípio do jogo é proteger a bola de cair no vão inferior, enquanto, quando rebatida, 
essa quebra os tijolos, acumulando pontos para o jogador. Implementações mais 
complexas estabelecem prêmios diferentes para as diferentes cores de tijolos atingidos, 
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como bolas ou vidas extras, mudanças na dinâmica do jogo (tais como velocidade, 
tamanho da raquete, gravidade), valores de pontuação diferentes, etc.
Nossa versão, cuja implementação será descrita nas linhas subseqüentes, é de relativa 
baixa complexidade, tendo apenas dois tipos de tijolos e tendo o movimento da raquete 
controlado pelo mouse. Há contagem de Pontos e de Vidas, exibidas no título da janela.
Com os conceitos do jogo já definidos, iniciou-se a implementação. A necessidade de 
alguns controles especiais fez a escolha do modo Avançado necessária. O primeiro 
passo foi a importação e a criação dos elementos externos que iriam compor o jogo, 
como sons e imagens. As imagens usadas pelos objetos do jogo são chamadas 
Sprites, e foram formadas todas no editor de bitmaps do próprio Game Maker.

Figura 17 - Editor de Sprites do Game Maker sendo usado para desenhar um dos tijolos usado no jogo.

Também introduzimos alguns arquivos de áudio, feitos fora do Game Maker, pois este 
não possui ferramentas de edição de som.
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Figura 18 - Janela usada para importar sons futuramente usados pelo jogo.

O próximo passo foi criar os Objetos do jogo: Tijolos (às vezes referidos como “blocos”), 
bola, raquete, paredes e um controlador invisível para o jogo.
Tijolos (bloco_normal1):

Figura 19 - Tela usada para configurar Tijolos.

1

2

3

4
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6
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Aqui escolhemos o nome do objeto (1), o sprite que o representará (2), se ele herdará 
característica de outro objeto (3). Para este objeto foram configuradas ações para dois 
eventos (4). Para o evento Destruct a ação tomada (5) é incrementar o contador de 
pontos em 20 unidades. Demais ações podem ser instruídas arrastando-se as funções 
encontradas na barra de funções (6). Essa configuração foi feita apenas para o tipo de 
Tijolo bloco_normal1. Os demais Tijolos herdam essas características deste objeto.

Figura 20 - Criação de Eventos do Objeto bloco_normal1

O evento de colisão com o objeto bola_normal (1) instrui o objeto bloco_normal1 a 
provocar um determinado som, instrui o objeto bola_normal a ricochetear, cria um efeito 
de fumaça em si próprio e é destruído.
Bola (bola_normal):

Figura 21 - Eventos do Objeto bola_normal

1
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Ao criar o Objeto bola_normal, aguardar 40 passos e definir a direção e a velocidade do 
objeto. O evento Step está configurado para gerar ações que aumentem a todo 
momento a velocidade da bola.
Os eventos de colisão com as paredes vertical e horizontal geram um som e instruem a 
bola inverter a sua direção (respectivamente nos eixos x e y). A colisão com a Parede 
Morte provoca a destruição da instância de bola_normal.
Raquete (raquete_normal):

Figura 22 - Criação de eventos do objeto raquete_normal e tela de edição de código

O evento Step (1) provoca a execução do código de posicionamento da raquete (objeto 
raquete_normal). Continuamente esse código (2) é executado, lendo a posição 
horizontal do cursor do mouse e corrigindo a da raquete em relação a ela.
Controlador:

1

2
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Figura 23 - Seqüência de passos executada pelo controlador do jogo

Figura 24 - O script verifica se todas as instâncias de bloco_nomal já foram destruídas, requisito para que o 
jogador passe para a próxima fase do jogo.

Paredes:
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Foram modeladas como sendo de três tipos: Horizontal, Vertical e Morte. Sua função é 
representar graficamente na interface de criação de Salas os limites do campo do jogo. 
Não possuem códigos, pois, como visto acima, todo o gerenciamento de colisões é feito 
pela bola.

Figura 25 - Propriedades dos objetos parede (vertical e horizontal)

Nessa modelagem as paredes têm como único objetivo delimitar as colisões sofridas 
pela bola, não havendo necessidade desse esse objeto ser visível (1).
Após a descrição dos objetos e de suas interações, iniciamos a edição das fases 
(Salas, ou Rooms).

1
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Figura 26 - Tela de edição de salas

Os objetos a serem posicionados são escolhidos em (1). Procede-se clicando com o 
botão esquerdo na área de edição (2) para inserir uma cópia do objeto em questão, e 
clicando com o botão direito sobre um objeto ele é excluído da área de edição. Note as 
Paredes horizontais e verticais em verde (visíveis apenas no modo de edição), a 
Parede Morte em vermelho, os Tijolos, a Raquete e a Bola. Em amarelo no topo temos 
outro elemento invisível, o Controlador do jogo.

1

2
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Figura 27 - Abas relevantes do editor de salas

Na da esquerda escolhemos o nome da Sala, o texto que aparecerá no Título da janela 
durante a execução, seu tamanho em pixels e a velocidade da execução. Na da direita 
escolhemos o arquivo de Plano de fundo da Sala.

Figura 28 - O plano de fundo das Salas também foi criado no próprio Game Maker.
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Por fim, definimos algumas propriedades do programa criado na janela Global Game 
Settings e redigimos um sucinto arquivo de Ajuda (janela Game Information).
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5. ANÁLISE DA USABILIDADE DA PLATAFORMA GAME MAKER

Neste capítulo a análise de usabilidade é documentada, utilizando-se a experiência 
adquirida descrita no capítulo anterior juntamente com uma análise ergonômica feita 
através das checklists presentes na ErgoList.

5.1. ErgoList

O conjunto de checklists escolhido para ser usado neste trabalho, a ErgoList, está 
disponível no site do Laboratório de Utilizabilidade desta mesma universidade5. Ele tem 
como objetivo detectar os problemas ergonômicos mais óbvios de um sistema, mas ao 
tentar ser genérico acaba paradoxalmente sendo mais voltado ao sistema operacional
Windows, que trabalha com sistemas de caixas de diálogo e ajuda. Ele é composto por 
dezoito questionários, constituídos por variado número de questões, todas elas com as 
seguintes opções de resposta: 
Sim – Resposta concordante com a regra ergonômica avaliada pela questão;
Não – Discordante da mesma regra;
Não aplicável – A regra avaliada pela questão não é utilizada no sistema sendo 
avaliado pela própria natureza do mesmo.
Adiar resposta – A pergunta é revista novamente mais tarde, quando houver mais 
clareza por parte do avaliador do intuito da questão e do aspecto do sistema que está 
sendo avaliado.
O questionário completo e as respostas referentes à avaliação da plataforma alvo deste 
estudo podem ser encontrados no Anexo – A. 
O laudo final de usabilidade fornecido pelo sistema online ErgoList do LabUtil pode ser 
encontrado no Anexo – B. Este laudo especifica a quantidade de respostas em 
concordância com as regras ergonômicas em cada um dos questionários, logo, as 
regras associadas a um dado questionário devem ter sua aplicação no sistema alvo da 

                                                
5 http://www.labiutil.inf.ufsc.br/
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avaliação revistas caso este dado sistema tenha ficado discordante demais das regras 
ergonômicas avaliadas.

5.2. Avaliação da Plataforma GameMaker

A seguir, são apresentadas apenas as vinte e duas questões que receberam na 
avaliação da plataforma alvo deste estudo uma resposta negativa, juntamente com a 
explicação presente na ErgoList da regra avaliada, bem como as referências sobre as 
quais a regra é baseada. Seguida por um comentário sobre a não conformidade da 
plataforma Game Maker com a regra avaliada. As questões que receberam respostas 
diferentes de “Não” não serão citadas, pois apenas indicam uma conformidade da 
plataforma com as regras ergonômicas em caso de uma resposta “Sim”, ou indicam que 
certos aspectos que seriam avaliados não são aplicáveis nos casos de resposta “Não 
Aplicável”.

Questão 4 de 17 do critério Presteza:
As unidades para a entrada ou apresentação de dados métricos ou financeiros 
encontram-se descritas na tela?

Rótulos com unidade de medida. 
Um rótulo descritivo deve ser empregado caso o valor a ser apresentado ou digitado 
esteja associado a uma unidade financeira ou métrica. 
COMENTÁRIO: Defina as unidades de medida dos dados nos próprios rótulos ou como 
parte dos campos de dados. Faça isso de modo consistente. 
EXEMPLO: 
Total da fatura: R$ _ _ _ . _ _ _,_ _
Velocidade horária (km/h): _ _ _ 
COMENTÁRIO: Faça isso de modo consistente.
Distância (km):_ _ _
ou
Distância: _ _ _ km 
COMENTÁRIO:Indique a unidade de medida de cada variável apresentada. 
REFERÊNCIAS: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 68 rec 5, Smith & Mosier [1986] pg 
57 rec 1.4.21+ pg 118 rec 2.2.2*10 

Existe na plataforma, na tela de propriedades das salas um rótulo em que a unidade de 
medida (pixels) não é especificada, referente à altura e à largura da sala. Na mesma 
tela, o rótulo da velocidade não tem uma medida determinada.

Questão 6 de 17 do critério Presteza:
Caso o dado a entrar possua valores aceitáveis esses valores encontram-se descritos 
na tela?

Rótulos com valores possíveis. 



41

Os rótulos descritivos deveriam cobrir um pequeno número de valores possíveis. 
EXEMPLO POSITIVO:
Porcentagem de erro (de 0 a 100): _ _ _ % 
REFERÊNCIA: Bod art & Vanderdonckt [1993] pg 68 rec 4

Em alguns campos, valores negativos não são aceitos, mas nada é dito a respeito.

Questão 10 de 17 do critério Presteza:
Os botões que comandam a apresentação de caixas de diálogo apresentam em seus 
rótulos o sinal "..." como indicador da continuidade do diálogo?

Indicadores de continuidade do diálogo para os botões de comando. 
Caso o botão de comando acione o aparecimento de uma caixa de diálogo, ou o 
aumento da caixa de diálogo atual, o seu rótulo deve estar imediatamente seguido de 
reticências. 
COMENTÁRIO: As reticências indicam, para o usuário, a necessidade de mais 
informações para que o sistema execute alguma ação efetiva, podendo, assim, explorar 
as funcionalidades com total segurança. 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 108 rec 10 

Alguns botões, como os de carregar (Load), não apresentam indicador de continuidade 
do diálogo.

Questão 14 de 17 do critério Presteza:
Nas caixas de mensagens de erro, o botão de comando "AJUDA" está sempre 
presente?

Botão de ajuda. 
Em toda caixa de mensagem de erro, o botão de comando "AJUDA" deve ser 
obrigatório. 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 510 rec 8 

Na única tela de erro que conseguimos provocar (manda-se executar o jogo quando 
algum erro está presente no código), o botão de ajuda não estava disponível.

Questão 15 de 17 do critério Presteza:
O usuário pode obter facilmente ajuda online e contextual sobre as funcionalidades?

