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Resumo
Neste trabalho pretende-se analisar as questões de física do ENEM 2014. Esta análise se
baseia em documentos do INEP, em microdados relativos ao resultado do exame e em
textos teóricos sobre a pedagogia das competências, que o ENEM utiliza em sua concepção.
A análise quer determinar que conhecimentos, competências e habilidades exigiu dos
candidatos, com vistas a uma reflexão prospectiva sobre como deve o professor do ensino
médio proceder em sua sala de aula para que seu aluno possa ter sucesso no exame.

Palavras-chave: ENEM. Física. Estratégias para o ensino.





Abstract
This monograph focus on the analysis of the physics questions of the ENEM 2014. This
analysis is based on documents of INEP, on microdata related to the results of the exam
and in theoretical texts on the pedagogy of competences, which is what is used for the
conception of ENEM. This analysis aims in determining what knowledge of physics,
competences and skills the exam demanded from the candidates, in order to promote a
prospective reflexion on how should the high school teacher design her instruction in the
classroom in such a way as to allow her students to fare well in the exam.

Keywords: ENEM. Physics. Teaching Strategies.
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1 Introdução

Na trajetória de formação de um licenciando e futuro professor na Educação Básica
em física surge como uma das principais questões a necessidade de uma definição clara
dos objetivos que este ensino deve alcançar. Ao acompanharmos a evolução histórica
das normas e regulamentos que caracterizam esta etapa da educação de nossos jovens,
observamos momentos de grande mudança. A título de resumo, e sem querer ou pretender
esgotar o assunto, retratarei nas próximas linhas dois destes momentos e os impactos sobre
a questão colocada.

No imediato pós-guerra, o ensino médio brasileiro se dividia em três vertentes: o
científico, destinado aos alunos que pretendiam seguir carreira centrada no conhecimento
das ciências naturais, o clássico, orientado para as carreiras das humanidades, hoje cha-
madas ciências sociais, e o normal, que objetivava a formação de professores do ensino
fundamental. As duas primeiras tinham caráter eminentemente propedêutico, logo tinham
por objetivo, claro e explícito, preparar os estudantes para a etapa universitária. A física,
por exemplo, era objeto apenas do científico, e seu ensino pressupunha, de certa forma, que
os alunos que haviam escolhido esta vertente estivessem imbuídos do desejo de aprendê-la
ou, ao menos, tivessem clareza sobre sua necessidade para aprovação no vestibular.

Com uma quantidade de disciplinas reduzida, não maior que 6 (ou até mais), o
tempo dedicado ao ensino de Física contava com 5 ou 6 horas semanais. A partir de 1967,
estas vertentes são fundidas num único curso, agora chamado de colegial e as disciplinas
que o aluno passa a ter que obrigatoriamente cursar são multiplicadas, restando à física
aproximadamente 3 horas semanais.

Como esta modificação não foi acompanhada de uma redução nos programas
exigidos pelos vestibulares, aqui surge o primeiro problema: o aluno deve dominar o mesmo
programa que antes, mas agora o tempo que se dedica a esta disciplina é aproximadamente
metade. Portanto, embora o objetivo continue o mesmo a possibilidade de alcançá-lo se
torna mais longínqua.

Ao lado disso, a tarefa do professor passa a ser mais problemática: uma parte
substancial de seus alunos são agora obrigados a ter aulas de física, mesmo que já tenham
opinião e gosto formados em campos opostos ao da disciplina. Ao mesmo tempo, o ensino
público se democratiza e camadas da população que não tinham interesse, vocação ou
possibilidade social de ingressar numa universidade são agora parte substancial do alunado.
O objetivo propedêutico se torna bem mais difícil com esta realidade.

Em 1996, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) se adéqua a esta
nova conjuntura e o ensino médio passa a ser grau terminal da educação básica, perdendo
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seu caráter exclusivamente propedêutico e visando a "formação do cidadão para a vida".
Nesta formulação altamente genérica e bastante abstrata deve agora o professor de Física
buscar a inserção de sua disciplina.

As sucessivas transformações pelas quais passou o ensino médio, somadas ao alto
nível de generalidade com a qual a legislação e as diretrizes nacionais tratam do ensino
de física, acrescidas do descompasso entre estas últimas e os programas de formação de
professores em nossas universidades teremos um quadro no qual a prática profissional se
torna um enorme desafio.

A literatura sobre o assunto esboça múltiplas versões, muitas vezes conflitantes, a
respeito dos objetivos que este ensino deve alcançar e, como consequência, faz o mesmo
na exposição de métodos e técnicas pedagógicas que sugere. Esta ambiguidade coloca os
professores de física numa situação extremamente complexa, sem clareza sobre a finalidade
que devem mirar em sua prática profissional e sobre as ações a empreender para alcançá-la.

Dentre as diversas abordagens do ensino de física, que podemos encontrar na
literatura, seleciono como guia o texto de Renato Heineck:

O valor utilitário da física, enquanto disciplina escolar, está associado
às razões que a colocam como instrumento para a vida, para o trabalho
e para as outras ciências, manifestando-se pelas diferentes situações
reais observadas e através da construção de modelos que possibilitam
interpretá-las. Portanto, é essencialmente atividade humana, produto
do fazer humano. Por isso, é um produto do grupo social, cujo valor
utilitário é também cultural.(HEINECK, 1999, p.228)

Aqui encontramos um elemento comum a várias das abordagens, a saber, que
o contexto no qual o aluno está inserido tem importância capital e que a seleção dos
objetivos e das estratégias de ação do professor devem priorizar uma compreensão e um
respeito a esta condição humana. O autor seleciona como finalidade que o ensino de física
deva produzir um aprendizado que sirva como instrumento para a vida. Ora, diferentes
escolhas de trajetórias de vida devem exigir diferentes instrumentos. Cabe, portanto,
produzir um ensino com alto grau de generalidade e abrangendo a geração de instrumentos
conceituais úteis para diferentes trajetórias, o que está longe de ser tarefa fácil. Em suma,
as ambiguidades aqui identificadas exigem do professor de física competências e habilidades
extremamente difíceis de conseguir e certamente muito distintas daquelas para as quais foi
preparado durante seu curso de licenciatura.

Diante deste quadro complexo, surge nos últimos anos uma possibilidade mais
simples. Criado em 1998 como um instrumento de avaliação do ensino nacional e de
certificação no nível médio, o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - passa a ser,
desde 2009, a principal, e em muitos casos única, via de acesso a um grande número de
universidades, inclusive as públicas. Sem discutir no momento outras ambiguidades, agora
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geradas pelos múltiplos e muitas vezes contraditórios objetivos a que pretende servir este
exame, a preparação do estudante para o sucesso no ENEM passa a ser forte candidata a
guia prioritário na determinação do conteúdo e forma que devem guiar o ensino de física
no ensino médio: dotar os alunos dos instrumentos para que possam obter uma boa nota
no ENEM pode ser alçado ao papel de um objetivo prático deste nível de ensino.

Este objetivo de ensino, de caráter preparatório ao ENEM, suscita diversas críticas.
Porém, por mais que várias sejam pertinentes, tanto as relacionadas às questões do ENEM
quanto as que se direcionam ao de ter o sucesso numa prova como objetivo de uma fase da
escolaridade, não se pode ignorar que o aluno fará este exame e desejará tirar boa nota.

Não quero dizer com isso que as críticas não sejam justas. Por exemplo, se focali-
zamos o sucesso do aluno deste exame como o objetivo a ser alcançado, somos levados
a uma falta de consistência lógica. Realmente, se este é o objetivo caímos na seguinte
contradição: Como a preparação para o sucesso no exame é o objetivo mas, por outro
lado, ele tem por fundamento “avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação
básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade”1 , o
princípio da circularidade de raciocínio nos conduz a inexistência de um objetivo concreto,
já que o objetivo elencado viola a utilidade do exame como instrumento de diagnóstico
para melhoria do ensino.

Outro argumento muito comum pode ser apresentado do seguinte modo: se nosso
trabalho, o trabalho do professor, fosse suficientemente bem feito, não haveria razão de
situar o sucesso no ENEM como objetivo já que o aluno estaria, automaticamente, apto a
sair-se bem-sucedido.

Logo, não podemos tê-lo como objetivo de ensino. Isso, contudo, não descarta uma
análise do ENEM, pois, se não como objetivo final do ensino, ele é como um espelho deste,
ou pelo menos deveria ser.

Deste modo, a finalidade de análises a este respeito tem por objetivos avaliar se o
ENEM funciona como um espelho adequado ao ensino e um guia para reflexão do professor
pois que seus alunos irão prestar tal exame.

É aqui aonde este trabalho começa a se estabelecer. Poderíamos justificá-lo com
este ou aquele motivo de ensino, porém isso em nada enriqueceria sem um estudo mais
aprofundado sobre o que poderia ser um objetivo geral do ensino de física, assim, preferi
não o fazer.

Mas que tipo de questionamento pode ser respondido neste trabalho? Penso que
pode entre outros responder perguntas como as do tipo: Nos parâmetros curriculares
nacionais fica claro que é objetivo do ensino de física que nossos alunos sejam capazes de
“compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos

1 http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem (visto em 12/08/2016)



14 Capítulo 1. Introdução

tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelho.” 2 Falta o concreto: Em que nível?
Que aparelhos? Deste modo, uma análise das questões do ENEM, compiladas pelo mesmo
instituto que produziu o texto citado, poderia ajudar a responder este tipo de questão.

Embora pense que estas perguntas acima deveriam ser respondidas na estipulação
das metas, logo dentro destes parâmetros, não o são. Desta forma, resta inferi-la a partir
dos itens do ENEM.

Adicionalmente posso partir das respostas dos alunos no exame e refletir sobre
suas concepções, estratégias para solução de problemas e mais, posso inferir quais são suas
maiores dificuldades. Isto certamente presta serviços ao professor como um planejador da
sua abordagem.

2 Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio (url: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf)
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1.1 Métodos

Já expostas as razões e o objetivo desta monografia, exporei aqui a forma pela
qual pretendo atingi-lo. Neste primeiro momento só abordarei características gerais desta
forma; questões mais específicas serão tratadas nas introduções de cada capítulo.

Este trabalho pretende analisar as questões de física do ENEM de 2014 - na
linguagem deste exame uma questão é chamada de um item. Temos, no entanto, uma
dificuldade preliminar: a estrutura de elaboração das questões do ENEM exige que cada
uma delas identifique competências e habilidades que serão exigidas para sua solução.
Estes termos soam para um professor de física como abstratos e carecem de definição com
sentido prático que permita sua manipulação e análise. Cabe-nos então perguntar: afinal,
o que significa afirmar que um estudante tem uma certa competência ou uma habilidade?

O INEP disponibiliza uma definição oficial para estes termos, além de uma matriz
com as competências e habilidades necessárias para o exame. Porém, a meu ver, há falta
de clareza e uma generalidade excessiva nestas definições, e por isso, muito embora esta
seja uma questão difícil, vou buscar uma solução mais objetiva.

Esta busca será realizada a partir do amplo material disponível sobre o assunto e
a farei com o cuidado de manter a necessária conformidade com o material oficialmente
disponível sobre o tema, ou seja, a matriz de referência e os textos oficiais.

Concordemos, também, que uma análise feita apenas através de olhar teórico
pode gerar distorções e enganos e, com a disponibilidade de informações a respeito das
alternativas escolhidas por todos os alunos e também suas notas 3, é oportuno fazer análises
que se apoiem também nestas estatísticas.

Uma questão importante é o limite de validade desta análise: para que as conclusões
tenham validade é necessário que o desenvolvedor do item e seus revisores tenham se apoiado
numa identificação clara da competência ou habilidade requerida, e que o conhecimento
exigido tenha sido avaliado de forma consistente e sem ambiguidades. A possibilidade de
que estes elementos não tenham sido contemplados devidamente será analisada em outro
momento deste trabalho.

Outra possibilidade é que o item não seja adequado, o que será qualificado e avaliado
usando uma gradação qualitativa estatística que desenvolverei em outro capítulo. Qualquer
análise do exame encontra sérios limites de validade se estes critérios de qualidade de um
item não forem satisfeitos.

Nestes casos terá mais valor como orientação ao trabalho do professor uma identifi-
cação e qualificação dos elementos que tornam o item insatisfatório. Nesta análise crítica
usarei também trabalhos anteriores que levantam polêmica a respeito de vários itens de

3 http://portal.inep.gov.br/microdados visitado em 28/03/2017
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física de exames passados e do ENEM como um todo.

Outro ponto que enriquecerá a análise, diferente da maioria dos trabalhos com
os quais tive contato e que exploraram as questões de física do ENEM, é analisar a
probabilidade das escolhas nas alternativas incorretas. Deste modo contemplarei tema
levantado na minha introdução quando da verificação das dificuldades dos alunos.

É característica de uma prova bem produzida o atendimento à recomendação do
INEP4, de que as alternativas incorretas descrevam pensamentos possíveis, porém que não
confundam o aluno detentor da habilidade suficiente para o item. Deste modo, observá-las
e confrontá-las com os índices de escolha destas alternativas pode trazer reflexões úteis.