Ajuda orientada a tarefa. 
A resposta para uma solicitação de ajuda deve ser estruturada no contexto da tarefa e 
da transação corrente. 
EXEMPLO: Se um erro na entrada de dados foi cometido, a ajuda deve apresentar as 
solicitações concernentes à informação entrada. 
EXEMPLO: Se um erro na entrada de comando foi cometido recentemente, a ajuda 
deve apresentar as informações concernentes a esse comando, suas funções, 
estruturas próprias e estilo, parâmetros solicitados e opcionais, etc. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 330 rec 4.4.25 
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A apresentação do arquivo de ajuda sempre mostra a introdução do mesmo, sem levar 
em conta o contexto em que este foi chamado.

Questão 6 de 17 do critério Agrupamento por formato:
Em situações anormais, os dados críticos e que requeiram atenção imediata são 
diferenciados através do uso de cores brilhantes como por exemplo, o vermelho ou o 
rosa?

Dados críticos destacados. 
Forneça codificação diferenciável para destacar itens importantes exigindo a atenção 
do usuário, particularmente quando esses itens não são apresentados com freqüência. 
EXEMPLO: Tais itens podem ser de dados modificados recentemente ou dados 
discrepantes que excedam os limites aceitáveis, ou ainda dados desrespeitando algum 
outro critério definido. 
COMENTÁRIO: "Destaque" é usado aqui no seu sentido geral, significando enfatizar ou 
fazer proeminente, não sendo restrito a qualquer método particular de codificação de 
apresentação tal como brilho ou vídeo reverso. 
COMENTÁRIO: O destaque é mais efetivo quando usado esparsamente, funcionando 
melhor para telas com aparência relativamente uniforme, exceto para alguns poucos 
itens salientados. 
COMENTÁRIO: Para alguns propósitos, uma maneira de salientar é a codificação por 
posição, como na apresentação de itens numa localização consistentemente particular. 
Exemplo: uma mensagem de erro aparece num espaço, que de outra maneira, seria 
deixado em branco. 
COMENTÁRIO: Outros códigos auxiliares podem ainda ser necessários para salientar 
itens importantes, mesmo se forem posicionados consistentemente. 
COMENTÁRIO: A codificação colorida deve ser usada para dados que exijam atenção 
imediata. Os dados associados a estados indesejáveis e a alarmes devem ser 
apresentados em vermelho. Use verde para indicar condições normais. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 175 rec 2.6*1 
-------------------------------------------------------
Brilho e saturação para chamar a atenção 
COMENTÁRIO: Em alguns dispositivos os projetistas podem variar a intensidade, bem 
como a saturação da apresentação. Nessas apresentações, tanto a intensidade quanto 
a saturação podem ser usadas para chamar a atenção do usuário para dados críticos. 
COMENTÁRIO: Embora a saturação ou intensidade da cor sejam úteis para chamar a 
atenção dos usuários, seu uso exagerado pode resultar em uma apresentação 
extravagante, difícil de visualizar por longos períodos. 
COMENTÁRIO: Quando decidir pela saturação de qualquer dispositivo colorido, 
considere a iluminação do ambiente no qual o dispositivo será visualizado. Cores que 
aparecem altamente saturadas em um ambiente escuro aparecerão menos saturadas 
em ambientes bem iluminados. 
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Figura 29 - Exemplo
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 185 rec 2.6*33 

Algumas telas que requerem informação obrigatória não salientam o campo não 
preenchido (apesar d quase todos possuírem valores padrão).

Questão 10 de 17 do critério Agrupamento por formato:
Nas situações de alarme e nas telas de alta densidade de informação, o recurso de 
intermitência visual é empregado para salientar dados e informações?

Intermitência visual para alarmes. 
Considerar o atributo de intermitência visual quando da apresentação de itens com 
necessidade urgente de atenção. 
COMENTÁRIO: Se usado cautelosamente, o atributo de intermitência visual é efetivo 
para chamar a atenção do usuário na apresentação de itens de significado não usual. 
Desse modo, para telas de alta densidade e para situações de alarme, o uso do código 
de intermitência é recomendado. 
COMENTÁRIO: Caracteres piscantes podem ter a legibilidade reduzida e causar fadiga 
visual, se usados demasiadamente. Dessa forma aconselha-se que os dados a serem 
lidos e interpretados pelo usuário não devam ser intermitentes. O correto seria 
apresentar um elemento adicional usado como marcador piscante associado ao dado 
principal. 
COMENTÁRIO: Talvez 3 ou 4 classes distintas de itens piscantes possam ser 
confiavelmente distinguidas, mas será mais seguro usar o atributo de intermitência 
visual como um código de dois níveis, intermitente versus não intermitente. Assim, não 
use diferentes padrões de intermitência para representar diferentes categorias de 
dados. Procure usar somente dois níveis (intermitente e não intermitente) para codificar. 

Figura 30 - Exemplo
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 185 rec 2.6*35 
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Em nenhum momento a intermitência visual é utilizada, exceto para a indicação da 
posição do cursor nas caixas de texto.

Questão 11 de 17 do critério Agrupamento por formato:
Os campos obrigatórios são diferenciados dos campos opcionais de forma visualmente 
clara?

Distinguindo campos de dados obrigatórios dos opcionais. 
Na apresentação de formulários, diferencie clara e consistentemente campos de dados 
obrigatórios e opcionais. 
EXEMPLO: A delineação dos campos pode ser usada com esse propósito; uma linha 
interrompida indicando entradas obrigatórias e um tracejado para indicar entradas 
opcionais.
Número de licença: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Capacidade de passageiros: ...................... 
EXEMPLO: Alternativamente, pode ser preferível distinguir campos obrigatórios dos 
opcionais através da codificação dos respectivos rótulos, colocando entre parênteses 
os campos opcionais. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 54 rec 1.4*12 

Todos os campos possuem a mesma formatação.

Questão 12 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece um histórico dos comandos entrados pelo usuário durante uma 
sessão de trabalho?

Fornecer histórico dos comandos usados. 
O histórico de todo o grupo de comandos entrados deve ser apresentável. 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 368 rec 7 

Apesar de possuir a função desfazer, a plataforma não dá a opção de listar todos os 
comandos previamente inseridos no sistema.

Questão 16 de 27 do critério Legibilidade:
Os nomes das opções estão somente com a inicial em maiúsculo?

Opções de menu com apenas a inicial em maiúsculo. 
Somente a letra inicial das opções de menu podem ser escritas em maiúsculas, o 
restante deve ser escrito em minúsculas. 
Exceção: Os recursos mnemônicos, as abreviações, os acrônimos comumente 
utilizados e os nomes próprios contendo uma outra maiúscula escapam a essa regra. 
Referências: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 389 rec 5 

As opções de menu possuem a inicial de cada palavra em letra maiúscula.

Questão 24 de 27 do critério Legibilidade:
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O sistema utiliza rótulos (textuais) quando pode existir ambigüidade de ícones?

Ícones com rótulos textuais. 
Se existe a possibilidade de ambigüidade para os ícones, é conveniente associar um 
rótulo textual a cada ícone. 
COMENTÁRIO: Os rótulos-texto não são necessários se os ícones tiverem um caráter 
autodescritivo, tal como imagens pintadas sobre objetos. 
COMENTÁRIO: Os rótulos-texto são necessários, quando diferentes objetos têm o 
mesmo ícone, por exemplo, todos os arquivos criados por um mesmo aplicativo. 
COMENTÁRIO: Se os ícones estão identificados por rótulos textuais, todas as 
recomendações relativas à sua estrutura e à sintaxe devem-se aplicar a esses rótulos. 
REFERÊNCIA: ISO 9241 parte 14 [1995] pg 35 rec 8.4.1, Smith & Mosier [1986] pg 268 
rec 3.1.8*4 

Existe somente texto flutuante de ajuda quando o cursor do mouse é posicionado sobre 
ícones ambíguos.

Questão 10 de 14 do critério Concisão:
Na entrada de dados alfanuméricos, o sistema considera as letras maiúsculas e 
minúsculas como equivalentes?

Maiúsculas e minúsculas como equivalentes. 
Para a entrada de dados codificados, considere letras em caixa alta e baixa como 
equivalentes. 
COMENTÁRIO: Na entrada de dados será difícil para o usuário saber se são 
necessárias letras maiúsculas ou minúsculas. Evidentemente o projetista do software
não deve solicitar que ele faça tal distinção. Para entrada de texto, contudo, o uso 
convencional de letras maíusculas pode ser mantido. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 24 rec 1.0*27 

Letras maiúsculas não são consideradas equivalentes à letras minúsculas em nenhum 
momento.

Questão 1 de 5 do critério Ações mínimas:
Em formulário de entrada de dados o sistema posiciona o cursor no começo do primeiro 
campo de entrada?

 Posicionamento automático do cursor. 
Quando um formulário de entrada de dados é apresentado, o sistema deve colocar o 
cursor automaticamente no começo do primeiro campo de entrada. 
EXCEÇÃO: Se um formulário for reapresentado para a correção de um erro, o cursor
deverá ser colocado no campo no qual o erro foi detectado. 
REFERÊNCIA:Smith & Mosier [1986] pg 59 rec 1.1*28 

O cursor não é posicionado em nenhuma caixa de texto.

Questão 6 de 9 do critério Densidade informacional:
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O sistema evita apresentar um grande número de janelas que podem desconcentrar ou 
sobrecarregar a memória do usuário?

Apresentação de poucas janelas. 
Uma janela não deve ser dividida em muitas janelas menores. 
COMENTÁRIO: Informação em demasia na tela desvia a atenção do usuário de sua 
tarefa principal. Evite, portanto, veicular muita informação em muitas janelas ao mesmo 
tempo. A criação de janelas deve levar em conta uma restrição fundamental do 
desenpenho do usuário - a memória humana de curto termo. 
REFERÊNCIA:Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 434 2ª rec + pg 435 1ª rec 

O número de janelas abertas pode confundir o usuário incauto.

Questão 5 de 6 do critério Experiência do usuário:
O sistema é capaz de reconhecer um conjunto de sinônimos para os termos básicos 
definidos na linguagem de comando, isto para se adaptar aos usuários novatos ou 
ocasionais?

Previsão de sinônimos para os comandos básicos 
Caso os usuários sejam novatos ou ocasionais, o sistema deve reconhecer uma gama 
de sinônimos para cada palavra definida na linguagem de comando. 
EXEMPLO: As palavras "correio", "caixa postal" e "transmitir" devem ser aceitas como 
sinônimos para o comando "enviar". 
COMENTÁRIO: Os sinônimos que são freqüentemente empregados podem ser 
determinados pela análise dos registros dos erros dos usuários nos testes dos 
protótipos. 
COMENTÁRIO: Usuários eventuais necessitam reaprender os nomes dos comandos 
cada vez que usam o sistema. Para esses usuários dispender tempo aprendendo 
comandos não vale a pena, considerando que eles raramente usam esses comandos. 
COMENTÁRIO: Sinônimos de comandos serão úteis para os usuários experientes com 
sistemas diferentes. Por exemplo, se os usuários dos diferentes sistemas precisarem 
ocasionalmente usar o mesmo sistema de "mail", esse sistema pode permitir sinônimos 
para as funções comuns como criar e armazenar documentos. Se a experiência do 
usuário com outros sistemas é conhecida, como quando todos os usuários de um 
sistema de correio eletrônico usam apenas um ou dois editores, os projetistas devem 
incluir sinônimos apropriados. Por outro lado, os usuários devem por si mesmos 
confeccionar nomes para empregar terminologia familiar. 
COMENTÁRIOS: Se a maioria dos usuários necessita ganhar experiência através do 
uso freqüente do sistema, então a documentação e as mensagens de erro devem ser 
fornecidas para auxiliar os novos usuários a aprender os comandos aceitos, em vez de 
permitir a entrada de sinônimos dos comandos. Quando as linguagens de comando e 
abreviações baseadas em regras forem cuidadosamente projetadas, com nomes de 
comandos facilmente distinguíveis, os usuários freqüentes farão um proveito melhor de 
seu tempo aprendendo a linguagem de comando do que projetando suas próprias 
linguagens. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 260 rec 3.1.5*21 
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A linguagem utilizada pela plataforma não utiliza sinônimos. Em especial a linguagem 
de programação aceita na codificação de scripts.

Questão 7 de 7 do critério Proteção contra erros:
O sistema solicita confirmação (dupla) de ações que podem gerar perdas de dados e/ou 
resultados catastróficos?

Confirmação para ações perigosas. 
O sistema deve solicitar confirmação (dupla) de ações comandadas que podem gerar 
perdas de dados e/ou resultados catastróficos. 
COMENTÁRIO: Quando um comando inserido causa uma grande mudança nos dados, 
nos procedimentos e/ou no sistema operacional, e se particularmente essa mudança 
não pode ser facilmente revertida, notifique o usuário e exija confirmação da ação, 
antes de implementá-la. 
EXEMPLO: Entre a próxima ação: D Se deletado, este arquivo não será mais 
recuperado. Apagar arquivo (s/n): S 
COMENTÁRIO: Ofereça uma tecla de função "CONFIRMAR" explicitamente rotulada, 
diferente da tecla "ENTER" para confirmação dos comandos questionáveis. 
COMENTÁRIO: Alguns projetistas recomendam que, em casos especiais, devem ser 
oferecidas mais dificuldades, por exemplo, separando as letras "C-O-N-F-I-R-M-A-R". 
Mesmos tais medidas extremas, contudo, não garantem que os usuários nã o irão 
cometer erros. 
REFERÊNCIA: Brown [1988] pg 165 rec 9.22 , Smith & Mosier [1986] pg 285/286 rec 
3.5*7/8 

Mesmo quando se dá o comando de fechar sem que se tenha salvado o trabalho, é 
exibida uma tela que pergunta se o usuário quer ou não sair do sistema sem salvar. Se 
o mesmo responde que deseja sair sem salvar, o sistema não pede por confirmação.

Questão 5 de 9 do critério Mensagens de erro:
O usuário pode escolher o nível de detalhe das mensagens de erro em função de seu 
nível de conhecimento?

Mensagens de erro em níveis. 
O usuário deve poder escolher o nível de detalhe das mensagens de erro em função de 
seu nível de conhecimento. 
COMENTÁRIO: Para cada mensagem de erro, deve-se fornecer ao menos dois níveis 
de detalhe, no momento de sua apresentação. 
EXEMPLO POSITIVO: Nível 1, destinado aos usuários intermediários e inexperientes, 
apresentando mensagens detalhadas; Nível 2, destinado aos usuários experimentados, 
apresentando mensagens simplificadas, sobretudo abreviações. 
EXEMPLO POSITIVO: Nível 1, apresentando mensagens muito breves; Nível 2, 
apresentando mensagens mais explicativas, se o erro é repetido, ou se foi solicitada 
uma informação complementar; Nível 3, trazendo ajuda. 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 503 rec 2 

As mensagens de erro independem do nível de conhecimento do usuário. 
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 Questão 9 de 9 do critério Mensagens de erro:
As mensagens de erro têm seu conteúdo modificado quando na repetição imediata do 
mesmo erro pelo mesmo usuário?

Mensagens de erro múltiplas. 
Se o usuário comete diversos erros durante uma entrada, o sistema notifica sobre a 
existência de todos os erros ao mesmo tempo?. 
Quando múltiplos erros forem detectados numa entrada combinada e não for possível 
apresentar ao mesmo tempo todas as mensagens completas para todos os erros 
detectados, notifique o usuário sobre a existência dos demais erros. 
EXEMPLO: 
DATA deve ser numérica ______ + 2 outros erros 
COMENTÁRIO: O computador posiciona o cursor no campo de dado referido na 
mensagem de erro; os outros campos com erros devem ser salientados de alguma 
forma, ex. por vídeo reverso. Também devem ser oferecidos outros meios para os 
usuários solicitarem apresentação seqüencial das outras mensagens de erro, se 
necessário. 
REFERÊNCIA: Smith & Mosier [1986] pg 320 rec 4.3*8 

Se o mesmo erro ocorre duas vezes seguidas, mesmo que alguma tentativa de 
correção tenha sido tentada, a mensagem de erro é a mesma.

Questão 2 de 5 do critério Correção de erros:
Através da opção REFAZER, a regressão do diálogo, também pode ser desfeita?

Possibilidade de desfazer a anulação 
A regressão do diálogo deve também ter a possibilidade de ser anulada. 
COMENTÁRIO: A ação "DESFAZER" deve, também ela, ser reversível, de maneira que 
uma segunda ação restabeleça o estado anterior à regressão (trata-se da reprogressão 
do diál ogo). 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 258 rec 2 

Aqui ocorre que, a opção de desfazer sempre é reversível, e quando isso acontece a 
opção de refazer torna-se reversível, num ciclo infinito, o que possibilita que somente a 
última ação executada pelo usuário possa ser desfeita..

Questão 3 de 5 do critério Correção de erros:
Os comandos para DESFAZER e REFAZER o diálogo estão diferenciados?

Opções para desfazer e refazer diferenciadas. 
Os comandos para a regressão (desfazer) e para a reprogressão (refazer) do diálogo 
devem ser diferenciados. 
COMENTÁRIO: Se diferentes interrupções são possíveis em um diálogo, elas devem 
ser facilmente identificáveis e diferenciadas. 
COMENTÁRIO: Como a regressão do diálogo pode também ser anulada, pode-se 
facilmente voltar ao estado que havia sido anulado retomando a mesma ação. Todavia, 
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essa combinação é confusa para o usuário. As ações de regressão ("desfazer", em 
Inglês "undo") e de reprogressão ("refazer", em Inglês "redo") devem estar separadas. 
EXEMPLO NEGATIVO: Não é boa prática fornecer uma interrupção que pode ter 
efeitos diferentes, dependendo do contexto. O usuário não determina mais a ocasião 
corretamente, pois não está seguro quanto às conseqüências da interrupção. 
EXEMPLO POSITIVO: Presença de botões de comando (Anular), (Reinicializar), 
(Interromper) 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 259 rec 5 + pg 260 rec 1 

Há somente o ícone de opção desfazer, que refaz a ação caso seja clicado duas vezes.

Questão 4 de 5 do critério Correção de erros:
O sistema reconhece e através de uma confirmação do usuário, executa os comandos 
mais freqüentes mesmo com erros de ortografia?

Aceitar comandos mesmo com erros de ortografia. 
Caso o conjunto de comandos de uma linguagem seja bem definido, o sistema deve 
reconhecer e executar, a partir da confirmação do usuário, os comandos mais 
freqüentes com erros de ortografia em vez de obrigar o usuário a redigitá-lo. 
COMENTÁRIO: Essa prática reduz o tempo gasto em digitações erradas, sem riscos 
sérios de má interpretação. A mesma lógica de reconhecimento pode ser aplicada às 
abreviaçõe s. 
REFERÊNCIA: Bodart & Vanderdonckt [1993] pg 371 rec 5

Erros de ortografia não são amenizados.

Questão 1 de 11 do critério Consistência:
A identificação das caixas, telas ou janelas são únicas?

Identificadores únicos para telas. 
Em sistemas nos quais as transações se desenvolvem em janelas/telas específicas, 
atribua para cada janela/tela um identificador único. 
COMENTÁRIO: Uma identificação única oferece um meio adequado para o usuário 
identificar qual tela está sendo apresentada ou solicitar uma tela específica. 
REFERÊNCIAS: Brown [1988] pg 23 rec 2.7 

Alguns nomes de telas são usados em contextos diferentes, o que pode levar à 
confusão, apesar de o conteúdo das mesmas ser obviamente diferente.
As questões que tiveram como resposta Não aplicável são irrelevantes, pois os 
assuntos nelas tratados simplesmente não existem no contexto da plataforma 
GameMaker.

5.3. Resultado da Avaliação
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O resultado obtido com esta avaliação indica que de um total de 194 questões 
respondidas, 147 representavam aspectos que estavam em conformidade com as 
regras ergonômicas, 22 não estavam em conformidade, e 25 não eram aplicáveis a 
esta plataforma.
Isso quer dizer que aproximadamente 75% do total de questões avaliadas obtiveram 
‘Sim’ como resposta, ou ainda, que aproximadamente 86% das questões referentes a 
critérios aplicáveis receberam resposta positiva. 
A avaliação deste resultado só pode ser feita com justiça por desenvolvedores do 
software, que possivelmente apliquem pesos a cada um dos critérios avaliados, além de 
levar em conta o impacto de cada questão de acordo com o sistema sendo avaliado, 
que pode possuir, por exemplo, uma quantidade mínima de formulários de entrada 
quando comparada à quantidade de caixas de diálogo.
Se as checklists utilizadas fossem específicas para a avaliação ergonomia da 
plataforma, a relevância de várias das questões seria maior.
Para uma maior eficácia, outras formas de avaliação ergonômica deveriam ser 
utilizadas, como algumas técnicas heurísticas, ou ainda metodologias como a 
Diferencial Semântico, preferencialmente atreladas ao processo de desenvolvimento do 
software em diversos ciclos de iteração.
Ainda assim, 86% de conformidade não parece ser um resultado ruim quando a maior 
parte da não satisfação das regras ergonômicas definidas se dá em áreas pouco 
relevantes ao contexto de utilização da plataforma, o que é algo que pudemos constatar 
durante a utilização da mesma.
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6. CONCLUSÃO