Sobre esta e outras recomendações do INEP, destinadas aos confeccionadores de
itens, também levantarei alguns detalhes. Minha expectativa é, com isso, poder olhar para
a questão também pelo prisma destas recomendações.

4 Guia de Elaboração de Itens - volume 1 - INEP - Brasíla, DF Abril 2010
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2 O ENEM

O objetivo deste capítulo é o de contextualizar, justificar e delimitar o escopo desta
monografia, pois uma análise mais completa sobre o ENEM não caberia a um trabalho
que tem por finalidade a abordagem de um pequeno subconjunto de questões, e o tornaria
demasiadamente extenso justamente na introdução.

Uma justificativa para esta delimitação é a de que a literatura relativa ao ENEM
é bem extensa. A bibliografia deste trabalho relaciona parte deste acervo e pode ser
consultada por aqueles a quem importar um maior aprofundamento. Assim, tratar de
todos os elementos deste exame em profundidade seria redundante.

Esta justificativa se torna mais própria se pensarmos que os itens de um exame
devem se adequar aos objetivos propostos para a prova. Logo, qualquer análise dos itens
de um exame deve começar pela exposição de seus objetivos.

O ENEM é, quanto ao número de estudantes que o fazem, uma avaliação em
larga escala, e tem hoje como um de seus objetivos "avaliar o desempenho escolar e
acadêmico ao fim do ensino médio". Deste modo, "as informações obtidas a partir dos
resultados do ENEM são utilizadas para acompanhamento da qualidade do ensino médio
do país, na implementação de políticas públicas, criação de referência nacional para o
aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio, desenvolvimento de estudos e indicadores
sobre a educação brasileira e estabelecimento de critérios de acesso do participante a
programas governamentais"1

Além disso, o "Enem tem sido usado com sucesso como mecanismo de acesso
à educação superior"e, por fim, mais um dos objetivos, à época, era a certificação no
ensino médio: "participantes maiores de 18 anos que ainda não concluíram a escolarização
básica podem participar do Enem e pleitear a certificação no ensino médio junto a uma
das instituições que aderiram ao processo – institutos federais e secretarias estaduais de
educação".

Logo, por serem tão amplos estes objetivos, não surpreende a enorme importância
que o exame tem em nossa sociedade.

O objetivo mencionado de ser mecanismo de acesso à educação superior 2,ou seja,
um substituto aos vestibulares, e o de ser ingrediente fundamental para definir critérios
para a concessão de bolsas e/ou financiamentos estudantis para o acesso às instituições
privadas de ensino superior, através do PROUNI, também cresceram com o tempo e
foram sendo implementados conforme o exame foi amadurecendo em termos do número
1 visto na url: http://portal.inep.gov.br/perguntas-frequentes em 13/02/2017
2 PORTARIA MEC No 438, DE 28 DE MAIO DE 1998
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de avaliados, incentivos dados às universidades e mudanças no modelo de prova, entre
diversos outros.

Dentro deste contexto, implementou-se, em 2009, o SISU3. Trata-se de uma plata-
forma que unifica o acesso às vagas nas universidades e que utiliza como parâmetro único
para a seleção a nota no ENEM.

Tal medida teve como justificativa oficial a democratização das oportunidades de
acesso ao ensino superior na medida que favorece a mobilidade acadêmica4.

Esta justificativa é, porém, criticável. Embora permita a mobilidade, não a garante,
já que foi verificado(SILVEIRA; BARBOSA; SILVA, 2015) que de fato tal mobilidade não
ocorre na escala pretendida .

Assim, é importante que se reflita sobre os objetivos do exame, verifique se estão
sendo cumpridos e se dê o devido tratamento aos problemas.

Aliás, alguns autores criticam esta quantidade de objetivos por argumentar que
esta variedade contribui para um erro maior na medida produzida pelo exame e, conse-
quentemente, o não cumprimento de nenhum deles.

Como exemplo desta crítica, uso um argumento de Travitzki(TRAVITZKI, 2013):
para que o ENEM seja o instrumento de seleção de jovens ao ingresso em universidades
concorridas, ele deveria ser um exame mais complexo dada a grande concorrência pois
propiciaria a distinção entre alunos excelentes e bons. Por outro lado, para auferir o
desempenho escolar de todos os estudantes ao fim do ensino médio, o exame deveria ser
de dificuldade fácil a mediana. Observa-se, portanto, certo antagonismo quanto a estes
objetivos.

O exame não foi originalmente concebido com esta grande diversidade de objetivos.
Vários destes objetivos e o próprio modelo da prova foi mudando com o decorrer do tempo.
Alterações mais profundas ocorreram em 2009, e trouxeram, por exemplo, o uso da Teoria
da Resposta ao Item (TRI) e um novo modelo de prova, mais conteudista, aproximando-a
dos vestibulares tradicionais e, segundo Lino de Macedo(TRAVITZKI, 2013), perdendo o
princípio de ser acessível a todos os estudantes ao final do ensino médio.

Outra crítica em linhas similares se deve a Nilson Machado(BARROS, 2014), para
quem o INEP desvirtuou uma das premissas iniciais do ENEM ao usá-lo como prova de
seleção, o que, segundo ele, é um dos motivos de haver tantos problemas no exame. Ele
crítica este novo Enem também pelo que julga ser um mal uso da TRI e pelo mal uso do
termo contextualização, que vem tornando a prova muito longa.

Além disso, este antigo ENEM, segundo outros autores, tinha a capacidade de
medir habilidades cognitivas(GOMES; BORGES, 2009), o que certamente já seria objetivo
3 Sistema de Seleção Unificada
4 sisugestao.mec.gov.br, visitado em 13/04/2017
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relevante o suficiente.

Contrário ao modelo do antigo ENEM, e levando em consideração o objetivo de
medir a qualidade da educação, alguns autores argumentam que não podemos isentá-lo da
exigência dos conhecimentos que devem ser explorados no ensino médio. Afinal, devido
a importância do exame, poderia haver um esvaziamento dos conteúdos disciplinares
nas escolas. Esta possibilidade, como comentado por Wanderley(GONÇALVES, 2013),
funda-se no fato de que em outros países mudanças nos modelos das avaliações em larga
escala produziram efeitos similares a este.

O exame inicialmente tinha como proposta avaliar a posse pelo aluno, ao fim do
ensino médio, das competências necessárias para o pleno exercício da cidadania. Pretendia
servir como um instrumento de autoavaliação e como uma alternativa ou ser complementar
aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes ou de educação superior.

Para cumprir este objetivo, baseava-se numa matriz de referência, a qual, à época,
continha 5 competências gerais e 21 habilidades específicas, porém sem distinção por
áreas de conhecimento, e, com isso, havia a pretensão de ser uma prova com questões que
exibissem uma grande interdisciplinaridade.

O exame era composto de um total de 63 itens, de modo a serem três por ha-
bilidade(TRAVITZKI, 2013) e, por ter como objetivo a medição das competências e
habilidades dos alunos e não os conhecimentos prévios, os itens deveriam trazer, em seu
texto-base, elementos suficientes para resolve-los. Assim, o item bem contextualizado seria
aquele que contivesse o conteúdo necessário à resolução.

Relativamente ao nível de dificuldade, os itens eram selecionados procurando
distribuí-los entre fáceis, médios e difíceis numa proporção de, respectivamente, 20%, 40%
e 40%. Esta escolha tinha o propósito de servir aos dois objetivos do exame, ou seja, tanto
para avaliação da qualidade escolar como para prova de seleção.

Esta mensuração de dificuldade, entre outros parâmetros estatísticos, é verificada em
uma pré-testagem dos itens, técnica, porém, encerrada devido a dificuldades na manutenção
da segurança da informação.

Sobre esta questão da dificuldade, e tendo o propósito de medir a qualidade da
educação, seria mais apropriado, segundo Pasquali5, distribuir os níveis de dificuldade à
semelhança da curva normal, os seja, prioritariamente os de dificuldade média, sendo estes
aqueles cuja probabilidade de acerto é de aproximadamente 50%.

Estes argumentos quanto a distribuição da dificuldade dos itens e sobre o fato de ser
ou não conteudista foram trazidos apenas como nova justificativa à crítica feita brevemente
acima: um exame é melhor quando seus itens forem apropriados ao objetivo pretendido, o
que por sua vez só pode ser feito se os objetivos forem claros e não contraditórios.
5 travitzki2013enem
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Para este novo ENEM, foi criada uma nova matriz de referência, contendo agora
120 habilidades, 30 por área de conhecimento, provocando assim uma diminuição da
interdisciplinaridade.

Este número de habilidades me parece muito grande. Talvez, com o propósito de
facilitar o trabalho do professor e dos confeccionadores dos itens, fosse melhor condensá-las
em um número menor. Alias, um dos grandes problemas da medida feita através da TRI é
que ela exige que os itens devam medir apenas uma habilidade. Assim, o grande número
de habilidades pode tornar difícil a confecção de itens que não entrelacem as exigências.

Esta era a contextualização pretendida. Ao se planejar um exame, ainda mais nesta
escala e com esta importância, não podemos prescindir de um rigor quanto aos objetivos
da avaliação, tanto os pertinentes à gestão da educação no país, quanto aqueles que se
refletem em exigências sobre os alunos. É preciso também, realizar uma análise criteriosa
das diferentes edições do exame, verificando-as quanto à qualidade e conformidade com os
objetivos, para que possamos avaliar o cumprimento de suas pretensões.

Nesta linha de raciocínio, abordarei no próximo capítulo o modo pelo qual se pode,
através de métodos estatísticos, caracterizar e qualificar o exame.



21

3 Estatísticas descritivas dos testes

3.1 Introdução

Uma questão frequente no âmbito da educação e também da psicologia é a avaliação
de algo não tangível, como, por exemplo, o da verificação da posse, pelo sujeito, de uma
determinada proficiência. Como comentado anteriormente, há diferentes visões sobre os
objetivos do ensino de física e, mais abrangente ainda, do próprio ensino médio. Estes
objetivos devem ser caracterizados ao nível da proficiência com que os estudantes concluintes
desta etapa atingem os objetivos.

A proposta oficial para a caracterização dos objetivos do ensino médio se consubs-
tancia na matriz de referência, que traz as competências, habilidades e conhecimentos
esperados de um concluinte desta etapa escolar. Porém, como já havia mencionado, faltam
objetividade e clareza na definição destes termos. Trata-se de um problema complexo, e
para sua superação dever-se-ia dispor de uma forma prática de definir o que significa ter
uma competência. Daí deriva a dificuldade de se qualificar uma pessoa como competente,
hábil ou detentora de um conhecimento.

Se, em princípio, esta dificuldade decorre da falta de uma definição prática e precisa
para estes conceitos e objetivos formativos, a isto somamos o problema de se associar uma
escala numérica a uma característica pessoal, o que já é problemático em si mesmo.

Porém estas questões são de naturezas distintas. Uma tem o sentido de dar suporte
à medida da segunda, ou, mais claramente, uma questão é sobre as expectativas formativas
e a outra é sobre a averiguação da concretização destas expectativas.

O corpo disciplinar que se apropria deste segundo problema é a psicometria, que é
a "teoria e a técnica de medida dos processos mentais, especialmente aplicada na área da
Psicologia e da Educação"(PASQUALI, 2009).

Como a medida de algo intangível não pode ser feita de forma direta, dever-se-ia
inferi-la pelo efeito. Se se tem apenas um exame para analisar, então as respostas aos itens
seriam os efeitos das causas que queremos medir.

Este é um pressuposto da psicometria, ou seja, o de que esta medida é possível.
Como professores, sempre partimos dela. Ao avaliarmos, por exemplo, se nosso aluno
compreendeu as leis básicas da mecânica, montamos um teste e, com base nas respostas,
tiramos conclusões, sempre baseados na hipótese de que um aluno que tenha compreendido
mais o assunto terá maior probabilidade de acertar os itens do teste.

Esta hipótese, embora correta, não se esgota em si mesma. Deve-se considerar uma
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série de fatores que podem dificultar ou até inviabilizar esta medida. Por exemplo, as
questões devem ser claras para todos os alunos, não podem ter erros, principalmente os de
conhecimentos, e devem propor um desafio que tenha como exigência uma ou algumas das
habilidades e conhecimentos cujo domínio pretendemos medir. Este é um grande problema,
o de determinar se tal ou qual item realmente tem a capacidade de medir esta ou aquela
habilidade.

Exemplificando, é comum o professor de física relatar a falta de conhecimentos de
matemática de seus alunos. Assim, uma questão de múltipla escolha que exigisse uma
habilidade matemática não adquirida pelo aluno não poderia trazer informações a respeito
do conhecimento de física.

Outro exemplo: a colocação de termos obscuros pode dificultar a inferência pois,
deste modo, será possível argumentar que este ou aquele aluno não pôde solucionar a
questão devido a não compreensão do texto que deu suporte ao item, ou seja, o dito
texto-base pode, neste caso, ser considerado inapropriado.

Mesmo para um item bem formulado, qualquer medida que pretenda unir uma
habilidade ao sujeito não pode lograr êxito em si mesma. Ela sempre necessita de uma
análise pedagógica dos itens, à luz de alguma teoria, quanto à identificação da habilidade
necessária.