O programa provê eficientemente uma interface única para o desenvolvimento de tipos 
variados de aplicações, fazendo com que não seja necessário ao usuário aprender a 
utilizar diversos cenários contextuais, reduzindo assim sua curva de aprendizado, sem 
que essa simplificação afete de maneira negativa o desempenho e a qualidade do 
software final.
Outro ponto positivo para a usabilidade da plataforma é o auxílio que ela dá ao usuário 
que sinta a necessidade de verificar, em outros programas feitos na mesma plataforma,
estratégias de resolver problemas similares (engenharia reversa). Tal feito é atingido 
através da homogeinização da forma em que a estrutura dos programas é apresentada. 
Assim, os elementos de domínio semelhante são encontrados nos mesmos lugares.
A plataforma auxilia o usuário quando um refactoring do programa é necessário, 
mudando automaticamente as referências necessárias aos novos termos. Por exemplo, 
mudando todas as referências de tijolo-azul para tijolo_amarelo quando se altera 
apenas uma instância de tijolo_azul ganha-se em tempo e consistência.
Há na plataforma, porém, problemas com convenções de software no critério de 
presteza que não trazem grandes complicações ao uso além de um leve desconforto, 
como a falta de reticências indicando a continuação de um diálogo.
Usuários que tenham algum entendimento de programação serão mais beneficiados 
pela usabilidade da plataforma, pois ela encapsula conceitos complexos de 
implementação de software, e não se preocupa em explicá-los.
Também são encontrados problemas com a diferenciação de informações opcionais
das exigidas, e outros nos alertas ao usuário.
A ajuda oferecida pelo software não é contextualizada com o cenário em que o erro 
ocorreu: o usuário precisa procurar na seção de ajuda do programa quaisquer 
informações que creia serem relevantes.
A qualidade e a quantidade de informação dada pelo sistema ao usuário são onde a 
plataforma mais peca.  Medidas simples como um histórico de comandos, convenções 
nos rótulos e alertas visuais seriam todo o necessário para resolver esses problemas.
A aplicação de uma checklist é um processo pouco dispendioso se comparada aos 
outros métodos de avaliação ergonômica. È de baixo custo, por não requerer mão de 
obra especializada e geralmente ter sido elaborada para uso em contextos não 
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específicos. Também não necessita de uma grande base de usuários para consulta, 
pois o caráter das perguntas é predominantemente objetivo.
As conclusões obtidas com a aplicação de uma checklist são fortemente dependentes 
da qualidade desta checklist, pois dela dependem a relevância e a quantidade de 
problemas que podem ser resolvidos, uma vez que não é necessária a presença de um 
profissional de ergonomia.
A aplicação de uma checklist é melhor aproveitada quando feita em presença de 
usuários experientes no programa, ao invés de novatos ou pessoas sem muito contato 
com o aplicativo, mas dispostas a procurar pelas respostas pedidas pelo checklist a 
medida que estas são questionadas.
No caso da ErgoList, a falta de pesos nas questões e de uma orientação contextual ao 
calculo da pontuação faz com que um aplicador leigo tenha dificuldades para afirmar se 
o software avaliado está bem desenvolvido em termos gerais e quais questões 
mereceriam maior atenção. As perguntas acabam servindo quase exclusivamente como 
orientações para correções de problemas, em lugar de um método de avaliação 
mensurável para a interface.
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UM ESTUDO DA USABILIDADE DE UMA 
PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

ELETRÔNICOS

Arthur de Souza Allievi
Caio Gobbi Lopez

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Sistemas de Informação

26/02/07

RESUMO

Este artigo tem como tema a usabilidade de uma plataforma de desenvolvimento de 
jogos eletrônicos. Foram criados dois jogos usando a plataforma Gamemaker 6.1, para 
posterior avaliação da usabilidade desta através da aplicação da ErgoList, um conjunto 
de checklists desenvolvido pelo Laboratório de Utilizabilidade da Informática desta 
universidade, feito com base no  trabalho de Bastien e Scapin, que lista os critérios 
ergonômicos importantes aos sistemas interativos. Os jogos desenvolvidos são versões 
dos conhecidos jogos Pacman e Arkanoid. Os problemas de usabilidade encontrados 
na plataforma são descritos, e sugestões para sua correção são dados..

Palavras-chave: Usabilidade, Jogos eletrônicos, Checklist, Avaliação Ergonômica

1 INTRODUÇÃO

As últimas décadas viram o surgimento de um grande mercado de 

entretenimento, o dos jogos eletrônicos. O impulso inicial foi dado no fim da década de 

sessenta, com o aparecimento dos primeiros sistemas de diversão computadorizada. 

De complexidade baixa, esses sistemas primordialmente atraiam a atenção pela

curiosidade. À medida que a tecnologia avançava, os jogos passaram a gozar de maior 

liberdade criativa, e o mercado foi gradativamente se ampliando.
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A complexidade dos jogos chegou a um ponto em que os custos de produção 

de um título podem superar milhões de dólares e levar anos. Uma vez que os títulos 

simples de outrora se tornaram obsoletos, uma estratégia imprescindível para assistir à 

produção de jogos atuais é o reuso de código.

Frameworks têm como função promover o reuso de código. Embora muito úteis

na execução de tal função, costumam ser de difícil aprendizado e uso, o que toma 

tempo e recursos no desenvolvimento do software. Parece contraditório, mas os 

frameworks facilitam o desenvolvimento de aplicações pertencentes a um mesmo 

domínio, ou seja, a relação custo/benefício para os gastos em sua produção será 

favorável na medida em que mais projetos façam uso do framework (Schmidt, Gokhale, 

Natarajan, 2004). Como em outros frameworks, em um que se disponha a auxiliar a 

produção dos videogames atuais a dificuldade no aprendizado e uso será elevada, e 

será proporcionalmente agravada pela versatilidade de criação que ele possibilitar.

Tais frameworks podem se beneficiar de uma interface com o usuário visando 

amenizar as adversidades de um ambiente de produção complexo. Logicamente, uma 

interface pouco intuitiva não traria grandes melhorias ao desenvolvedor, podendo 

chegar, em alguns casos, a atrapalhar.

Os jogos eletrônicos ficam cada vez mais complexos e difíceis de serem feitos. 

Onde antes uma única pessoa com um computador e um baixo orçamento podia fazer 

um jogo comercializável em poucos meses, hoje são usados times com mais de 60 

pessoas e orçamentos milionários.

A oferta de jogos eletrônicos passou de poucos pixels, e sons a gráficos 

tridimensionais de alta definição, trilhas sonoras exclusivas, suporte a milhares de 

jogadores interagindo simultaneamente e em ambientes online e enredos interativos 

complexos. Essa superabundância de feedback visual e sonoro é uma das 

características principais dos jogos eletrônicos. 

Outra característica é a possibilidade de se ter jogos muito diferentes usando 

um mesmo conjunto de ferramentas básicas, no caso um computador ou um console 

caseiro. 

Para facilitar o desenvolvimento deste tipo de jogo, estão disponíveis bases de 

dados com arquivos de som, bases de dados com imagens, e claro, as plataformas de 



60

desenvolvimento, que simplificam a implementação das regras dos jogos e a integração 

de todos estes elementos.

A qualidade exigida destes elementos, juntamente com a complexidade das 

suas interações, justifica o aparecimento de plataformas de auxílio ao desenvolvimento 

de jogos. Estas seguem a mesma filosofia de reuso de artefatos de software

encontrada na engenharia de software: reduzir os custos de desenvolvimento ao 

reaproveitar o que foi previamente implementado.

O presente artigo avalia as questões de usabilidade de uma plataforma de 

auxílio à criação de jogos eletrônicos, o software GameMaker 6.1 através da sua 

utilização, e de posterior inspeção da ergonomia da sua interface através de um 

checklist.

2 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Quando os softwares passaram a ser usados não somente por seus próprios 

desenvolvedores, mas também por terceiros, percebeu-se a necessidade de se dar 

atenção aos aspectos de interface humano-computador.

Sistemas com boa usabilidade visam, especificamente, impactar a tarefa no 

sentido da eficiência, eficácia, produtividade da interação. O usuário irá atingir 

plenamente seus objetivos com menos esforço e mais satisfação. Eventualmente, uma 

interface poderá ter fins terapêuticos e contribuir para aliviar as frustrações e o stress do 

dia-a-dia. (Picard, 2002)6

A usabilidade visa impactar positivamente sobre o retorno do investimento para 

a empresa. Ela será argumento de vendas, passará uma imagem de qualidade, evitará 

prejuízos para os clientes, ligados ao trabalho adicional e ao “retrabalho” de correções 

freqüentes, por exemplo. A empresa desenvolvedora irá economizar custos de 

                                                
6 Para mais informações sobre frustrações leia o artigo sobre Frustração do Usuário de Picard, 2002 
(http://www.labiutil.inf.ufsc.br/hiperdocumento/User%20frustation.pdf ).



61

manutenção e de revisões nos produtos, como mostra o texto sobre Engenharia de 

Usabilidade (Nielsen, 1994)7.

As conseqüências de experiências negativas com sistemas de usabilidade 

inadequadas variam de pequenos aborrecimentos a grandes frustrações, que podem 

levar ao estresse devido à seqüência de experiências negativas, da pressão pela 

obrigação do uso imposta pela chefia e, em casos mais agudos, o estresse não liberado 

pode levar a psicopatologias em que o usuário torna-se irritado, estúpido com os 

colegas, sente-se perseguido, desenvolve dores de cabeça constantes, cólicas 

abdominais...

2.1Conceitos Básicos

A usabilidade é definida como a capacidade que um sistema interativo oferece 

ao seu usuário em um determinado contexto de operação para a realização de tarefas 

de maneira eficaz, eficiente e agradável (ISO 9241).

Quando se aplica a Engenharia de Usabilidade no desenvolvimento de um 

sistema, as atividades pertencerão a uma das seguintes três perspectivas: Análise, 

Síntese ou Avaliação.

A perspectiva da análise é o esforço para compreender o contexto de operação 

do sistema a partir de uma subdivisão em aspectos ligados aos usuários, aos seus 

objetivos e ao ambiente de trabalho (Maguire, 2001)8.

A perspectiva da síntese (especificação, projeto e implementação) deve partir 

de uma seqüência lógica de etapas, que busca entender a usabilidade da interface, 

mesmo que seja somente um protótipo, quantitativa e qualitativamente.

A perspectiva da avaliação mensura todos os resultados intermediários do 

processo de desenvolvimento e seus testes de usabilidade em particular buscam 

compreender, para cada um dos contextos de operação, a eficácia da interação 

                                                
7 Saiba mais lendo o texto sobre Engenharia de Usabilidade de Jacob Nielsen, 1993 
(http://www.labiutil.inf.ufsc.br/hiperdocumento/Engenharia_de_Usabilidade_Nielsen.doc )
8 Saiba mais lendo o artigo sobre Contexto de Uso de Martin Maguire, 2001 
(http://www.cs.chalmers.se/idc/ituniv/kurser/05/ucd/papers/Maguire%202001.pdf ).
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humano-computador frente à efetiva realização das tarefas por parte dos usuários; a 

eficiência desta interação, em face dos recursos empregados (tempo, quantidade de 

incidentes, passos desnecessários, busca de ajuda, etc.); e a satisfação ou insatisfação 

(efeito subjetivo) que ela possa trazer ao usuário.

O contexto de uso da plataforma GameMaker é tão variado quanto são os 

projetos em que é usada, dependendo diretamente dos objetivos de cada usuário, do 

escopo do projeto, etc., mas de forma geral ele não difere do contexto de uso de outros 

frameworks com um grande domínio de aplicações, exceto que sua interface gráfica 

torna-o mais abrangente. 

Para esta análise, definimos como contexto de operação aquele que 

representa a proposta da plataforma: o de que ela seria usada como ferramenta de 

ensino por Mark Overmars no curso de game design na Universidade de Utrecht. 

Sobre o perfil dos usuários, ou seja, dos freqüentadores da disciplina, 

supusemos que não diferisse muito do dos alunos dos cursos de Ciências da 

Computação e Sistemas de Informação da nossa universidade: jovens com idade entre 

17 e 26 anos, que não sejam leigos no ambiente Windows, sendo a plataforma 

exclusiva deste sistema.

2.2Técnicas de Avaliação de Usabilidade

Existem pelo menos três tipos de técnicas de avaliação ergonômica: as 

técnicas prospectivas, as técnicas preditivas ou diagnósticas e as técnicas objetivas ou 

empíricas. 

A escolha dentre elas se dá através do confronto de suas qualidades com os 

recursos disponíveis e as expectativas de resultado da avaliação. As apresentadas a 

seguir variam no tipo e quantidade de problemas que identificam e na relevância de 

seus resultados. Parâmetros de comparação incluem, mas não estão limitados a: 

efetividade, abrangência, produtividade, sistematização e facilidade de aplicação.

As técnicas prospectivas buscam a opinião do usuário através de entrevistas e 

questionários para avaliar a sua satisfação ou insatisfação em relação à operação do 
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sistema. Um exemplo de questionário é o QUIS (Norman, 1989)9. Esse tipo de técnica é 

pertinente já que é o usuário quem conhece melhor o sistema, seus defeitos e 

qualidades em relação aos objetivos em suas tarefas. Apoiados pelas respostas de 

questionário de satisfação os técnicos de usabilidade podem centrar suas análises 

sobre os pontos problemáticos no sistema, apontados pelo usuário.

As técnicas preditivas ou diagnósticas dispensam a participação direta dos 

usuários nas avaliações (tanto de versões intermediárias quanto finais). Estas são 

classificadas em Avaliações Analíticas, Avaliações Heurísticas e Inspeções por 

Checklists.

As avaliações analíticas são empregadas nas primeiras etapas da concepção 

de uma interface homem-computador e envolvem a decomposição hierárquica da 

estrutura das tarefas para verificar as interações propostas.

Uma avaliação heurística é uma avaliação feita por um especialista em 

ergonomia com a finalidade de diagnosticar os problemas ou barreiras que os usuários 

podem encontrar durante a interação.

As inspeções de usabilidade por checklists, são vistorias baseadas em listas de 

verificação, através das quais profissionais (não necessariamente especialistas em 

ergonomia, como por exemplo, programadores e analistas) diagnosticam rapidamente 

problemas gerais e repetitivos das interfaces (Jeffries, Miller, Wharton, Uyeda, 1991).  

Os resultados obtidos com a técnica de avaliação por checklists dependem da 

qualidade das mesmas e não dos avaliadores (como nas técnicas heurísticas).

De acordo com o Bastien e Scapin (Bastien, Scapin, 1997), os seguintes 

aspectos devem ser verificados em um sistema interativo:

Por não termos acesso a um questionário apropriado para ser aplicado aos 

usuários da plataforma, e estando a confecção de um formulário assim fora do escopo 

deste trabalho, não pudemos fazer uso desta técnica prospectiva. Como também já é 

passada a etapa de concepção da plataforma, as técnicas analíticas também foram 

descartadas. Também não fizemos uso das técnicas objetivas, pois elas dependem da 

observação pormenorizada das interações dos usuários com a interface [14], sendo 

estes difíceis de encontrar para observação in loco de forma a constituir uma amostra 

                                                
9 Norman, 1989 - QUIS pode ser encontrado em http://www.lap.umd.edu/QUIS/index.html
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que não resulte em uma margem de erro muito grande (Barbetta, 2004). Assim, o 

método escolhido para verificar a usabilidade da plataforma GameMaker 6.1 foi o uso 

das checklists. 

2.3Critérios Ergonômicos

De acordo com o Bastien e Scapin (Bastien, Scapin, 1997), os seguintes 

aspectos devem ser verificados em um sistema interativo:

 Presteza

Verifica se o sistema informa e conduz o usuário durante a interação.

 Agrupamento por localização

Verifica se a distribuição espacial dos itens traduz as relações entre as 

informações.

 Agrupamento por formato

Verifica os formatos dos itens como meio de transmitir associações e 

diferenças.

 Feedback

Avalia a qualidade do feedback imediato às ações do usuário.

 Legibilidade

Verifica a legibilidade das informações apresentadas nas telas do sistema.

 Concisão

Verifica o tamanho dos códigos e termos apresentados e introduzidos no 

sistema.

 Ações Mínimas

Verifica a extensão dos diálogos estabelecidos para a realização dos objetivos 

do usuário.

 Densidade Informacional

Avalia a densidade informacional das telas apresentadas pelo sistema.

 Ações Explícitas

Verifica se é o usuário quem comanda explicitamente as ações do sistema.
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 Controle do Usuário

Avalia as possibilidades do usuário controlar o encadeamento e a realização 

das ações.

 Flexibilidade

Verifica se o sistema permite personalizar as apresentações e os diálogos.

 Experiência do Usuário

Avalia se usuários com diferentes níveis de experiência têm iguais 

possibilidades de obter sucesso em seus objetivos.

 Proteção contra erros

Verifica se o sistema oferece as oportunidades para o usuário prevenir 

eventuais erros.

 Mensagens de erro

Avalia a qualidade das mensagens de erro enviadas aos usuários em 

dificuldades.

 Correção de erros

Verifica as facilidades oferecidas para que o usuário possa corrigir os erros 

cometidos.

 Consistência

Avalia se é mantida uma coerência no projeto de códigos, telas e diálogos com 

o usuário.

 Significados

Avalia se os códigos e denominações são claros e significativos para os 

usuários do sistema.

 Compatibilidade

Verifica a compatibilidade do sistema com as expectativas e necessidades do 

usuário em sua tarefa.

O conjunto de checklists ErgoList do LabUtil foi escolhido para analisar a 

usabilidade da plataforma GameMaker 6.1 por ter sido baseado no trabalho de Bastien 

e Scapin, sendo assim capaz de avaliar os aspectos ergonômicos supracitados. O 

ErgoList está disponível gratuitamente para uso no site do LabUtil [13].
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3 DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA GAME MAKER

A plataforma de desenvolvimento de jogos Game Maker teve sua primeira 

versão lançada dia 15 de novembro de 1999. Concebida com o uso da plataforma 

Delphi por Mark Overmars, objetiva facilitar e acelerar o processo de criação de jogos 

de computador através da introdução de alternativas para os meios atuais de 

programação. 

Ao invés de cobrar conhecimentos em linguagens de alta complexidade dos 

desenvolvedores de jogos, a plataforma Game Maker apresenta aos usuários uma 

interface quase toda baseada no sistema drag-and-drop, defendida pelos 

desenvolvedores do software como sendo mais intuitiva para usuários pouco 

familiarizados com programação escrita. Ao organizar os elementos na tela e controlar 

seus atributos em caixas de propriedades, o usuário está imputando aos elementos 

funções que normalmente pediriam varias linhas de código se implementadas em 

outras linguagens. As funcionalidades da interface drag-and-drop da plataforma Game 

Maker podem ser complementadas com uma linguagem de scripts própria do programa, 

Game Maker Language.

4 METODOLOGIA

Para a realização do estudo, foram desenvolvidos alguns jogos na plataforma a 

fim de que se possa verificar na prática as características de usabilidade nela 

presentes. Este capítulo apresenta o acompanhamento do desenvolvimento de dois 

destes jogos.

4.1 Pacman
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Esta plataforma disponibiliza para seus usuários vários tutoriais sobre como

usá-la para criar jogos, mas além destes tutoriais, consideramos importante verificar 

jogos já criados e aprender através de exemplos, modificando a estrutura dos mesmos 

aos poucos com o intuito de ver como cada mudança feita refletia no resultado final. 

Consideramos a disponibilidade de tais tutoriais e exemplos um fator 

importante para deixar a curva de aprendizado menos íngreme. Consideramô-los 

também como uma espécie de manual de boas práticas sobre como usar a plataforma, 

reduzindo assim o impacto que o usuário tem ao ser introduzido a um sistema 

completamente novo.

Portanto, a primeira atividade desenvolvida com a plataforma constitui-se da 

análise da implementação do conhecido jogo Pacman, que acompanha o pacote de 

instalação. Acompanhando a análise foram feitas várias modificações na 

implementação existente.

As mudanças feitas foram restritas à forma como o jogo se apresenta aos 

usuários. Deixamos para o segundo caso de uso da plataforma, a interação com os 

aspectos comportamentais.

4.2 Mais Um Jogo de Quebrar Blocos

Optou-se pela implementação deste jogo devido aos vários conceitos que ele 

engloba, a maioria fazendo parte das funcionalidades de fácil utilização do Game 

Maker. O jogo Arkanoid, como costuma ser chamado, é famoso e pode ser encontrado 

em dezenas de implementações diferentes, algumas delas feitas usando o próprio 

Game Maker. O princípio do jogo é proteger a bola de cair no vão inferior, enquanto, 

quando rebatida, essa quebra os tijolos, acumulando pontos para o jogador. 

Implementações mais complexas estabelecem prêmios diferentes para as diferentes 

cores de tijolos atingidos, como bolas ou vidas extras, mudanças na dinâmica do jogo 

(tais como velocidade, tamanho da raquete, gravidade), valores de pontuação 

diferentes, etc.
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5 ANÁLISE DA USABILIDADE DA PLATAFORMA GAME MAKER

O conjunto de checklists escolhido para ser usado neste trabalho, a ErgoList, 

está disponível no site do Laboratório de Utilizabilidade desta mesma universidade10. 

Ele tem como objetivo detectar os problemas ergonômicos mais óbvios de um sistema, 

mas ao tentar ser genérico acaba paradoxalmente sendo mais voltado ao sistema 

operacional Windows, que trabalha com sistemas de caixas de diálogo e ajuda. Ele é 

composto por dezoito questionários, constituídos por variado número de questões, 

todas elas com as seguintes opções de resposta: 

Sim – Resposta concordante com a regra ergonômica avaliada pela questão;

Não – Discordante da mesma regra;

Não aplicável – A regra avaliada pela questão não é utilizada no sistema sendo 

avaliado pela própria natureza do mesmo.

Adiar resposta – A pergunta é revista novamente mais tarde, quando houver 

mais clareza por parte do avaliador do intuito da questão e do aspecto do sistema que 

está sendo avaliado.

5.1Resultado da Avaliação

O resultado obtido com esta avaliação indica que de um total de 194 questões 

respondidas, 147 representavam aspectos que estavam em conformidade com as 

regras ergonômicas, 22 não estavam em conformidade, e 25 não eram aplicáveis a 

esta plataforma.

Isso quer dizer que aproximadamente 75% do total de questões avaliadas 

obtiveram ‘Sim’ como resposta, ou ainda, que aproximadamente 86% das questões 

referentes a critérios aplicáveis receberam resposta positiva. 