Somado a este esforço pedagógico, é importante avaliar a qualidade, a validade e a
confiabilidade do teste, e para isso usamos as teorias psicométricas.

É importante ressaltar que estas dificuldades assumem maior importância numa
prova em larga escala como o ENEM pois seus avaliados são muito heterogêneos. Mesmo
com esta consideração não farei uma análise profunda dos pressupostos psicométricos
e nem a exploração matemática dos modelos. Pretende-se aqui apenas apresentá-las
como importantes instrumentos para avaliar a qualidade e a validade dos exames e desta
apresentação retirar informações que sejam úteis à minha análise.

Para cumprir com este objetivo explorarei brevemente as principais ideias das duas
correntes dominantes atualmente, a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a TRI, e, na
conclusão do capítulo, discutirei o exato ponto pretendido.
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3.2 A teoria da resposta ao item
A partir da hipótese psicométrica fundamental foram criados uma série de modelos

matemáticos para quantificar a posse dos intangíveis, ou, como é comum chamar dentro
do escopo desta teoria, construtos.

Dentre estes modelos o mais elementar é a Teoria Clássica dos Testes (TCT). O
ENEM utiliza um modelo mais sofisticado, a Teoria da Resposta ao Item (TRI). Este último
termo engloba, na realidade, uma série de modelos, diferindo um do outro pela dimensão
do espaço abstrato dos valores associados às proficiências e pelo número de parâmetros de
que se utiliza. O ENEM adota um modelo unidimensional de três parâmetros, o qual irei
expor brevemente.

Na literatura especializada pode-se encontrar caracterizações da TRI. Para Ricardo
Primi:

A TRI tem como unidade de análise o item e formaliza a relação que
existe entre a probabilidade de acertar o item e a capacidade latente
requerida na sua resolução. Quanto maior a capacidade de um sujeito,
chamado de traço latente, maior será a probabilidade de que este sujeito
acerte um determinado item que meça este construto(NUNES; PRIMI,
2005)

Pasquali apresenta alguns outros detalhes:

A TRI assume este modelo (o do traço latente) e expressa a relação entre
os comportamentos (chamados variáveis observáveis) e os traços latentes
(as variáveis hipotéticas) através de uma equação matemática chamada
de equação logística. Esta produz uma curva ou ogiva conhecida como
a curva característica do item, a CCI. A CCI define os parâmetros dos
comportamentos, ditos itens (dificuldade, discriminação) em função do
tamanho do traço latente.(PASQUALI; PRIMI, 2003)

Logo, o objetivo é a descoberta do traço latente, que é, na minha linguagem inicial,
o intangível. Para a descoberta deste traço latente focaliza-se o item e a probabilidade de
seu acerto para lhe atribuir um valor.

Observe que o primeiro autor frisa que o método é baseado na premissa de que a
probabilidade de acertar um determinado item aumenta em se aumentando o traço latente
do sujeito. A hipótese subjacente é que o item mede exatamente este, e somente este,
construto. Este é um dos pressupostos da TRI unidimensional, e, para alguns autores,
é uma hipótese muito restritiva já que argumentam que a atividade humana é sempre
multi-fatorial.

E este é um dos pontos aos quais queria chegar: a TRI é um modelo estatístico
que tem no item seu instrumento de medida e usa as respostas dos alunos para estabelecer
uma escala para a habilidade do avaliado. Nesta tentativa de se avaliar a habilidade do
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aluno, o modelo utiliza certos parâmetros, que são calculados estatisticamente. No caso do
modelo da TRI a três parâmetros, o adotado pelo ENEM, estes são a dificuldade do item,
o nível de discriminação e a chance de acerto casual.

Matematicamente, a dificuldade do item é definida como o escore global a partir do
qual a probabilidade de acerto do item pelos alunos alcança 50%. Alguns autores preferem,
no entanto, somar a probabilidade de acerto à probabilidade de acerto casual na geração
do indicador de dificuldade.

A probabilidade de acerto casual também é um parâmetro a calcular. Ele é definido
como a probabilidade de acerto do item por um aluno com escore global muito baixo. De
uma forma mais precisa, extrapolam-se os dados e toma-se o limite inferior desta curva de
probabilidade para atingir um percentual que é definido como a probabilidade de acerto
casual.

Por último, estabelece-se também o grau de discriminação do item, que tem
por finalidade descrever quantitativamente a qualidade do item quanto à capacidade
de separar os alunos que acertaram dos que erraram. De uma maneira matemática, o
nível de discriminação é medido pela inclinação da reta tangente à curva Nota Global x
Probabilidade de Acerto do Item no ponto definido como a dificuldade do item. Assim,
quanto mais inclinada a curva naquele ponto, mais o item discrimina entre possuir ou não
a habilidade.

Para medir a habilidade de um examinado, este modelo precisa estabelecer primeiro
estes três parâmetros. Como o ENEM não é pré-testado, este cálculo é feito conjuntamente
à medição, e o faz por um método iterativo.

Como o objetivo não é a exploração matemática do modelo, não me aprofundarei
nestas questões. Quanto ao método de cálculo destes parâmetros e construção da curva
característica, sugiro a leitura de algum texto especializado sobre o assunto, como o de
Dalton(ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000).

O que tomo como importante desta teoria para a minha análise são suas restrições.
Para que o modelo funcione, devemos garantir que a habilidade requerida por cada item seja
única. Isso ocorre pois estamos, a partir da resposta ao item, inferindo uma determinada
habilidade, e, se o item exige mais de uma, então estaremos inferindo a comunhão destas
habilidades, sem a possibilidade de separá-las. Este é um dos grandes problemas deste
modelo, qual seja, o de garantir que a solução do item não requeira nenhuma outra
habilidade. Embora existam modelos multidimensionais teóricos, eles são tecnicamente
difíceis de serem utilizados, já que exigem grande capacidade computacional.
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3.3 A teoria clássica dos testes

Na teoria clássica dos testes, TCT, a nota do aluno é simplesmente a soma das
marcações nas alternativas corretas expressa de forma percentual. Assim, o exame como
um todo é o instrumento de medida, em oposição ao papel do item no caso da TRI.

Como a avaliação dos construtos não depende apenas do escore bruto do avaliado
mas também da qualidade dos itens e do grau de dificuldade dos mesmos, faz-se necessário
a verificação destes.

Exemplificando, o escore bruto não permite comparar um aluno que tirou uma nota
alta num exame fácil de um que tirou uma nota baixa num difícil, por isso é importante
que sejam construídos parâmetros que descrevam tanto a qualidade do item e da prova
quanto um que meça a dificuldade.

Assim, a teoria clássica dos testes seria uma coleção de técnicas matemáticas que
pretendem estabelecer estes parâmetros.

Os pressupostos da teoria clássica são semelhantes ao da TRI, ou seja, ela supõe
que um indivíduo com mais conhecimento ou habilidade tem maior probabilidade de
acertar os itens e, para estabelecer a fidedignidade da medida, calcula a dificuldade, grau
de discriminação e correlação dos itens.

Um teste será tanto melhor quanto mais discriminativos forem seus itens. O sentido
de discriminativo sendo idêntico ao presente na TRI, a diferença está no modo de cálculo.
Na TCT ele é definido como a diferença entre a proporção de acertos do grupo com maior
escore (para ser mais preciso, os 27% melhores) e esta proporção no grupo de menor escore.

Outra forma de realizar esta análise é calculando o coeficiente ponto-bisserial ou
seja, o índice de correlação de Pearson entre a variável dicotômica, acerto ou erro, e o
escore do teste. Este índice é uma medida estatística que estabelece o grau de relação linear
entre a probabilidade de acerto e o escore do respondente. Tal coeficiente pode assumir
qualquer valor entre -1 e +1, de maneira que um coeficiente de Pearson negativo diz que,
com o aumento do escore, há uma diminuição da probabilidade de acerto, o que não é
desejável; se seu valor é positivo, o contrário ocorre, e isto é o desejável. Estabeleceu-se
como valor meta um coeficiente de Pearson maior que 0,3.

É importante ressaltar que o coeficiente bisserial pressupõe uma relação linear. Não
é impossível que exista uma relação crescente entre a probabilidade de acerto do item e o
escore total, mas que esta não seja linear. Logo, o índice de correlação deve ser usado com
outros dados.

A fórmula exata do índice de correlação de Pearson é(FILHO; FONSECA, ),

ρ = Xp −X t

st

√
θ̂

1− θ̂
, onde Xp é a média dos escores dos examinandos que responderam
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ao item corretamente, X t é a média global dos escores, st é o desvio padrão do teste e θ̂ é
a proporção de examinados que responderam corretamente ao item.

Já no que compete à dificuldade do item, toma-se o percentual de acerto do item,
sendo mais difícil o item que tem um menor percentual de acerto.

Outras medidas podem ser feitas como, por exemplo, o coeficiente alfa de Cronbach,
que pretende estipular a consistência do teste e tem por premissa que cada item do teste
é uma forma paralela de medir a habilidade. Provavelmente por isso, o antigo ENEM
continha 3 questões por habilidade. Desta forma, este coeficiente poderia ser calculado e
usado para descobrir se os itens estavam consistentemente medindo a mesma habilidade.

Por fim, esta teoria apresenta alguns inconvenientes, como o fato de o escore
ser dependente do exame o que, por exemplo, impossibilita a comparação entre pessoas
submetidas a provas distintas. Este problema impede a quantificação de um dos objetivos
do ENEM, o acompanhamento da qualidade da educação. Assim, para que os escores,
em conjunto com o desvio-padrão, pudessem dizer algo sobre a evolução da educação,
precisaríamos de provas idênticas em dificuldade, discriminação e conhecimentos exigidos,
o que dificilmente seria possível. Isso porém não descarta análises por este método e a
corrente teórica atual é a de que estes métodos são complementares1.

1 Como por exemplo visto em: http://www.cchla.ufpb.br/gpamp/index.php/psicologia-em-foco/27-prof-
josemberg
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3.4 Conclusão

Na literatura há uma ampla defesa, porém não unânime, do uso da TRI. Exempli-
ficando:

Uma das grandes vantagens da TRI sobre a teoria clássica é que ela
permite a comparação entre as populações, desde que submetidas a
provas que tenham alguns itens comuns, ou ainda, a comparação entre
indivíduos da mesma população que tenham sido submetidos a provas
totalmente diferentes. Isto porque uma das principais características da
TRI é que ela tem como elementos centrais os itens, e não a prova como
um todo(ANDRADE; KARINO, 2011).

É fácil justificar esta proposição de que na TRI é possível comparar grupos subme-
tidos a testes diferentes em se percebendo que o que o modelo calcula é o traço latente e
este já é calculado levando-se em consideração a discriminação e a dificuldade do item.
Logo, por avaliar os traços latentes e não a soma das respostas certas, este modelo permite
tal comparação.

Admitamos que isso seja o suficiente para justificar o uso desta metodologia como
forma de cálculo no ENEM. Isto, porém, não justifica o seu uso neste trabalho, pois não é
pretensão fazer uma comparação entre as edições. Logo, a maior vantagem da TRI não
teria utilidade aqui, e a maior dificuldade em seu uso, a unidimensionalidade, justifica
seu abandono. Como veremos, a TCT serve muito bem ao meu propósito, pois tem como
principal vantagem a facilidade do uso e a clareza dos resultados.2

Outro argumento, mais concreto, é que em alguns trabalhos, resultados semelhantes
foram obtidos quando do uso comparado das duas vertentes, a exemplo o trabalho de Ven-
dramini (VENDRAMINI; SILVA; CANALE, 2004) que obteve resultados de confiabilidade
próximos com o uso destes dois modelos.

Uma última justificativa, e aproximadamente igual a anterior, é supor a existência
de uma relação razoavelmente linear entre a nota no ENEM produzida pelos pressupostos
do TRI e o escore bruto produzido de forma clássica. De fato, embora isto não prove esta
relação nesta prova, foi a adquirida comparando-se as notas do ENEM de 2008 pelo TRI e
pelo TCT por Leonardo Cordeiro. (CORDEIRO, 2014).

Por fim, o trabalho de Oliveira et al (CARLOS et al., 2016) calcula os parâmetros
e monta a CCI de cada um dos itens do ENEM de 2014 podendo, a quem interessar, fazer
um paralelo nesta prova.

Estes argumentos já seriam suficientes para usar a TCT neste trabalho, porém
o ponto mais importante é o da necessidade, na TRI, da undimensionalidade. Como
2 Usei justificativa encontrada em outros trabalhos, como, por exemplo, o trabalho de Sartes (SARTES;

SOUZA-FORMIGONI, 2013).
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veremos, a matriz de competências e habilidades não estabelece de modo claro e prático
tais características além do que, vários itens foram dúbios quanto a esta exigência, portanto,
o trabalho de garantir a unidimensionalidade pode ser impossível.

Por todos estes motivos foi escolhida a TCT. É importante frisar que não é propósito
avaliar os exatos valores numéricos pois não se deseja, por exemplo, saber se os itens foram
formas paralelas de medir as competências, logo o cálculo do coeficiente alfa de Croubach
não teria uso.