A avaliação deste resultado só pode ser feita com justiça por desenvolvedores 

do software, que possivelmente apliquem pesos a cada um dos critérios avaliados, além 

                                                
10 http://www.labiutil.inf.ufsc.br/
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de levar em conta o impacto de cada questão de acordo com o sistema sendo avaliado, 

que pode possuir, por exemplo, uma quantidade mínima de formulários de entrada 

quando comparada à quantidade de caixas de diálogo.

Se as checklists utilizadas fossem específicas para a avaliação ergonomia da 

plataforma, a relevância de várias das questões seria maior.

6 CONCLUSÃO

O programa provê eficientemente uma interface única para o desenvolvimento 

de tipos variados de aplicações, fazendo com que não seja necessário ao usuário 

aprender a utilizar diversos cenários contextuais, reduzindo assim sua curva de 

aprendizado, sem que essa simplificação afete de maneira negativa o desempenho e a 

qualidade do software final.

Outro ponto positivo para a usabilidade da plataforma é o auxílio que ela dá ao 

usuário que sinta a necessidade de verificar, em outros programas feitos na mesma 

plataforma, estratégias de resolver problemas similares (engenharia reversa). Tal feito é 

atingido através da homogeinização da forma em que a estrutura dos programas é 

apresentada. Assim, os elementos de domínio semelhante são encontrados nos 

mesmos lugares.

A plataforma auxilia o usuário quando um refactoring do programa é 

necessário, mudando automaticamente as referências necessárias aos novos termos. 

Por exemplo, mudando todas as referências de tijolo-azul para tijolo_amarelo quando 

se altera apenas uma instância de tijolo_azul ganha-se em tempo e consistência.

Há na plataforma, porém, problemas com convenções de software no critério 

de presteza que não trazem grandes complicações ao uso além de um leve 

desconforto, como a falta de reticências indicando a continuação de um diálogo. 

Usuários que tenham algum entendimento de programação serão mais 

beneficiados pela usabilidade da plataforma, pois ela encapsula conceitos complexos 

de implementação de software, e não se preocupa em explicá-los.
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Também são encontrados problemas com a diferenciação de informações 

opcionais das exigidas, e outros nos alertas ao usuário.

A ajuda oferecida pelo software não é contextualizada com o cenário em que o 

erro ocorreu: o usuário precisa procurar na seção de ajuda do programa quaisquer 

informações que creia serem relevantes. 

A qualidade e a quantidade de informação dada pelo sistema ao usuário são 

onde a plataforma mais peca.  Medidas simples como um histórico de comandos, 

convenções nos rótulos e alertas visuais seriam todo o necessário para resolver esses 

problemas.

A aplicação de uma checklist é um processo pouco dispendioso se comparada 

aos outros métodos de avaliação ergonômica. È de baixo custo, por não requerer mão 

de obra especializada e geralmente ter sido elaborada para uso em contextos não 

específicos. Também não necessita de uma grande base de usuários para consulta, 

pois o caráter das perguntas é predominantemente objetivo.

As conclusões obtidas com a aplicação de uma checklist são fortemente 

dependentes da qualidade desta checklist, pois dela dependem a relevância e a 

quantidade de problemas que podem ser resolvidos, uma vez que não é necessária a 

presença de um profissional de ergonomia.

A aplicação de uma checklist é melhor aproveitada quando feita em presença 

de usuários experientes no programa, ao invés de novatos ou pessoas sem muito 

contato com o aplicativo, mas dispostas a procurar pelas respostas pedidas pelo 

checklist a medida que estas são questionadas.

No caso da ErgoList, a falta de pesos nas questões e de uma orientação 

contextual ao calculo da pontuação faz com que um aplicador leigo tenha dificuldades 

para afirmar se o software avaliado está bem desenvolvido em termos gerais e quais 

questões mereceriam maior atenção. As perguntas acabam servindo quase 

exclusivamente como orientações para correções de problemas, em lugar de um 

método de avaliação mensurável para a interface.
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ANEXO - A – Ergolist

Questão 1 de 17 do critério Presteza:
Os títulos de telas, janelas e caixas de diálogo 
estão no alto, centrados ou justificados à 
esquerda?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 17 do critério Presteza:
Todos os campos e mostradores de dados 
possuem rótulos identificativos?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 17 do critério Presteza:
Caso o dado a entrar possua um formato 
particular, esse formato encontra-se descrito na 
tela?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 4 de 17 do critério Presteza:
As unidades para a entrada ou apresentação de 
dados métricos ou financeiros encontram-se 
descritas na tela?
Resposta: Não. 

Questão 5 de 17 do critério Presteza:
Os rótulos dos campos contêm um elemento 
específico, por exemplo ":", como convite às 
entradas de dados?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 17 do critério Presteza:
Caso o dado a entrar possua valores aceitáveis 
esses valores encontram-se descritos na tela?
Resposta: Não. 

Questão 7 de 17 do critério Presteza:
Listas longas apresentam indicadores de 
continuação, de quantidade de itens e de 
páginas?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 17 do critério Presteza:
As tabelas apresentam cabeçalhos para linhas e 
colunas consistentes e distinguíveis dos dados 
apresentados?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 17 do critério Presteza:
Os gráficos possuem um título geral e rótulos 
para seus eixos?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 10 de 17 do critério Presteza:
Os botões que comandam a apresentação de 
caixas de diálogo apresentam em seus rótulos o 
sinal "..." como indicador da continuidade do 
diálogo?
Resposta: Não. 

Questão 11 de 17 do critério Presteza:
As páginas de menus possuem títulos, 
cabeçalhos ou convites à entrada?
Resposta: Sim. 

Questão 12 de 17 do critério Presteza:
As opções de menu que levam a outros painéis 
de menu apresentam o sinal ">" como indicador 
desse fato?
Resposta: Sim. 

Questão 13 de 17 do critério Presteza:
O usuário encontra disponíveis as informações 
necessárias para suas ações?
Resposta: Sim. 

Questão 14 de 17 do critério Presteza:
Nas caixas de mensagens de erro, o botão de 
comando "AJUDA" está sempre presente?
Resposta: Não. 
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Questão 15 de 17 do critério Presteza:
O usuário pode obter facilmente ajuda on line e 
contextual sobre as funcionalidades?
Resposta: Não. 

Questão 16 de 17 do critério Presteza:
Existe a possibilidade do usuário obter a lista de 
comandos básicos da linguagem?
Resposta: Sim. 

Questão 17 de 17 do critério Presteza:
Na ocorrência de erros, o usuário pode acessar 
todas as informações necessárias ao 
diagnóstico e à solução do problema?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
O espaço de apresentação está diagramado em 
pequenas zonas funcionais ?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
A disposição dos objetos de interação de uma 
caixa de dialogo segue uma ordem lógica?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
Nos agrupamentos de dados , os itens estão 
organizados espacialmente segundo um critério 
lógico?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
Os códigos das teclas aceleradoras de opções 
de menu estão localizados à direita do nome da 
opção?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
Nas listas de seleção , as opções estão 
organizadas segundo alguma ordem lógica?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
Os paineis de menu são formados a partir de um 
critério lógico de agrupamento de opções?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
Dentro de um painel de menu, as opções 
mutuamente exclusivas ou interdependentes 
estão agrupadas e separadas das demais?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
As opções dentro de um painel de menu estão 
ordenadas segundo algum critério lógico?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 11 do critério Agrupamento por 
localização:
A definição da opção de menu selecionada por 
default segue algum critério?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 11 do critério Agrupamento 
por localização:
Os grupos de botões de comando estão 
dispostos em coluna e à direita, ou em linha e 
abaixo dos objetos aos quais estão associados?
Resposta: Sim. 

Questão 11 de 11 do critério Agrupamento 
por localização:
O botão de comando selecionado por default 
está na posição mais alta, se os botões estão 
dispostos verticalmente, ou na mais à esquerda, 
se os botões estão dispostos horizontalmente?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Os controles e comandos encontram-se 
visualmente diferenciados das informações 
apresentadas nas telas?
Resposta: Sim. 
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Questão 2 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Códigos visuais são empregados para associar 
diferentes categorias de dados distribuídos de 
forma dispersa nas telas?
Resposta: Sim.

Questão 3 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Os diferentes tipos de elementos de uma tela de 
consulta (dados, comandos e instruções) são 
visualmente distintos uns dos outros?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Os rótulos são visualmente diferentes dos dados 
aos quais estão associados?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Os cabeçalhos de uma tabela estão 
diferenciados através do emprego de cores 
diferentes, letras maiores ou sublinhadas?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Em situações anormais, os dados críticos e que 
requeiram atenção imediata são diferenciados 
através do uso de c ores brilhantes como por 
exemplo, o vermelho ou o rosa?
Resposta: Não. 

Questão 7 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Sinais sonoros são empregados para alertar os 
usuários em relação a uma apresentação 
visual?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Na apresentação de textos, os recursos de 
estilo, como itálico, negrito, sublinhado ou 
diferentes fontes são empregados para salientar 

palavras ou noções importantes?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 17 do critério Agrupamento por 
formato:
Os itens selecionados para alteração, 
atualização ou acionamento estão destacados 
dos outros?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
Nas situações de alarme e nas telas de alta 
densidade de informação, o recurso de 
intermitência visual é empregado para salientar 
dados e informações?
Resposta: Não. 

Questão 11 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
Os campos obrigatórios são diferenciados dos 
campos opcionais de forma visualmente clara?
Resposta: Não. 

Questão 12 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
Nas caixas de mensagens, o botão selecionado 
por default tem uma apresentação visual 
suficientemente distinta dos outros?
Resposta: Sim. 

Questão 13 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
Em situações em que se exija atenção especial 
do usuário, as mensagens de alerta e de aviso 
são apresentadas de maneira distinta?
Resposta: Sim. 

Questão 14 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
A forma do cursor do mouse é diferente da de 
qualquer outro item apresentado?
Resposta: Sim. 

Questão 15 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
As formas de cursores (dois ou mais) 
apresentados simultaneamente são 
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suficientemente distintas umas das outras?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 16 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
As caixas de agrupamento são empregadas 
para realçar um grupo de dados relacionados?
Resposta: Sim. 

Questão 17 de 17 do critério Agrupamento 
por formato:
Quando apresenta opções não disponíveis no 
momento, o sistema as mostra de forma 
diferenciada visualmente?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece feedback para todas as ações 
do usuário?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 12 do critério Feedback:
Quando, durante a entrada de dados, o sistema 
torna-se indisponível ao usuário, devido a algum 
processamento longo, o usuário é avisado desse 
estado do sistema e do tempo dessa 
indisponibilidade?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece informações sobre o estado 
das impressões?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 12 do critério Feedback:
Os itens selecionados de uma lista são 
realçados visualmente de imediato?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 12 do critério Feedback:
A imagem do cursor fornece feedback dinâmico 
e contextual sobre a manipulação direta?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece ao usuário informações sobre 

o tempo de processamentos demorados?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 12 do critério Feedback:
O sistema apresenta uma mensagem 
informando sobre o sucesso ou fracasso de um 
processamento demorado?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece feedabck imediato e contínuo 
das manipulações diretas?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 12 do critério Feedback:
O sistema define o foco das ações para os 
objetos recém criados ou recém abertos?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece feedback sobre as mudanças 
de atributos dos objetos?
Resposta: Sim. 