Para atingir meu objetivo testarei as hipóteses levantadas em cada item a partir de
estatísticas que se mostraram apropriadas ao caso, como exemplo o gráfico de percentual
de marcação por escore do respondente, os bisseriais das alternativas e os percentuais
brutos de escolha das alternativas.
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4 As Competências e as Habilidades

4.1 O propósito do capítulo
Começo este capítulo por uma justificativa para a escolha da pedagogia das compe-

tências. Posteriormente, trarei algumas definições para os termos "competência"e "habili-
dade"e as compararei com as adotadas pelo INEP.

Como já disse na introdução, não é meu propósito uma ampla análise destes
termos, mas apenas o de produzir uma definição que faça possível uma reflexão sobre as
competências necessárias para o sucesso no exame.

Pretendo também relacionar esta definição e a matriz de referência do ENEM com
a taxonomia de Bloom. Esta abordagem facilitará a verificação dos níveis das competências
exigidas no exame.

Assim, o objetivo proposto inicialmente, ou seja, ajudar o professor a coordenar
suas aulas de maneira a, entre outros objetivos, certificar-se que seus alunos estão aptos
a realizar o exame será cumprida se for possível estabelecer o nível das competências e
conhecimentos necessários.
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4.2 As Competências e as Habilidades
Este enfoque da educação para o atingimento de competências pode ser justificado

a partir de uma mudança de postura frente aos objetivos do ensino, de um "o que
ensinar?"para um "para que ensinar?". Macedo(MACEDO, 2005) está de acordo com esta
mudança pois, para ele:

"Até há pouco tempo, a grande questão escolar era a aprendizagem –
exclusiva ou preferencial – de conceitos. Estávamos dominados pela visão
de que conhecer é acumular conceitos; ser inteligente implicava articular
logicamente grandes ideias, estar informado sobre grandes conhecimentos
... Este tipo de aula, insisto, continua tendo lugar, mas cada vez mais
torna-se necessário também o domínio de um conteúdo chamado "pro-
cedimental", ou seja da ordem do saber como fazer. Vivemos em uma
sociedade cada vez mais tecnológica, em que o problema nem sempre
está na falta de informações, pois o computador tem cada vez mais o
poder de processá-las, guardá- las ou atualizá-las. A questão está em
encontrar, interpretar essas informações, na busca de solução de nossos
problemas."

O que adianta aprender diversos conceitos se não os consegue relacionar a nenhuma
necessidade prática? Ou mesmo, a quem interessa o aprendizado apenas de conceitos
desvinculados de qualquer atividade prática possível? Alias, mesmo com o cuidado de
trazer os conhecimentos à prática, de que prática estamos falando?

Não se pode, ao menos na educação básica, se ater apenas aos conhecimentos como
se eles trouxessem em si algum significado aos alunos.

Se esse aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais,
suscetíveis de ter um sentido para os alunos, será rapidamente esquecido,
considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir um
diploma, e não como uma competência a ser assimilada para dominar
situações da vida(BONOTTO; FELICETTI, 2014).

Assim, aqueles aprendizados que tanto usamos em nosso dia-a-dia, como a habilidade
de somar, não são tão facilmente esquecidos como, por exemplo, o de que o comprimento
da haste de um pêndulo influencia o período, ou tantos outros conhecimentos tão prezados
por nós, professores de física.

Deste modo, o foco do ensino médio deve sair desse modelo já tão criticado,
o propedêutico, para um que tenha como resultado o de capacitar o jovem a operar
conhecimentos em situações significativas e nas quais eles se apresentem. Logo, o foco sai
um pouco do conhecimento por si mesmo e vai às situações aonde eles são requeridos, ou
seja, o foco parte do problema.

Esta postura já nos foi trazida oficialmente pelos parâmetros curriculares nacionais.
Estes são os balizadores oficiais para a abordagem realizada pelo INEP e, desta maneira,
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o exame estaria, teoricamente, em conformidade com o texto direcionador da educação
básica.

Agora, como este direcionamento de uma educação mais voltada para o procedi-
mental pode ser trabalhada? A resposta se dá numa educação que seja construída a partir
das chamadas situações-problema.

Problemas tais que proponham ao aluno situações reais e significativas aonde ele
tenha que refletir, planejar, buscar conhecimentos, propor intervenções, trabalhar em
equipe, entre outras ações, para que, desta forma, os objetos de estudo nunca estejam
desvinculados dos problemas.

E, nesta busca por soluções para os problemas, eles conquistem, além de conheci-
mentos, competências e habilidades para que sejam capazes de, ao se deparar com outras
situações, agir de maneira eficaz.

Esta é uma das justificativas onde aqueles termos para os quais procuro a definição
começam a se encaixar, ou seja, na proposição de uma educação que tenha foco no aluno,
que parta dos problemas e que leve em consideração o mundo atual, onde o problema não
é a falta de informação e sim a competência de "encontrar, interpretar essas informações,
na busca de soluções para os nossos problemas".

Nesta passagem já se encontra, por inferência, uma definição de competência, como
sinônimo de capacidade. Entretanto, são muitas e diversas as definições do termo compe-
tência. Zaballa(ZABALA; ARNAU, 2015), por exemplo, as reuni e identifica similaridades
entre elas. Para exemplificar esta ampla gama, cito algumas, começando pela definição
dada por Perrenoud para a competência no âmbito da educação:

Competência é a aptidão para enfrentrar, de modo eficaz, uma família
de situações análogas, mobilizando a consciência, de maneira cada vez
mais rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes,
capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas
de percepção, de avaliação e de raciocínio(ZABALA; ARNAU, 2015).

Assim, para Perrenoud, "um especialista é competente porque simultaneamente:
(a) domina, com muita rapidez e segurança, as situações mais comuns, por ter à sua
disposição esquemas complexos que podem entrar imediata e automaticamente em ação,
sem vacilação ou reflexão real; (b) é capaz de, com um esforço razoável de reflexão,
coordenar e diferenciar rapidamente seus esquemas de ação e seus conhecimentos para
enfrentar situações inéditas."(PRIMI et al., 2001)

Numa linha um pouco diferente, cito também a definição dada por Roldão:

A competência emerge quando, perante uma situação, o sujeito é capaz de
mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e
integrá-los de forma ajustada à situação em questão(DIAS, 2010).
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Zabala observa que as definições tem em comum o fato de serem centradas no saber,
no ser e no saber fazer, sendo que o primeiro é trazido por conhecimentos, o segundo pelas
atitudes e o último por procedimentos. Assim:

A competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da
vida, mediante ações nas quais se mobilizem componentes atitudinais,
procedimentais e conceituais de maneira inter-relacionadas(ZABALA;
ARNAU, 2015).

Estas definições são, em parte, distintas da trazida pelo INEP:

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor,
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano
imediato do ’saber fazer’. Por meio das ações e operações, as habilidades
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das
competências.1

Analisando as definições destes autores podemos caracterizar como competente
a pessoa que possui ao mesmo tempo alguns recursos internos, como, por exemplo, os
conhecimentos, e a capacidade de utilizar estes recursos para enfrentar situações de maneira
eficaz, ou seja, ela é identificável na ação.

Já na definição dada pelo INEP retira-se do termo competência os saberes, pois
confunde a definição de competência com a de funções cognitivas quando a estabelece
como sendo uma modalidade estrutural da inteligência. Apoio este último raciocínio na
definição de função cognitiva do texto de Cajahyba(CAJAHYBA, 2014).

De todo o modo, podemos caracterizá-la pela ação. Assim, com o propósito de
clareza e conformidade com a proposta trazida pelo INEP, podemos adotar o seguinte
raciocínio: façamos a distinção dos saberes e das ações apoiadas nestes saberes, os primeiros
são dadas os conhecimentos e as segundas as competências.

Assim, para aqueles autores, a competência seria um conjunto de domínios internos
que propiciam a ação eficaz e, para o INEP, as competências em conjunto com saberes
propiciam esta ação.

Observando as competências e habilidades contidas na matriz de referência, podemos
reparar que, embora a definição do INEP para competência a identifique como a de cognição,
nos comandos das competências e habilidades há a mistura de saberes embora, por vezes,
muito genéricos. Assim ficamos numa situação delicada pois a definição dada não se
identifica plenamente com a matriz.
1 http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484421/Exame+Nacional+do+Ensino+M%C3%A9dio+-

+ENEM++documento+b%C3%A1sico/e2cf61a8-fd80-45b8-a36f-af6940e56113?version=1.1
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Como a matriz de referência do ENEM se apoia em competências e habilidades,
estas últimas apenas como dimensões do fazer-imediato das competências, logo também
competências(PRIMI et al., 2001), e também em conhecimentos, ou seja, em saberes,
poderíamos medir esta comunhão a partir da taxonomia de Bloom.

Isto decorre de como, à semelhança do que encontramos nesta taxonomia com a
categorização das dimensões do conhecimento (ou "níveis dos saberes") e das dimensões dos
processos cognitivos envolvidos, o INEP faz com as "competências", pois na taxonomia os
processos cognitivos são identificados por verbos, da mesma forma que as competências e
habilidades da matriz de referência, sendo os conhecimentos identificados por substantivos.

Como exemplo desta forma de medir as competências, observe que a habilidade 4
da matriz de referência de ciências da natureza exige que o aluno seja capaz de "avaliar
propostas de intervenção no ambiente, ....". Tal habilidade não pode ser considerada um
conhecimento e sim uma ação, a ação de avaliar a partir de conhecimentos prévios. Na
taxonomia de Bloom revisada, a capacidade de avaliar é, em ordem de dificuldade e
domínio, a quinta do processo cognitivo(FERRAZ; BELHOT et al., 2010).
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4.3 A taxonomia de Bloom revisada

A taxonomia de Bloom revisada é uma forma de categorizar, numa hierarquia
crescente quanto ao nível de complexidade, o desenvolvimento cognitivo.

O termo cognição significa a forma, os meios e a capacidade pelos quais o ser interage,
percebe, assimila e raciocina sobre a informação que o atinge, assim, está relacionado
ao aprender, ou seja, ao adquirir conhecimentos e também à capacidade de usar este
conhecimento.

Os objetos da educação, portanto os conhecimentos a adquirir e as capacidades de
uso destes, são, nesta classificação quanto à complexidade, divididos inicialmente em dois,
o conteúdo e o processo, os objetivos do ensino poderão assim ser escolhidos não só pelos
conteúdos mas também pela ação que se pode realizar com este conteúdo.

O primeiro, o conteúdo, é o objeto conhecido, o que se conhece. Esta dimensão
é caracterizada pelos substantivos, por exemplo as leis de Newton, e pelos níveis de
profundidade deste conhecimento.

Já a dimensão dos processos cognitivos é a dimensão da forma pela qual o conheci-
mento é adquirido e utilizado, ou seja, caracterizada pelos verbos, por exemplo analisar,
avaliar, recordar, etc. Sendo também dividida em níveis de realização.

A dimensão conhecimento é hierarquizada em quatro níveis de profundidade, sendo
elas(FERRAZ; BELHOT et al., 2010):

1. Conhecimento Efetivo ou Factual: Relacionado ao conteúdo básico que o discente
deve dominar a fim de que consiga compreender e resolver problemas apoiados
nesse conhecimento. É relacionado aos fatos, que não precisam ser entendidos ou
combinados, apenas reproduzidos como apresentados. Conhecimento da Terminologia;
e Conhecimento de detalhes e elementos específicos.

2. Conhecimento Conceitual: Relacionado à inter-relação dos elementos básicos num
contexto mais elaborado que os discentes seriam capazes de descobrir. Elementos
mais simples foram abordados e agora precisam ser conectados. Esquemas, estruturas
e modelos foram organizados e explicados. Nessa fase, não é a aplicação de um modelo
que é importante, mas a consciência de sua existência. Conhecimento de classificação
e categorização; Conhecimento de princípios e generalizações; e Conhecimento de
teorias, modelos e estruturas.

3. Conhecimento Procedural: Relacionado ao conhecimento de “como realizar alguma
coisa” utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas. Nesse momento, o conhe-
cimento abstrato começa a ser estimulado, mas dentro de um contexto único e não
interdisciplinar. Conhecimento de conteúdos específicos, habilidades e algoritmos;
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Conhecimento de técnicas específicas e métodos; e Conhecimento de critérios e
percepção de como e quando usar um procedimento específico.

4. Conhecimento Metacognitivo: relacionado ao reconhecimento da cognição em geral e
da consciência da amplitude e profundidade de conhecimento adquirido de um deter-
minado conteúdo. Em contraste com o conhecimento procedural, esse conhecimento é
relacionado à interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar conhecimentos previa-
mente assimilados (interdisciplinares) para resolução de problemas e/ou a escolha do
melhor método, teoria ou estrutura. Conhecimento estratégico; Conhecimento sobre
atividades cognitivas incluindo contextos preferenciais e situações de aprendizagem
(estilos); e Autoconhecimento.

Já a dimensão dos processos cognitivos segue a seguinte hierarquia(FERRAZ;
BELHOT et al., 2010):

1. Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer
distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está
mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada. Representado
pelos seguintes verbos no gerúndio: Reconhecendo e reproduzindo.

2. Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento
previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue
reproduzi-la com suas “próprias palavras”. Representado pelos seguintes verbos
no gerúndio: Interpretando, exemplificando, classificando, resumindo, inferindo,
comparando e explicando.

3. Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica
e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova.
Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Executando e implementando.

4. Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes,
importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as
partes. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Diferenciando, organizando,
atribuindo e concluindo.

5. Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualita-
tivos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. Representado pelos seguintes verbos
no gerúndio: Checando e criticando.

6. Criar Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma
nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previa-
mente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e
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métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de con-
ceitos. Representado pelos seguintes verbos no gerúndio: Generalizando, planejando
e produzindo.

A partir destas hierarquias torna-se tarefa mais fácil o planejamento das disciplinas
e dos exames que as avaliam. Inclusive este é um dos objetivos da criação da taxonomia
de bloom, ou seja, ela "trouxe a possibilidade de padronização da linguagem"(FERRAZ;
BELHOT et al., 2010) e dos objetivos do ensino.

Neste planejamento e averiguação é necessário que se observe que, embora não seja
uma estrutura rígida no sentido de que um objetivo de ensino não possa ser classificado em
mais de uma categoria, a taxonomia é hierárquica em relação à dificuldade, desta maneira
deve-se considerar começar o processo de ensino pelos níveis mais baixos da taxonomia no
domínio do conhecimento mas, eventualmente, pode ser mais fácil introduzir um assunto
a partir da dimensão cognitiva do aplicar por exemplo. (FERRAZ; BELHOT et al., 2010)
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4.4 Conclusão

Neste capítulo procurou-se buscar uma definição que seja a mais clara possível
para o termo competência, porém ao mesmo tempo homogênea e em conformidade com a
dada pelo INEP.

Em princípio concluímos que competência é a posse de elementos suficientes que
permitam ao sujeito agir de maneira eficaz.

A definição do INEP é semelhante, porém retira do termo uma parte essencial à
ação eficaz, ou seja, os saberes necessários para esta ação, ficando apenas os esquemas
mentais, uma espécie de arcabouço, nos quais se apoiam os conhecimentos para permitir a
ação eficiente.

Esta é a definição; porém, ao observamos a matriz de referência, verificamos que por
vezes se misturam competências, habilidades e conhecimentos. Por exemplo, a habilidade
6 é a "dimensionar circuitos elétricos de uso cotidiano". Dimensionar é atribuir um valor
ou projetar. Ou seja, dependendo do caso, estão relacionadas as dimensões cognitivas de
aplicar, avaliar, analisar ou até criar, e estes processos cognitivos estão vinculados, na
habilidade, ao substantivo circuitos elétricos de uso cotidiano. Assim, pelo menos aqui, a
habilidade é semelhante às definições dos autores para competências.

O mesmo ocorre nas outras habilidades, porém não ocorrem nas competências, que
são mais genéricas.

Com o propósito da homogeneidade adotarei para ambas a divisão em processo
cognitivo e conhecimento.

Numa tentativa de medir tanto os níveis dos conhecimentos como estes esquemas
de ação, procurou-se unir as exigências da matriz de referência, ou seja, as competências
e habilidades e os conhecimentos requeridos a uma forma de medida. Considerou-se
satisfatória a união desta com a taxonomia de Bloom revisada, já que esta última gradua
não apenas os conhecimentos como também as ações que são esperadas em cada nível do
desenvolvimento cognitivo.

O trabalho de Silva e Martins(SILVA; MARTINS, 2014), que analisaram as questões
de física de 2009 a 2013 do ENEM a partir da taxonomia de Bloom revisada, será, portanto,
complementar a este trabalho.

De posse de uma tabela que exprima os conhecimentos, o nível destes, as ações
exigidas e o nível destas, pode o professor planejar suas aulas de maneira a ter como
objetivo um desenvolvimento cognitivo pelo menos no nível do exigido pelo ENEM.

Adiciono a isto, que é o propósito do trabalho, mais um objetivo, a avaliação da
qualidade do item. Esta é, porém, uma hipótese minha: se o item exige do aluno um certo
nível de conhecimento e de processo cognitivo devem as alternativas ser reflexo deste nível.
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Assim, não seria apropriado que distratores estejam apoiados em reflexões mais exigentes
que o gabarito, pelo contrário, para a correta avaliação do nível dos alunos seria ideal que
os diversos distratores contivessem níveis taxonômicos iguais ou mais baixos.
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5 Algumas críticas às questões de Física do
ENEM

Como já argumentado na secção que abordava a metodologia do trabalho, é
importante buscar na literatura algumas críticas relativas às questões de física presentes
nesta e em outras edições com o intuito de corroborar minhas próprias críticas.

Dentre as críticas encontradas, as que se mostraram mais relevantes relativamente
ao propósito deste trabalho foram:

Wanderley P. Gonçalves Junior (GONÇALVES, 2013) chegou às seguintes conclu-
sões em relação as questões de física do ENEM dos anos de 2009 à 2011:

1. Não foram avaliadas as habilidades correspondentes as competências das áreas 4, 7 e
8 e os itens correspondiam massivamente a competência da área 6;

2. Que a maioria dos itens estavam contextualizados, segundo a definição proposta pelo
autor, que não coincide com aquela usada pelo INEP;

3. A maioria dos itens não exigiu conhecimentos de matemática, ou seja, eram itens
qualitativos;

4. Não foi clara a determinação da habilidade exigida pelo item, havendo grande número
de questões que pretendiam medir mais de uma;

5. Os conteúdos não foram distribuídos conforme a forma como são corriqueiramente
abordados nas escolas, ou seja, alguns conteúdos que são muito abordados no ensino
médio foram pouco cobrados no exame;

6. Os itens eram excessivamente extensos.

7. Os itens estavam privilegiando os temas que abordam conceitos de eletricidade e
termodinâmica.

Assim, sua conclusão é a de que a prova deveria ser produzida com mais cuidado a
fim de se evitar distorções no ensino de física no Brasil.

Uma outra crítica é a de Silveira (SILVEIRA; BARBOSA; SILVA, 2015) que
destaca:

1. O fato de a prova não ter a física como disciplina, pois ela, conjuntamente à química
e a biologia, integra a prova de ciências da natureza, não a faz mais interdisciplinar
pois tal integração só se dá na mistura de questões isoladas;
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2. Tendo feito a análise dos itens de física contidos nas últimas edições do ENEM,
encontraram neles diversos problemas sérios, tanto em relação a questões que já no
comando apresentam um enunciado em contradição com o conhecimento físico, como
questões que não apresentam resposta correta ou que apresentem mais de uma;

3. Uma contextualização exacerbada contribuindo para estes desvios acima;

4. Inexistência de questões de física moderna.

As conclusões deste último texto motivaram o conselho da SBF1 a escrever uma
carta ao INEP. Neste documento há, além das críticas já apresentadas, menção a distorção
que o exame pode gerar devido a sua baixa qualidade e, nas edições de 2012 e 2013, por
haver 40% de questões relacionadas a mecânica.

1 Sociedade Brasileira de Física
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6 Análise das questões de física presentes no
ENEM de 2014

6.1 Metodologia adotada

Feitos todos estes levantamentos e recomendações começo aqui a realizar a análise
das questões. Como já mencionado, o propósito central deste trabalho é a observação das
competências e dos conhecimentos requeridos em cada item do ENEM de 2014.

Para atingir este objetivo farei uma leitura crítica da exigência que o INEP
estabelece para o item e o categorizarei através da taxonomia de Bloom revisada.

Para facilitar estas observações críticas, iniciarei cada item pela sua solução.

Pretendo também analisar a qualidade do item, já que esta pode, quando não
satisfatória, interferir negativamente nas classificações quanto à matriz de referência e
quanto à taxonomia de Bloom. É preciso enfatizar que o professor deve ter muita cautela
ao usar estes itens como exercícios, hábito frequente em nossas escolas.

Um último pensamento a este respeito é o de que a nota do aluno está sempre
também refletindo a qualidade dos itens que compõem uma prova; logo, uma análise que
pretende verificar as dificuldades dos alunos deve observar criticamente esta qualidade.

Com o propósito da análise quanto à qualidade, usarei como apoio as estatísticas
e o guia de elaboração dos itens1, no qual são encontradas, entre outras, as seguintes
recomendações:

1. Não utilização de "pegadinhas", pois elas podem induzir ao erro um aluno que domina
a habilidade testada;

2. A situação-problema deve ser entendida como um desafio que leva o aluno a um
contexto reflexivo capaz de mobilizar seus recursos cognitivos;

3. Esta situação deve estar contextualizada, e por este termo se entende que ela deva
ser retirada das situações onde se originam para aproximar os temas escolares da
realidade extraescolar;

4. O enunciado deve incluir uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada
pelo participante;

1 http://www.if.ufrj.br/ marta/enem/docs_enem/guia_elaboracao_revisao_itens_2012.pdf, visto em
29/04/2017
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5. Os distratores, ou seja, as alternativas incorretas, devem ser plausíveis para os que
não possuem a habilidade testada;

6. Considere que o tempo para resolver uma questão deve ser de aproximadamente 3
minutos;

7. O vocabulário deve ser nacionalmente conhecidos.

Como já mencionado, diversos outros trabalhos abordam as questões de física do
ENEM de outros anos, entre eles o de Gonçalves Junior(GONÇALVES, 2013), no qual os
itens foram analisados segundo os seguintes aspectos:

1. Reproduzir a classificação proposta pelo INEP para a habilidade requerida;

2. Tamanho do texto e existência ou não de objetos visuais (gráficos, imagens, tabelas,
etc..);

3. O nível de contextualização do item, entendido como indicando a existência ou não de
informação necessária para a solução: um item é considerado pouco contextualizado
se apenas entre 10% e 40% do texto é relativo às informações necessárias para sua
resolução, medianamente contextualizado se este índice está entre 50% e 70% e muito
contextualizado se for superior a 80%;

4. A exigência ou não de conhecimentos de física para a solução da questão, sendo
observado por ele que, em média, os alunos se saiam pior nos itens que continham
esta exigência;

5. Necessidade ou não de memorização de fórmulas;

Levando em consideração esta metodologia, o guia de elaboração dos itens e os
outros pontos levantados por mim neste trabalho, minha análise dos itens conterá os
seguintes aspectos:

1. Solução: Apresentarei uma solução para o item com o intuito de identificar os
raciocínios e o tempo necessários para a resolução do mesmo. Verificarei também a
exigência ou não de conhecimentos de física para sua solução;

2. Sobre os distratores, o texto-base e o enunciado:

2.1 O texto-base e o enunciado serão analisados quanto à clareza e o vocabulário;

2.2 Os distratores serão verificados quanto a plausibilidade e a presença de pegadinhas;
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2.3 Verificarei se o item é contextualizado nos dois sentidos expostos anteriormente e
se tal contextualização não é exacerbada, no sentido de estar apenas cumprindo
exigência do INEP. Este último ponto será levantado devido ao argumento de Sil-
veira(SILVEIRA; STILCK; BARBOSA, 2014) que afirma que a excessiva necessidade
de contextualização cria situações esdrúxulas e é, segundo ele, a principal causa da
baixa qualidade das questões;

3. Sobre as competências e habilidades necessárias:

3.1 Será exposta a habilidade requerida pelo item segundo o INEP;

3.2 Farei uma análise crítica da classificação do INEP e categorizarei o item usando a
taxonomia de Bloom revisada;

4. Serão levantadas as estatísticas descritivas do item, sendo elas:

4.1 Os percentuais de escolha de cada alternativa e seus bisseriais. Os primeiros foram
retirados por mim através dos microdados disponibilizados pelo INEP levando em
conta apenas os concluintes do ensino médio, enquanto os bisseriais foram retirados
do trabalho de Oliveira(CARLOS et al., 2016);

4.2 Os gráficos AGI serão mostrados. Estes gráficos foram feitos separando os alunos
por grupos quanto a nota, sendo de 1/7 do desvio-padrão a largura de cada grupo, e
observando os percentuais de escolha de cada alternativa por cada grupo. Outra vez,
estes elementos só foram contabilizados para os alunos concluintes do ensino médio;

4.3 Em relação à dificuldade do item, a classificarei segundo os critérios de Pasquali(TRAVITZKI,
2013), onde um percentual de aproximadamente 50% de acerto representa um item
de dificuldade mediana;

4.4 Analisarei estas estatísticas com o propósito de verificar a qualidade estatística
do item e dos seus distratores, além de observar aonde e porque os alunos estão
escolhendo as alternativas incorretas.
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6.2 As Questões de Física do ENEM de 2014

6.2.1 Questão 1

2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 16

CIÊNCIAS DA NATUREZA

E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46

Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de 
pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na 
regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para 
manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram 
contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até 
que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi 
sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta 
regularmente em um largo intervalo de temperaturas.

YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado).

Desprezando a presença de forças dissipativas e 
considerando a aceleração da gravidade constante, para 
que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem 
do tempo, é necessário que o(a)

A comprimento da haste seja mantido constante.
B massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. 
C material da haste possua alta condutividade térmica.
D amplitude da oscilação seja constante a qualquer 

temperatura.
E energia potencial gravitacional do corpo suspenso se 

mantenha constante.