Questão 11 de 12 do critério Feedback:
Qualquer mudança na situação atual de objetos 
de controle é apresentada visualmente de modo 
claro ao usuário?
Resposta: Sim. 

Questão 12 de 12 do critério Feedback:
O sistema fornece um histórico dos comandos 
entrados pelo usuário durante uma sessão de 
trabalho?
Resposta: Não. 

Questão 1 de 27 do critério Legibilidade:
As áreas livres são usadas para separar grupos 
lógicos em vez de tê-los todos de um só lado da 
tela, caixa ou janela?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 27 do critério Legibilidade:
Os grupos de objetos de controle e de 
apresentação que compõem as caixas de 
diálogo e outros objetos compostos encontram-
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se alinhados vertical e horizontalmente?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 27 do critério Legibilidade:
Os rótulos de campos organizados verticalmente 
e muito diferentes em tamanho estão justificados 
à direita?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 27 do critério Legibilidade:
A largura mínima dos mostradores de texto é de 
50 caracteres?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 27 do critério Legibilidade:
A altura mínima dos mostradores de texto é de 4 
linhas?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 6 de 27 do critério Legibilidade:
Os parágrafos de texto são separados por, pelo 
menos, uma linha em branco?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 27 do critério Legibilidade:
O uso exclusivo de maiúsculas nos textos é 
evitado?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 27 do critério Legibilidade:
O uso do negrito é minimizado?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 27 do critério Legibilidade:
O uso do sublinhado é minimizado?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 27 do critério Legibilidade:
Nas tabelas, linhas em branco são empregadas 
para separar grupos?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 11 de 27 do critério Legibilidade:
As listas de dados alfabéticos são justificadas à 

esquerda?
Resposta: Sim. 

Questão 12 de 27 do critério Legibilidade:
As listas contendo números decimais 
apresentam alinhamento pela vírgula?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 13 de 27 do critério Legibilidade:
As linhas empregadas para o enquadramento e 
segmentação de menus (separadores, 
delimitadores etc.) são simples?
Resposta: Sim. 

Questão 14 de 27 do critério Legibilidade:
As bordas dos painéis dos menus estão 
suficientemente separadas dos textos das 
opções de modo a não prejudicar a sua 
legibilidade?
Resposta: Sim. 

Questão 15 de 27 do critério Legibilidade:
O uso de abreviaturas é minimizado nos menus?
Resposta: Sim.

Questão 16 de 27 do critério Legibilidade:
Os nomes das opções estão somente com a 
inicial em maiúsculo?
Resposta: Não. 

Questão 17 de 27 do critério Legibilidade:
Os números que indicam as opções de menu 
estão alinhados pela direita?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 18 de 27 do critério Legibilidade:
Se a enumeração alfabética é utilizada, então as 
letras para seleção estão alinhadas pela 
esquerda?
Resposta: Sim. 

Questão 19 de 27 do critério Legibilidade:
As opções de uma barra de menu horizontal 
estão separadas por, no mínimo, 2 caracteres 
brancos?
Resposta: Sim. 
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Questão 20 de 27 do critério Legibilidade:
Os rótulos de campos começam com uma letra 
maiúscula, e as letras restantes são 
minúsculas?
Resposta: Sim. 

Questão 21 de 27 do critério Legibilidade:
Os itens de dados longos são particionados em 
grupos mais curtos, tanto nas entradas como 
nas apresentações?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 22 de 27 do critério Legibilidade:
Os códigos alfanuméricos do sistema agrupam 
separadamente letras e números?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 23 de 27 do critério Legibilidade:
Os ícones são legíveis?
Resposta: Sim. 

Questão 24 de 27 do critério Legibilidade:
O sistema utiliza rótulos (textuais) quando pode 
existir ambiguidade de ícones?
Resposta: Não.

Questão 25 de 27 do critério Legibilidade:
A informação codificada com o vídeo reverso 
está sempre legível?
Resposta: Sim. 

Questão 26 de 27 do critério Legibilidade:
O uso de vídeo reverso está restrito à indicação 
de feedback de seleção?
Resposta: Sim. 

Questão 27 de 27 do critério Legibilidade:
Os dados a serem lidos são apresentados de 
forma contínua, não piscantes ?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 14 do critério Concisão:
O sistema oferece valores defaults para acelerar 
a entrada de dados?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 14 do critério Concisão:
A identificação alfanumérica das janelas é curta 
o suficiente para ser relembrada facilmente?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 14 do critério Concisão:
Os nomes das opções de menu são concisos?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 14 do critério Concisão:
Os ícones são econômicos sob o ponto de vista 
do espaço nas telas?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 14 do critério Concisão:
As denominações são breves?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 14 do critério Concisão:
As abreviaturas são curtas?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 14 do critério Concisão:
Os códigos arbitrários que o usuário deve 
memorizar são sempre menores do que 4 ou 5 
caracteres?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 8 de 14 do critério Concisão:
Os rótulos são concisos?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 14 do critério Concisão:
Códigos alfanuméricos não significativos para o 
usuário e que devem ser entrados no sistema 
são menores do que 7 caracteres?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 10 de 14 do critério Concisão:
Na entrada de dados alfanuméricos, o sistema 
considera as letras maiúsculas e minúsculas 
como equivalentes?
Resposta: Não. 
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Questão 11 de 14 do critério Concisão:
Na entrada de dados numéricos, o usuário é 
liberado do preenchimento do ponto decimal 
desnecessário?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 12 de 14 do critério Concisão:
Na entrada de dados numéricos, o usuário é 
liberado do preenchimento do zeros fracionários 
desnecessários?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 13 de 14 do critério Concisão:
Na entrada de valores métricos ou financeiros, o 
usuário é liberado do preenchimento da unidade 
de medida?
Resposta: Sim. 

Questão 14 de 14 do critério Concisão:
É permitido ao usuário reaproveitar os valores 
definidos para entradas anteriores, podendo 
inclusive alterá-los?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 5 do critério Ações mínimas:
Em formulário de entrada de dados o sistema 
posiciona o cursor no começo do primeiro 
campo de entrada?
Resposta: Não. 

Questão 2 de 5 do critério Ações mínimas:
Na realização das ações principais em uma 
caixa de diálogo, o usuário tem os movimentos 
de cursor minimizados através da adequada 
ordenação dos objetos?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 5 do critério Ações mínimas:
O usuário dispõe de um modo simples e rápido 
(tecla TAB por exemplo) para a navegação entre 
os campos de um formulário?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 5 do critério Ações mínimas:
Os grupos de botões de comando possuem 
sempre um bot ão definido como default?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 5 do critério Ações mínimas:
A estrutura dos menus é concebida de modo a 
diminuir os passos necessários para a seleção?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 9 do critério Densidade 
informacional:
A densidade informacional das janelas é 
reduzida?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 9 do critério Densidade 
informacional:
As telas apresentam somente os dados e 
informações necessários e indispensáveis para 
o usuário em sua tarefa?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 9 do critério Densidade 
informacional:
Na entrada de dados codificados, os códigos 
apresentam somente os dados necessários 
estão presentes na tela de uma maneira 
distinguível?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 9 do critério Densidade 
informacional:
O sistema minimiza a necessidade do usuário 
lembrar dados exatos de uma tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 9 do critério Densidade 
informacional:
Na leitura de uma janela, o usuário tem seus 
movimentos oculares minimizados através da 
distribuição dos objetos principais segundo as 
linhas de um "Z" ?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 9 do critério Densidade 
informacional:
O sistema evita apresentar um grande número 
de janelas que podem desconcentrar ou 
sobrecarregar a memória do usuário?
Resposta: Não. 
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Questão 7 de 9 do critério Densidade 
informacional:
Na manipulação dos dados apresentados pelo 
sistema, o usuário está liberado da tradução de 
unidades?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 9 do critério Densidade 
informacional:
As listas de seleção e combinação apresentam 
uma altura correspondente a um máximo de 
nove linhas?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 9 do critério Densidade 
informacional:
Os painéis de menu apresentam como ativas 
somente as opções necessárias?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 4 do critério Ações explícitas:
O sistemaposterga os processamentos até que 
as ações de entrada do usuário tenham sido 
completadas?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 4 do critério Ações explícitas:
Durante a seleção de uma opção de menu o 
sistema permite a separação entre indicação e 
execução da opção?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 4 do critério Ações explícitas:
Para iniciar o processamento dos dados, o 
sistema sempre exige do usuário uma ação 
explícita de "ENTER"?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 4 do critério Ações explícitas:
É sempre o usuário quem comanda a 
navegação entre os campos de um formulário?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 4 do critério Controle do 
usuário:
O usuário pode terminar um diálogo seqüencial 

repetitivo a qualquer instante?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 2 de 4 do critério Controle do 
usuário:
O usuário pode interromper e retomar um 
diálogo seqüencial a qualquer instante?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 3 de 4 do critério Controle do 
usuário:
O usuário pode reiniciar um diálogo seqüencial a 
qualquer instante?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 4 de 4 do critério Controle do 
usuário:
Durante os períodos de bloqueio dos 
dispositivos de entrada, o sistema fornece ao 
usuário uma opção para interromper o processo 
que causou o bloqueio?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 1 de 3 do critério Flexibilidade:
Os usuários têm a possibilidade de modificar ou 
eliminar itens irrelevantes das janelas?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 3 do critério Flexibilidade:
Ao usuário é permitido personalizar o diálogo, 
através da definição de macros?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 3 do critério Flexibilidade:
É permitido ao usuário alterar e personalizar 
valores definidos por default?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
Caso se trate de um sistema de grande público, 
ele oferece formas variadas de apresentar as 
mesmas informações aos diferentes tipos de 
usuário?
Resposta: Sim. 
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Questão 2 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
Os estilos de diálogo são compatíveis com as 
habilidades do usuário, permitindo ações passo-
a-passo para iniciantes e a entrada de 
comandos mais complexos por usuários 
experimentados?
Resposta: Sim.

Questão 3 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
O usuário pode se deslocar de uma parte da 
estrutura de menu para outra rapidamente?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
O sistema oferece equivalentes de teclado para 
a seleção e execução das opções de menu, 
além do dispositivo de apontamento (mouse,...)?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
O sistema é capaz de reconhecer um conjunto 
de sinônimos para os termos básicos definidos 
na linguagem de comando, isto para se adap tar 
aos usuários novatos ou ocasionais?
Resposta: Não. 