QUESTÃO 47

Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, 
produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras 

uma promessa, que consistiu em não comer carne e 
derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 
três meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o 
prato principal desses produtores. 

O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado).

se submeteram durante o período da promessa, foi 
importante eles terem consumido alimentos ricos em

A vitaminas A e E.
B frutose e sacarose.
C aminoácidos naturais.
D aminoácidos essenciais.
E ácidos graxos saturados.

QUESTÃO 48

na atmosfera pode provocar depleção de ozônio (O3) na 
estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por 
absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a 
qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada 

+

+

h

Legenda

C
F
CI
O

Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por 
gases CFCs é decorrência da

A clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para 
produzir espécies radicalares.

B produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, 
catalisada por átomos de cloro.

C oxidação do monóxido de cloro por átomos de 
oxigênio para produzir átomos de cloro.

D reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir 
oxigênio molecular e monóxido de cloro.

E reação de substituição de um dos átomos de oxigênio 
na molécula de ozônio por átomos de cloro.

QUESTÃO 49

O potencial brasileiro para transformar lixo em 
energia permanece subutilizado — apenas pequena parte 
dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. 
Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, 
que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. 
Alguns aterros vendem créditos de carbono com base 
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do 
Protocolo de Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

A etanol, obtido a partir da decomposição da matéria 
orgânica por bactérias.

B gás natural, formado pela ação de fungos 
decompositores da matéria orgânica.

C óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria 
orgânica pelas bactérias anaeróbias.

D gás metano, obtido pela atividade de bactérias 
anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.

E gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição 
de vegetais presentes nos restos de comida.

*AZUL75SAB16*

Comentários gerais sobre o item

Sobre a solução

Para que um relógio de pêndulo funcione corretamente, ou seja, tenha período
de oscilação aproximadamente constante para pequenas amplitudes, é necessário que o
comprimento da haste seja mantido fixo, e, portanto, o gabarito é a alternativa A.

Para que o aluno encontre esta solução ele precisará associar a contagem correta
do tempo a um período de oscilação aproximadamente constante e lembrar que o período
das pequenas oscilações de um pêndulo só depende do comprimento de sua haste, já que a
resolução da dinâmica de um pêndulo não é assunto pertinente ao ensino médio.

Sobre as competências e habilidades

Na planilha disponibilizada pelo INEP este item é caracterizado por exigir a
habilidade H1, ou seja, uma habilidade relacionada à competência 1. Esta competência
é caracterizada pela capacidade de compreender as ciências naturais e as tecnologias a
elas associadas como construções humanas. Já a habilidade específica está relacionada
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a "reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios,
relacionando-os a seus usos em diferentes contextos".

Neste item observamos a pertinência da habilidade identificada pelo INEP que é
a de "reconhecer", que pertence a mesma táxon que "lembrar", uma propriedade de um
fenômeno oscilatório.

Por outro lado, a competência não foi exigida. O texto-base de fato faz referência
explícita ao papel do homem no desenvolvimento científico e tecnológico. Embora possamos
argumentar que a habilidade pertence a um nível taxonômico menor que a competência
aqui relacionada, não foi exigida para a solução do item, nem ao nível do lembrar, a
tecnologia como construção humana.

Quanto ao nível de exigência do conhecimento exigido, basta que o aluno reproduza
uma informação adquirida, logo trata-se de conhecimento factual.

Assim, o que está se exigindo do aluno, quanto ao conteúdo, é a identificação da
grandeza que determina o período de um pêndulo simples.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 15,78% 0,097
B 8,82% -0,143
C 15,00% -0,072
D 33,21% 0,087
E 27,19% 0,038

 

Observamos que o valor do coeficiente bisserial da resposta D e o fato de ter sido a
alternativa mais escolhida por alunos com notas relativamente altas mostram que este
distrator foi inapropriado. Os possíveis motivos para esta ocorrência serão elencados na
próxima secção.
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Quanto à alternativa E, observamos que seus indicadores, semelhantes aos da
alternativa D, ocorreram devido à grande quantidade de alunos com notas baixas a terem
selecionado e ao comportamento crescente da curva de probabilidade nesta faixa de escore.
Penso que isto pode caracterizar este distrator como parcialmente adequado.

Observamos também que o item deve ser considerado muito difícil, pois só aproxi-
madamente 16% dos alunos o acertaram, além de ser a alternativa mais escolhida apenas
por alunos que tenham alcançado no mínimo 70000 pontos.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base começa por dizer que o relógio de pêndulo baseia-se na regularidade
das oscilações e, para exemplificar os problemas que tiveram de ser superados, cita o caso
da escolha de uma liga metálica para a haste que tenha comportamento térmico regular.
Aqui cabe a pergunta: o que quer dizer a palavra "regular"?

Como este termo não é claro no contexto em que foi inserido, pode gerar prejuízo
nas medidas estatísticas pois pode ter confundido alguns alunos. Assim, não se pode
caracterizar o texto-base como adequado.

Quanto aos distratores: no caso da alternativa D, considero que esta tenha tido
comportamento estatístico inadequado devido à baixa qualidade do texto-base, que con-
fundiu o aluno provavelmente por trazer relação com o texto da alternativa e misturá-lo a
mais um detalhe do movimento do pêndulo, que uma pequena modificação da amplitude
não altera o período neste caso.

Já no caso da alternativa E a possível inadequação e alto percentual de escolha
induz a suposição de que aos alunos que pertencem ao começo da escala observaram alguma
relação entre o conceito de energia potencial e o problema proposto. Isto os caracteriza
como tendo um conhecimento da terminologia associada à situação física, porém não no
nível de entender a definição de energia potencial e sim o de lembrar, logo este distrator foi
caracterizado como parcialmente adequado pois pode pertencer a outro nível taxônomico.

Já quanto aos distratores, podemos notar que a alternativa B, D e E são opções no
mesmo nível taxonômico do gabarito, ou seja, são opções para os que não lembram e/ou
não possuem o conhecimento efetivo, logo penso que do ponto de vista pedagógico são
satisfatórios.

A alternativa C poderia em princípio ser colocada neste mesmo patamar, porém,
devido ao fato de o termo "alta condutividade térmica"não pertencer ao mesmo conteúdo
pode gerar, principalmente pelo o que está no texto-base, confusão aos que não conhecem
este termo não sendo, portanto, distrator válido.

A observação das estatísticas não corroboram, porém, toda esta análise, sendo claro
que o distrator D não é apropriado, isto provavelmente é devido a união de um texto-base



6.2. As Questões de Física do ENEM de 2014 47

ruim e de o item exigir um conhecimento efetivo não possuído pelo aluno, assim, por ter
certa relação com uma suposição comum, a de que o período do pêndulo é dependente da
amplitude, o que de fato o é no pêndulo em geral, pode ter confundido o aluno que não
lembra do comportamento dinâmico de nenhum pêndulo.

Conclusões

De acordo com as justificativas para uma educação por competências, não podemos
classificar esta questão como apropriada. Embora os conhecimentos, relativos ao pêndulo,
sejam historicamente importantes para a física, eles têm pouca ou nenhuma importância
quando se considera uma educação para todos e, desta forma, serão apenas detalhes
"facilmente esquecidos"pela maioria.

Como o propósito do trabalho não era este, ou seja, o de julgar os itens, ficamos
aqui com o que foi dito sobre a exigência e o nível desta.
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6.2.2 Questão 2
2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 17

QUESTÃO 50

É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em 

que contêm uma forte composição de luz verde. 

objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão 
esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar 

composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e 
azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + 
verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.

ro utilizado para 

A Ciano.

B Verde.

C Amarelo.

D Magenta.

E Vermelho.

QUESTÃO 51

Para impedir a contaminação microbiana do 
suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de 

O ácido hipocloroso (HClO), produzido pela reação entre 
cloro e água, é um dos compostos mais empregados 
como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como 
oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. 
A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento 
de água clorada pode levar à formação de clorofórmio 
(CHCl3) e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas.

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental.
São Paulo: Pearson, 2009 (adaptado).

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas 
orgânicas, o tratamento adequado é a

A

B

C coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.

D correção do pH, pela adição de carbonato de sódio.

E

movimento.

*AZUL75SAB17*
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QUESTÃO 50

É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em 

que contêm uma forte composição de luz verde. 

objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão 
esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar 

composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e 
azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = vermelho + 
verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.

ro utilizado para 

A Ciano.

B Verde.

C Amarelo.

D Magenta.

E Vermelho.

QUESTÃO 51

Para impedir a contaminação microbiana do 
suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de 

O ácido hipocloroso (HClO), produzido pela reação entre 
cloro e água, é um dos compostos mais empregados 
como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como 
oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. 
A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento 
de água clorada pode levar à formação de clorofórmio 
(CHCl3) e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas.

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental.
São Paulo: Pearson, 2009 (adaptado).

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas 
orgânicas, o tratamento adequado é a

A

B

C coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.

D correção do pH, pela adição de carbonato de sódio.

E

movimento.

*AZUL75SAB17*

Comentários gerais sobre o item

Sobre a solução

O espectro emitido pela lâmpada fluorescente faz com que exista forte composição
da cor verde, logo o filtro deve ser tal que iniba a passagem de luz desta cor. Como o
filtro não emite luz, sua cor é dada pelas cores que não são por ele absorvidas, ou seja,
através da síntese subtrativa. Desta forma, o pigmento aplicado ao filtro deve conter pouco
verde e prioritariamente as outras cores portanto o filtro ideal deve ser da cor magenta. O
gabarito é a alternativa D.

O texto-base afirma que "deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensi-
dade da luz verde- grifo meu. Em primeiro lugar, o aluno deve reconhecer que, mesmo
sendo um objeto translúcido, um filtro absorve uma parte da luz situada numa região
específica do espectro. Este raciocínio é, em parte, sugerido pelo texto-base e exige alguma
reflexão e a mobilização, por parte do aluno, de um conhecimento factual a respeito do
mecanismo que explica as cores dos objetos.

O segundo raciocínio é observar que o filtro funciona através da síntese subtrativa
das cores. Este raciocínio exige compreensão, ou seja, entendimento, e também a aplicação
do conhecimento.

Observa-se que foi exigido do aluno algum conhecimento prévio de física. O tempo
para a solução e a linguagem são, a meu ver, apropriados, e por isso o qualifico como um
item de boa qualidade.

Competências e Habilidades

Para o INEP, a habilidade exigida por este item é H2, ou seja, "associar a solução
de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desen-
volvimento científico e tecnológico"dentro da competência da área 1, a mesma do item
anterior.
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Penso que o item não se enquadra plenamente nesta habilidade pois o exigido não
é só uma associação e sim uma aplicação, ou seja, que o aluno aplique um conhecimento
factual a uma situação. Para associar uma coisa a outra, é necessário que se reconheça
uma delas como pertinente à outra; do ponto de vista da taxonomia, o que se exige é
que seja evocada uma lembrança, uma memória. O reconhecimento necessário é, como
dito na solução acima, que o item trata da síntese das cores. E, como apontamos, além
de mobilizar esta memória, o aluno precisa aplicar, pois neste item ele deve aplicar um
conhecimento a uma situação nova.

Quanto ao conhecimento, a síntese das cores, o nível exigido pelo item é o procedural.

Sobre os distratores e o texto-base

A respeito do texto-base posso graduá-lo como contextualizado em qualquer dos
sentidos por mim elencados pois, além dele trazer o problema a um contexto real apropriado,
ou seja, um que leve a questão a algo que se relacione de uma forma ou de outra à vida do
aluno, traz quase que somente elementos que possibilitam sua solução.

Já a respeito das alternativas incorretas, penso ser difícil qualificá-las como distra-
tores por apenas nomearem outras cores. Seriam mais apropriadamente qualificadas como
distratores se ao invés de se colocar apenas a cor, fosse também mencionado o motivo
de sua escolha; por exemplo, "Magenta, pois desta forma o verde seria absorvido pelo
filtro..."ou "Verde, assim o verde seria absorvido e...". Este comentário é especialmente
pertinente no caso das alternativas A, C e E pois não representam pensamentos possíveis
e, portanto, simplesmente aumentam o número de alternativas.

As únicas alternativas plausíveis ficam sendo, então, o gabarito e a resposta "Verde".
Esta última pode ter sido escolhida pelo aluno que supôs ser um filtro uma espécie de
bloqueador de uma cor, neste caso o verde. Seu raciocínio não aplicou corretamente o
conhecimento de que a cor dos objetos que não emitem luz advém das cores que ele não
absorve, e por isso o filtro não pode ser o verde pois se o fosse esta seria precisamente a
cor que ele não absorve. Portanto, os alunos que marcaram esta alternativa podem ter
certo nível de compreensão do item mas não no nível da aplicação.
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Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 28,41% 0,010
B 14,85% -0,108
C 15,14% -0,029
D 27,31% 0,159
E 14,29% -0,036

 

Destas estatísticas observamos que o item foi difícil pois só 27,31% acertaram e tem
dificuldade de aproximadamente 65000 pontos.

Outro dado é que a suposição que fiz pode ser corroborada pela estatística: os
alunos com notas mais altas marcaram o gabarito ou a alternativa "Verde", indicando que
eles, embora possam ter certo conhecimento sobre o tema, não o tem no nível da aplicação.

Por fim é curioso que os alunos com nota no começo da escala, até aproximadamente
50000, marcaram com maior probabilidade a alternativa "Ciano".

Estas estatísticas mostram que, embora este item não tenha sido bom, já que os
coeficientes bisseriais não estão ideais, ele é melhor que o anterior.

Classifico este item como parcialmente apropriado.

Sobre a qualidade do item

A título de síntese, considero este item adequadamente contextualizado, com texto-
base claro e enunciado direto, mas os distratores foram mal escolhidos e as estatísticas o
colocam como um item difícil.
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Outros Comentários

Experiências relacionadas a este assunto podem ser feitas em sala de aula. São
pouco onerosas e simples de fazer e colocam o assunto numa maneira de fácil entendimento.
Este é um assunto presente na vida do aluno pois, com a grande utilização das câmeras
em celulares com recursos de filtragens, entre outros recursos que podem ser explorados
do ponto de vista da explicação de seu funcionamento, trata-se de assunto interessante e
pertencente à vida do aluno.

Por fim argumento que, justamente por supor que este é um assunto pouco explorado
no ensino médio, esta questão, aparentemente fácil, torna-se de fato difícil.



52 Capítulo 6. Análise das questões de física presentes no ENEM de 2014

6.2.3 Questão 3 2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 19

QUESTÃO 55

Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que 

que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida 
em metros de coluna de água (mca).
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Pressão Estática (mca)

Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas 
toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, 
permanecendo o registro aberto com vazão máxima 
durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 
seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 
mantém constante dentro do reservatório.

de água, em litros, igual a

A 69 120.

B 17 280.

C 11 520.

D 8 640.

E 2 880.

QUESTÃO 56

Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 
apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é 
um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre 
gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. 
Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado 
óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o 
diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) e, em 
seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). 
Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 
enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um 
diesel com teores de enxofre ainda menores.

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. 

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele 
difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de 
emissão de SO3 de

A 86,2%.

B 96,2%.

C 97,2%.

D 99,6%.

E 99,9%.

*AZUL75SAB19*
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QUESTÃO 55

Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que 

que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida 
em metros de coluna de água (mca).

Va
zã

o 
(L

/m
in

)
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Pressão Estática (mca)

Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas 
toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, 
permanecendo o registro aberto com vazão máxima 
durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 
seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 
mantém constante dentro do reservatório.

de água, em litros, igual a

A 69 120.

B 17 280.

C 11 520.

D 8 640.

E 2 880.

QUESTÃO 56

Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 
apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é 
um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre 
gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. 
Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado 
óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o 
diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) e, em 
seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). 
Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 
enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um 
diesel com teores de enxofre ainda menores.

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. 

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele 
difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de 
emissão de SO3 de

A 86,2%.

B 96,2%.

C 97,2%.

D 99,6%.

E 99,9%.

*AZUL75SAB19*

Comentários gerais sobre o item

Sobre a solução

As operações necessárias para a resolução do item são: ler e compreender o texto-
base, neste caso fundamental para a resolução do item, ler o gráfico e realizar três
multiplicações. Descrevo estas operações a seguir.

Do texto segue que a pressão da água na ducha é de 6mca. Pela leitura do gráfico
infere-se que a vazão é de 12L/min. Logo:
1. Como cada pessoa fica no banho por 8 minutos, ao longo de 30 dias terá ficado debaixo
da ducha por um tempo que é:

8min
pessoa.dia

× 30dias = 240min
pessoa

;

2. Na casa residem 4 pessoas. Ao longo de 30 dias, a ducha terá ficado ligada por um
tempo que é:

240min
pessoa

× 4pessoas = 960min;

3. A vazão indica quantos litros de água passam pela ducha por minuto. Ao longo de 960
minutos, o volume de água usado será de:

12L
min

× 960min = 11520L

A resposta correta é a alternativa C.

Nesta questão é exigido do aluno, além da compreensão do texto e da capacidade
de realizar as operações matemáticas descritas acima, que não envolvem diretamente
conhecimentos de física, que identifique a expressão "metros abaixo do nível da lâmina
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de água"com a medida de pressão na unidade metros de coluna de água (mca). Outra
exigência é que o aluno saiba que ao se multiplicar a vazão pelo tempo se obterá um
volume, o que, devido a presença explícita da unidade de volume na unidade de vazão,
envolve uma capacidade de leitura e do significado de uma unidade de medida.

Competências e Habilidades

O INEP entende que tal item corresponde às seguintes competência e habilidade:
– Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes
contextos (competência de área 2)
- Dentro desta competência, a habilidade de relacionar informações para compreender
manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum
(H6).

O significado da competência mencionada não é claro. A tecnologia a que se refere
o item deve ser aquela que garante uma pressão na ducha necessária para que a vazão seja
compatível com sua utilização. Neste caso, não é necessária a competência de identificar
sua presença, já que esta é afirmada pelo próprio texto-base.

Quanto à habilidade, ela se refere à exigência de relacionar informações com o
propósito de compreender manuais de instalação. Isto aconteceu quando da associação
entre os termo "metros de coluna de água"e "nível da lâmina de água". O aluno também teve
que relacionar outras informações contidas nos dados, porém eram de natureza puramente
dimensional. Nesta associação entre os termos relacionados à pressão, na dimensão do
conhecimento e relativamente à taxonomia de Bloom, foi exigido um certo conhecimento
da terminologia, e, quanto à dimensão dos processos cognitivos, o processo exigido é o de
lembrar, equivalente neste caso a "reconhecer".

É curioso observar que se transportarmos a classificação segundo o INEP para a
taxonomia de Bloom teremos certa dificuldade. A habilidade H6 exige que se relacione
informações para a compreensão de algo. O termo "relacionar informações"poderia em
princípio ter dois sentidos: o de "reconhecer", ou seja, relacionar informações novas com
aquelas já conhecidas, estando, portanto, no nível mais elementar do processo cognitivo,
ou o de "compreender", e neste caso há de se realizar alguma análise, qual seja, que das
informações existentes se separe as relevantes das irrelevantes. Isto não é, de fato, exigido
pela questão, tornando a classificação da habilidade exigida duvidosa. Atribuo este tipo
de problema à falta de clareza da matriz de referência.

Sobre os distratores e o texto-base

A alternativa E representa o volume por pessoa. A alternativa A é obtida através da
multiplicação de todos os números contidos no texto. A alternativa B é a multiplicação de
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todos os números contidos no texto a exceção do número de pessoas. Por fim, a alternativa
D é atingida pela multiplicação de todos os números com a exceção do tempo, 8 minutos.

As alternativas incorretas são plausíves para aqueles que não possuem a habilidade
de leitura e manipulação de unidades de grandeza, elemento essencial para configurar a
habilidade H6.

O texto-base é claro, embora use o termo "lâmina de água"que pode não pertencer
ao vocabulário de um aluno mediano. A questão é contextualizada pois, além de trazer
algo real e uma situação possível na vida dos alunos, o traz com poucas informações
irrelevantes para a solução. A leitura do texto, do gráfico e do enunciado é simples.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 12,88% -0,067
B 26,29% -0,046
C 29,69% 0,256
D 20,39% -0,101
E 10,75% -0,076

 

Embora o coeficiente bisserial do gabarito esteja um pouco baixo, esta questão tem boa
estatística. O gráfico demonstra esta qualidade, pois vemos que, a partir de aproximada-
mente 55000 pontos, a probabilidade de acerto começa a crescer consistente e rapidamente,
o que torna plausível a afirmação de que a partir de um dado nível o aluno acerta a
questão, ou seja, o nível de discriminação é satisfatório. Aliás, é curioso que isto ocorra
em uma questão de matemática.

A alternativa B é a mais escolhida até os 52000 pontos aproximadamente e, por
isso, fica com um percentual alto das escolhas. Imagino que o mesmo tenha ocorrido devido
a plausibilidade do valor numérico e não devido a não inclusão do número de pessoas, ou
seja, pareceu plausível ao aluno que não fez os cálculos.
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Sobre a qualidade do item

O item é de boa qualidade, o que justifico devido à qualidade do enunciado, dos
distratores e das estatísticas. O único ponto problemático fica por conta da ausência de
um real conhecimento da física da situação requerido para resolvê-lo.
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6.2.4 Questão 4 2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 20

QUESTÃO 57

Um sistema de iluminação foi construído com 
um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um 
gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui 
uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B.

+

–

1 2

3

A

B
G

X X

X

Considerando o funcionamento do circuito dado, a 
lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na 
posição

A B, pois a corrente será maior nesse caso.
B B, pois a potência total será maior nesse caso.
C A, pois a resistência equivalente será menor nesse 

caso.
D B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse 

caso.
E A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor 

nesse caso.

QUESTÃO 58

sabão dependem de sua propriedade de formar micelas 
estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas 
impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em 
sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias 
polares, como a água, e partes que podem interagir com 
substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade.
São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

A C18H36.

B C17H33COONa.

C CH3CH2COONa.

D CH3CH2CH2COOH.

E CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3.

QUESTÃO 59

A revelação das chapas de raios X gera uma solução 
que contém íons prata na forma de Ag(S2O3)2

3 . Para evitar 
a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de 
prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente 
essa solução com uma espécie adequada. O quadro 
apresenta semirreações de redução de alguns íons 
metálicos.

Semirreação de redução E 0 (V)

Ag(S2O3)2
3  (aq) + e  Ag (s) + 2 S2O3

2  (aq) +0,02

Cu2+ (aq) + 2 e  Cu (s) +0,34

Pt2+ (aq) + 2 e  Pt (s) +1,20

Al3+ (aq) + 3 e  Al (s) 1,66

Sn2+ (aq) + 2 e  Sn (s) 0,14

Zn2+ (aq) + 2 e  Zn (s) 0,76

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e 
sólidos. Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

Das espécies apresentadas, a adequada para essa 
recuperação é

A Cu (s).
B Pt (s).
C Al3+ (aq).
D Sn (s).
E Zn2+ (aq).

*AZUL75SAB20*
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QUESTÃO 57

Um sistema de iluminação foi construído com 
um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um 
gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui 
uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B.

+

–

1 2

3

A

B
G

X X

X

Considerando o funcionamento do circuito dado, a 
lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na 
posição

A B, pois a corrente será maior nesse caso.
B B, pois a potência total será maior nesse caso.
C A, pois a resistência equivalente será menor nesse 

caso.
D B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse 

caso.
E A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor 

nesse caso.

QUESTÃO 58

sabão dependem de sua propriedade de formar micelas 
estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas 
impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em 
sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias 
polares, como a água, e partes que podem interagir com 
substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade.
São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

A C18H36.

B C17H33COONa.

C CH3CH2COONa.

D CH3CH2CH2COOH.

E CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3.

QUESTÃO 59

A revelação das chapas de raios X gera uma solução 
que contém íons prata na forma de Ag(S2O3)2

3 . Para evitar 
a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de 
prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente 
essa solução com uma espécie adequada. O quadro 
apresenta semirreações de redução de alguns íons 
metálicos.

Semirreação de redução E 0 (V)

Ag(S2O3)2
3  (aq) + e  Ag (s) + 2 S2O3

2  (aq) +0,02

Cu2+ (aq) + 2 e  Cu (s) +0,34

Pt2+ (aq) + 2 e  Pt (s) +1,20

Al3+ (aq) + 3 e  Al (s) 1,66

Sn2+ (aq) + 2 e  Sn (s) 0,14

Zn2+ (aq) + 2 e  Zn (s) 0,76

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e 
sólidos. Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

Das espécies apresentadas, a adequada para essa 
recuperação é

A Cu (s).
B Pt (s).
C Al3+ (aq).
D Sn (s).
E Zn2+ (aq).

*AZUL75SAB20*

Sobre a solução

A solução do item é encontrada através de alguns passos. Primeiro deve-se relacionar
o brilho com a potência consumida pela lâmpada, em seguida relacionar esta potência à
corrente que atravessa a lâmpada ou à tensão a que está submetida. A avaliação desta
tensão é mais imediata: com a chave na posição A ela é igual à tensão do gerador, na
posição B ela é menor visto que há uma queda de tensão através da lâmpada 2. Infelizmente
nenhuma das alternativas explicita este raciocínio como o motivo da escolha correta. Resta
portanto fazer-se a determinação da corrente que atravessa a lâmpada 1, o que é feito
calculando-se a resistência equivalente, avaliando-se a corrente através do gerador nos dois
casos, e a partir daí a corrente que atravessa a lâmpada 1.

Se a chave estiver na posição A, o cálculo da resistência equivalente de duas
resistências em paralelo resulta em:

Req = R

2 .

Se a chave estiver na posição B, o cálculo da resistência equivalente será:

Req = R + R

2 = 3R
2 .

Como a resistência equivalente é três vezes menor com a chave em A e será dividida
ao meio nos 2 casos ao encontrar a bifurcação da associação em paralelo, a corrente através
da lâmpada 1 será três vezes maior e a lâmpada brilhará mais neste caso, sendo a solução
correta dada pela alternativa C. Observe-se que a inferência acima envolve mais do que
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simplesmente o cálculo da resistência equivalente do circuito, o que torna incompleto o
argumento para a escolha da posição A exposto na alternativa C.