Questão 6 de 6 do critério Experiência do 
usuário:
O usuário experiente pode efetuar a digitação de 
vários comandos antes de uma confirmação?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
O sistema apresenta uma separação adequada 
entre áreas selecionáveis de um painel de menu 
de modo a minimizar as ativações acidentais?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
Em toda ação destrutiva, os botões 
selecionados por default realizam a anulação 

dessa ação?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
Os campos numéricos para entrada de dados 
longos estão subdivididos em grupos menores e 
pontuados com espaços, vírgulas, hífens ou 
barras?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 4 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
Ao final de uma sessão de trabalho o sistema 
informa sobre o risco de perda os dados?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
O sistema emite sinais sonoros quando ocorrem 
problemas na entrada de dados?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
As teclas de funções perigosas encontram-se 
agrupadas e/ou separadas das demais no 
teclado?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 7 do critério Proteção contra 
erros:
O sistema solicita confirmação (dupla) de ações 
que podem gerar perdas de dados e/ou 
resultados catastróficos?
Resposta: Não. 

Questão 1 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
As mensagens de erro ajudam a resolver o 
problema do usuário, fornecendo com precisão o 
local e a causa específica ou provável do erro, 
bem como as ações que o usuário poderia 
realizar para corrigí-lo?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
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As mensagens de erro são neutras e polidas?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
As frases das mensagens de erro são curtas e 
construídas a partir de palavras curtas, 
significativas e de uso comum?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
As mensagens de erro estão isentas de 
abreviaturas e/ou códigos gerados pelo sistema 
operacional?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
O usuário pode escolher o nível de detalhe das 
mensagens de erro em função de seu nível de 
conhecimento?
Resposta: Não. 

Questão 6 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
A informação principal de uma mensagem de 
erro encontra-se logo no início da mensagem?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
Quando necessário, as informações que o 
usuário deve memorizar encontram-se 
localizadas na parte final da mensagem de erro?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
Em situações normais as mensagens de erro 
são escritas em tipografia mista?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 9 do critério Mensagens de 
erro:
As mensagens de erro têm seu conteúdo 
modificado quando na repetição imediata do 

mesmo erro pelo mesmo usuário?
Resposta: Não. 

Questão 1 de 5 do critério Correção de erros:
Qualquer ação do usuário pode ser revertida 
através da opção DESFAZER?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 5 do critério Correção de erros:
Através da opção REFAZER, a regressão do 
diálogo, também pode ser desfeita?
Resposta: Não. 

Questão 3 de 5 do critério Correção de erros:
Os comandos para DESFAZER e REFAZER o 
diálogo estão diferenciados?
Resposta: Não. 

Questão 4 de 5 do critério Correção de erros:
O sistema reconhece e através de uma 
confirmação do usuário, executa os comandos 
mais freqüentes mesmo com erros de 
ortografia?
Resposta: Não. 

Questão 5 de 5 do critério Correção de erros:
Depois de um erro de digitação de um comando 
ou de dados, o usuário tem a possibilidade de 
corrigir somente a parte dos dados ou d o 
comando que está errada?
Resposta: Sim. 

Questão 1 de 11 do critério Consistência:
A identificação das caixas, telas ou janelas são 
únicas?
Resposta: Não. 

Questão 2 de 11 do critério Consistência:
A organização em termos da localização das 
várias características das janelas é mantida 
consistente de uma tela para outra?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 3 de 11 do critério Consistência:
A posição inicial do cursor é mantida consistente 
ao longo de todas as apresentações de 
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formulários?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 11 do critério Consistência:
Uma mesma tecla de função aciona a mesma 
opção de uma tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 11 do critério Consistência:
Os ícones são distintos uns dos outros e 
possuem sempre o mesmo significado de uma 
tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 11 do critério Consistência:
A localização dos dados é mantida consistente 
de uma tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 11 do critério Consistência:
Os formatos de apresentação dos dados são 
mantidos consistentes de uma tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 11 do critério Consistência:
Os rótulos estão na mesma posição em relação 
aos campos associados?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 11 do critério Consistência:
O símbolo para convite à entrada de dados é 
padronizado (por exemplo " : " )?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 11 do critério Consistência:
As áreas de entrada de comandos estão na 
mesma posição de uma tela para outra?
Resposta: Sim. 

Questão 11 de 11 do critério Consistência:
Os significados dos códigos de cores são 
seguidos de maneira consistente?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 1 de 12 do critério Significados:

As denominações dos títulos estão de acordo 
com o que eles representam?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 12 do critério Significados:
Os títulos das páginas de menu são explicativos, 
refletindo a natureza da escolha a ser feita?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 12 do critério Significados:
Os títulos das páginas de menus são distintos 
entre si?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 12 do critério Significados:
Os títulos das páginas de menus são 
combináveis ou componíveis?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 12 do critério Significados:
As denominações das opções de menu são 
familiares ao usuário?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 12 do critério Significados:
O vocabulário utilizado nos rótulos, convites e 
mensagens de orientação são familiares ao 
usuário, evitando palavras difíceis?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 12 do critério Significados:
O vocabulário utilizado em rótulos, convites e 
mensagens de orientação é orientado à tarefa, 
utilizando termos e jargão técnico normalmente 
empregados na tarefa?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 12 do critério Significados:
Os cabeçalhos de colunas de dados são sign 
ificativos e distintos?
Resposta: Sim. 

Questão 9 de 12 do critério Significados:
O sistema adota códigos significativos ou 
familiares aos usuários?
Resposta: Sim. 
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Questão 10 de 12 do critério Significados:
As abreviaturas são significativas?
Resposta: Sim. 

Questão 11 de 12 do critério Significados:
As abreviaturas são facilmente distinguíveis 
umas das outras, evitando confusões geradas 
por similaridade?
Resposta: Sim. 

Questão 12 de 12 do critério Significados:
A intermitência luminosa (pisca-pisca) é usada 
com moderação e somente para atrair a atenção 
para alarm es, avisos ou mensagens críticas?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 1 de 21 do critério Compatibilidade:
As telas são compatíveis com o padrão do 
ambiente?
Resposta: Sim. 

Questão 2 de 21 do critério Compatibilidade:
A imagem do formulário na tela do terminal 
assemelha-se com o formulário de entrada em 
papel?
Resposta: Sim. 

Questão 3 de 21 do critério Compatibilidade:
O sistema propõe uma caixa de diálogo modal, 
quando a aplicação deve ter todos os dados 
antes de prosseguir ou quando o usuário tenha 
de responder a uma questão urgente?
Resposta: Sim. 

Questão 4 de 21 do critério Compatibilidade:
As caixas de diálogo do sistema apresentam um 
botão de validação, um botão de anulação e, se 
possível, um botão de ajuda?
Resposta: Sim. 

Questão 5 de 21 do critério Compatibilidade:
Os significados usuais das cores são 
respeitados nos códigos de cores definidos?
Resposta: Sim. 

Questão 6 de 21 do critério Compatibilidade:
As opções de codificação por cores são 
limitadas em número?
Resposta: Sim. 

Questão 7 de 21 do critério Compatibilidade:
As informações codificadas através das cores 
apresentam uma codificação adicional 
redundante?
Resposta: Sim. 

Questão 8 de 21 do critério Compatibilidade:
A taxa de intermitência para elementos 
piscantes está entre 2 e 5 Hz (2 a 5 piscadas por 
segundo)?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 9 de 21 do critério Compatibilidade:
A apresentação sonora é compatível com o 
ruído do ambiente?
Resposta: Sim. 

Questão 10 de 21 do critério 
Compatibilidade:
As mensagens são sempre afirmativas e na voz 
ativa?
Resposta: Sim. 

Questão 11 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Quando uma frase descreve uma seqüência de 
eventos, a ordem das palavras na frase 
corresponde à seqüência temporal dos eventos?
Resposta: Sim. 

Questão 12 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Ilustrações e animações são usadas para 
completar as explicações do texto?
Resposta: Sim. 

Questão 13 de 21 do critério 
Compatibilidade:
O sistema segue as convenções dos usuários 
para dados padronizados?
Resposta: Sim. 
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Questão 14 de 21 do critério 
Compatibilidade:
O sistema utiliza unidades de medida familiares 
ao usuário?
Resposta: Sim. 

Questão 15 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Dados numéricos que se alterem rapidamente 
são apresentados analogicamente?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 16 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Dados numéricos que demandam precisão de 
leitura são apresentados digitalmente?
Resposta: Sim. 

Questão 17 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Os itens são numerados com números, não com 
letras?
Resposta: Sim. 

Questão 18 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Os identificadores numéricos de opção de menu 
iniciam de "1", e não de "0"?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 19 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Os eixos de um gráfico apresentam escalas 
numéricas iniciando em zero, com intervalos 
padronizados, crescendo da esquerda para a 
direita e de cima para baixo?
Resposta: Não aplicável. 

Questão 20 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Os itens de um grupo de botões de rádio são 
mutuamente exclusivos?
Resposta: Sim. 

Questão 21 de 21 do critério 
Compatibilidade:
Os itens de um grupo de caixas de atribuição 
permitem escolhas independentes?
Resposta: Sim. 
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ANEXO - B – Resultados

Concisao
Total de Questões: 14
Respondidas: 14
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 9
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 4
Questões Adiadas: 0

Mensagens de erro
Total de Questões: 9
Respondidas: 9
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 7
Questões Não conformes: 2
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Flexibilidade
Total de Questões: 3
Respondidas: 3
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 3
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Legibilidade
Total de Questões: 27
Respondidas: 27
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 19
Questões Não conformes: 2
Questões Não Aplicáveis: 6
Questões Adiadas: 0

Significados
Total de Questões: 12
Respondidas: 12
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 11
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 1
Questões Adiadas: 0

Protecao contra erros
Total de Questões: 7

Respondidas: 7
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 5
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 1
Questões Adiadas: 0

Agrupamento por formato
Total de Questões: 17
Respondidas: 17
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 13
Questões Não conformes: 3
Questões Não Aplicáveis: 1
Questões Adiadas: 0

Experiencia do Usuario
Total de Questões: 6
Respondidas: 6
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 5
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Presteza
Total de Questões: 17
Respondidas: 17
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 10
Questões Não conformes: 5
Questões Não Aplicáveis: 2
Questões Adiadas: 0

Controle do Usuario
Total de Questões: 4
Respondidas: 4
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 0
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 4
Questões Adiadas: 0

Correcao de erros
Total de Questões: 5
Respondidas: 5
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 2

Questões Não conformes: 3
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Consistencia
Total de Questões: 11
Respondidas: 11
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 8
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 2
Questões Adiadas: 0

Agrupamento por localizacao
Total de Questões: 11
Respondidas: 11
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 11
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Densidade informacional
Total de Questões: 9
Respondidas: 9
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 8
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Feedback
Total de Questões: 12
Respondidas: 12
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 11
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Compatibilidade
Total de Questões: 21
Respondidas: 21
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 17
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 4
Questões Adiadas: 0
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Acoes explicitas
Total de Questões: 4
Respondidas: 4
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 4
Questões Não conformes: 0
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Acoes Minimas
Total de Questões: 5
Respondidas: 5
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 4
Questões Não conformes: 1
Questões Não Aplicáveis: 0
Questões Adiadas: 0

Total
Total de Questões: 194
Respondidas: 194
Não Respondidas: 0
Questões Conformes: 147
Questões Não conformes:22
Questões Não Aplicáveis: 25
Questões Adiadas:0