Sobre as competências e habilidades

O INEP classifica este item como exigindo a habilidade H5, ou seja, a habilidade
de dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Considero correta esta
classificação: o item trata realmente de um problema de dimensionamento, ou seja, de
atribuir um valor a uma grandeza física. Neste caso, trata-se de avaliar dentre as duas
possibilidades qual conduz ao maior valor da corrente elétrica através de uma lâmpada.
Tal habilidade se encontra dentro da competência 2 da área, a mesma da questão anterior.
Curiosamente, esta é uma das poucas habilidades cujo comando é mais simples, habilidade
que pode, dentro da taxonomia de Bloom, ser categorizada como a de aplicar, analisar
ou avaliar, dependendo do problema proposto. No problema, foi exigido o nível avaliar e,
quanto ao conhecimento, o procedural. No que diz respeito à sua descrição, entretanto,
acho que o uso do termo "de uso cotidiano"no comando da habilidade deixa nebuloso o
nível de exigência, por ser termo genérico demais. No meu entender, inclusive, o circuito
apresentado neste item não é de "uso cotidiano".

Neste item, podemos estabelecer que os alunos com a habilidade H5 num nível
maior que 65000 conseguem dimensionar, no táxon de avaliar, circuitos com associações
simples de resistores.

Sobre os distratores e o texto-base

A alternativa E é um bom distrator se o aluno calculou as potências e não possui
nível suficiente de conhecimento, pois pode supor que o motivo do maior brilho esteja
numa menor geração de potência pelo gerador, isto entendido como menor desperdício.

Nas alternativas que escolhem a chave na posição B, os distratores também são
bons, pois constituem raciocínios possíveis.

O texto-base é claro, mas a questão não é contextualizada segundo a definição dada
pelo INEP, pois tanto o texto quanto a figura não remetem a uma experiência real e sim a
uma situação idealizada, o que fica claro pelo esquema artificial apresentado. Também não
o é para o sentido alternativo do termo, já que o conteúdo do texto-base não permite a
solução do item sem a mobilização de conhecimentos não contidos no texto.
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Sobre as estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 18,04% 0,034
B 17,44% -0,055
C 25,76% 0,185
D 21,26% -0,056
E 17,50% -0,087

 

Até os 50000 pontos a alternativa D foi a mais marcada porém com probabilidade
decrescente. O aluno que a escolheu não observou que o texto menciona que a tensão é
constante. A respeito destes alunos podemos imaginar que, ao se deparar com situação
para cuja solução é necessária um conhecimento de física que ele não domina, optou por
marcar a alternativa que lhe pareceu mais crível, ou seja, ao menos ele identifica a tensão
como relevante para a situação.

Um distrator preocupante é a alternativa A, que teve coeficiente bisserial positivo
que ocorreu devido ao crescimento da probabilidade dos 55000 aos 65000 pontos. Tal
alternativa denota que o aluno não calculou de fato as potências, preferindo optar pela
alternativa que trouxesse argumento mais satisfatório, ou seja, o de que o brilho da
lâmpada é proporcional à corrente. Logo me parece plausível a suposição de que estes
alunos conhecem algo sobre o tema mas não tinham habilidade o suficiente para aplicar
este conhecimento ao caso. Pode também ter acontecido, por parte destes alunos, uma
celeridade em resolver o item pelo pouco tempo disponível para sua solução; penso que isso
pode não caracterizar a alternativa como inapropriada e sim o tempo para resolver o item.
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6.2.5 Questão 5
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QUESTÃO 60

Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o 

substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro.
PELZER, G. Q. et al. Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em tomateiro mediados por rizobactérias.

Tropical Plant Pathology, v. 36, n. 2, mar.-abr. 2011 (adaptado).

Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição?
A Fixação de nitrogênio para o tomateiro.
B Disponibilização de cálcio para o tomateiro.
C Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo.
D Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo.
E Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro.

QUESTÃO 61

Uma região de Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e 
recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no 

Característica Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5

Superfície foliar Coberta por 
tricomas Coberta por cera Coberta por cera Coberta por 

espinhos
Coberta por 

espinhos
Profundidade das 

raízes Baixa Alta Baixa Baixa Alta

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

QUESTÃO 62

pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível 
fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor 

Foram estudadas, separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V.

Objeto

Manômetro

Chapa de aquecimento
Calor fornecido

M

V

Δh
Δh

A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em relação ao V, apresentar
A maior pressão de vapor.
B menor massa molecular.
C maior compressibilidade.
D menor energia de ativação.
E

*AZUL75SAB21*

Solução

Supondo que os gases sejam ideais, temos um aumento do volume ocupado pelo gás
provocado pela absorção de calor a pressão constante. Devido às características geométricas
do recipiente, este aumento de volume é diretamente proporcional ao aumento da altura.
Aplicando a lei de Gay-Lussac, o aumento da altura será diretamente proporcional ao
aumento da temperatura. Assim, da leitura do gráfico concluímos que o gás M teve um
aumento maior da temperatura com a mesma quantidade de calor absorvido. Pela definição
de capacidade térmica, este gás (M) tem menor capacidade térmica, no texto chamada de
"capacidade calorífica". Assim, o gabarito é a alternativa E.

Para atingir este resultado o aluno teve de reconhecer a dependência do volume com
a altura do pistão, uma habilidade geométrica, conhecer e aplicar a lei de Gay-Lussac
para gases ideais e aplicar a definição de capacidade térmica.

Sobre as competências e habilidades

O INEP caracteriza esta questão como exigindo a habilidade 21, ou seja, a de
"utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos
inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo". Tal habilidade
corresponde à sexta competência: "apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas".
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Há dificuldades em unir estas ao item, uma vez que o item não exige que o aluno
aproprie-se de conhecimentos para (ou seja, faça uso de algum nível de conhecimento)
intervir, ou interpretar uma intervenção, ou mesmo avaliar uma intervenção. Isto decorre
simplesmente devido ao item não envolver uma intervenção, pelo menos no sentido
corriqueiro desta palavra, que se configura na alteração de um processo, ou seja, exercer
influência.

A questão trata, pelo contrário, de analisar o resultado de uma medida. Ou seja, a
partir da realização de uma medida, que não é uma intervenção, atribuir as propriedades
que diferem de um gás para outro. É possível categoriza-la na exigência do atribuir pois
este significa considerar causador.

O nível analisar não está designado na competência e não houve uma intervenção
científico-tecnológica.

O item também não está corretamente correspondendo à habilidade pois não se
trata de um processo natural ou tecnológico, e sim de um processo artificial montado com
a finalidade, também artificial, da realização de uma medida.

Sobre o nível da dimensão do conhecimento, foi exigido um conhecimento conceitual.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 44,96% 0,133
B 13,40% -0,041
C 16,44% -0,100
D 12,96% -0,057
E 12,25% 0,102

 

Como visto no gráfico e no percentual de escolha, a alternativa A tem um comportamento
crescente e quase metade dos alunos a escolheu. Isso induz ao argumento de que o aluno
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não conhece o termo "pressão de vapor"que é, ao meu ver, excessivamente técnico, e
portanto inapropriado.

Outro ponto importante é que o gabarito foi a alternativa menos marcada tendo
nível de dificuldade de 77000 aproximadamente, imagino que isto decorra do alto nível da
questão (analisar segundo a taxonômia de bloom) e do uso do já dito termo técnico.

Sobre o texto-base e os distratores

A respeito do texto-base menciono Lang2 ao dizer que a palavra hermético não se
enquadra no contexto da termodinâmica e tem significado nebuloso.

A respeito dos distratores, concordarei com Lang que os mesmos não representam
nenhum pensamento possível e portanto segundo o próprio INEP não servem pedagogica-
mente como distratores.

Exemplificando, na alternativa A o aluno deve interpretar o termo "pressão de
vapor", que é um termo técnico e, no meu ponto de vista, desnecessário, servindo apenas
para confundir o aluno ao usar a palavra "pressão".

Na alternativa B a razão apresentada para a diferença de comportamento é a massa
molecular, mas afinal, o que a massa molecular tem a ver com o problema? O mesmo
acontece com a alternativa D, energia de ativação nem é um termo comum em textos que
tratam de física.

Assim, o aluno que porventura lembre destes termos e tenha um conhecimento
efetivo de termodinâmica já seria capaz de identificar a alternativa correta.

Outro ponto muito importante é relativo à contextualização. É curioso que este item
tenha sido aprovado pelos revisores já que não possui nenhum elemento de contextualização
pelos parâmetros do INEP, além de ser uma situação artificial e de modo algum significativo
à vida do aluno.

2 https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=945, visto em 13/05/2017
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6.2.6 Questão 62014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 22

QUESTÃO 63

A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na 
agricultura pode acarretar alterações no solo e na água 
pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente 
a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de 
algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, 
representado no esquema. A espécie nitrogenada mais 
oxidada tem sua quantidade controlada por ação de 
microrganismos que promovem a reação de redução 

I

II

V

IV

N2

NH3

NH4
+ NO2

NO3

III

–

–

O processo citado está representado na etapa

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

QUESTÃO 64

O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco 
pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. 
Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são 
deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se 
para a direita e colidindo elasticamente com as outras 
duas esferas, que inicialmente estavam paradas.

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está 
representado em:

A

B

C

D

E

*AZUL75SAB22*
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QUESTÃO 63

A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na 
agricultura pode acarretar alterações no solo e na água 
pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente 
a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de 
algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, 
representado no esquema. A espécie nitrogenada mais 
oxidada tem sua quantidade controlada por ação de 
microrganismos que promovem a reação de redução 

I

II

V

IV

N2

NH3

NH4
+ NO2

NO3

III

–

–

O processo citado está representado na etapa

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

QUESTÃO 64

O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco 
pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. 
Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são 
deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se 
para a direita e colidindo elasticamente com as outras 
duas esferas, que inicialmente estavam paradas.

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está 
representado em:

A

B

C

D

E

*AZUL75SAB22*

Solução

Este é um problema conhecido e para resolvê-lo o aluno deve ser capaz de aplicar
a conservação da quantidade de movimento. Para fazê-lo, ele deve supor que as setas
representadas nas alternativas estabelecem direção e módulo das velocidades logo depois
da colisão, já que esta informação não é dada pelo enunciado.

Dentre as alternativas, a única que garante a conservação da quantidade de mo-
vimento é a alternativa C, na hipótese de que as setas do diagrama deem a informação
acima mencionada.

Sobre as competências e habilidades

Segundo o INEP a habilidade requerida para a resolução do item é a H17, a de
relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação
usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas,
relações matemáticas ou linguagem simbólica.

Esta habilidade pertence ao grupo associado à competência 5, a de entender métodos
e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
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De fato, se o significado das setas nos diagramas fosse explicitado, o aluno deveria
ter a habilidade de manipular esta informação, dada numa forma gráfica, e relacioná-la com
a lei de conservação exigida para a solução do item. Algo mais concreto parece ser associar
o item à habilidade H20: caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas,
substâncias, objetos ou corpos celestes

Quanto à competência, o uso de uma lei de conservação para distinguir um resultado
possível de uma experiência de outros impossíveis é método e procedimento próprio da
física. Não fica claro, no entanto, se é a isto que se refere a descrição da competência, já
que ela me parece mais se referir ao modo investigativo e às hipóteses feitas em ciências.

De todo modo, está em jogo uma competência, esta entendida no sentido descrito
pelos autores citados neste trabalho - e não pelo INEP - qual seja, a de prever um
movimento a partir da aplicação dos resultados básicos da mecânica clássica.

Quanto à taxonomia de Bloom, primeiro observamos que a habilidade H17 exige
que o aluno relacione informações em diferentes linguagens. Para que ele seja capaz de
cumprir esta exigência é necessário que, na dimensão dos processos cognitivos, ele entenda,
pois a partir do entendimento é que é possível a comparação entre diferentes linguagens.

O item exige nível maior da cognição, a aplicação. Em relação ao conhecimento,
no caso a lei de conservação mencionada, é exigido o nível procedural.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 14,88% -0,062
B 14,32% -0,038
C 22,26% 0,153
D 26,27% -0,043
E 22,27% -0,010
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A estatística mostra que esta foi uma questão difícil. Por outro lado, observamos
que é o item que mostra a melhor estatística dentre as analisadas até o momento, pois
a escolha do gabarito cresce consistentemente a partir dos 60000 pontos e é possível
estabelecer que houve um grau razoável de discriminação já que a partir desta pontuação
o crescimento da probabilidade de escolha do gabarito se torna rápido.

Estatisticamente as escolhas das alternativas D e E poderiam ser preocupantes
devido a sua probabilidade ser crescente ou constante até os 60000 pontos. A alternativa D
pode ter sido escolhida pelo aluno devido à simetria envolvida. Já a alternativa E apoia-se
provavelmente na suposição de que a colisão só pode erguer a última esfera.

Como são pensamentos possíveis, servem como distratores do ponto de vista
pedagógico. Já do ponto de vista estatístico, podemos verificar que este comportamento se
deu só até um valor baixo de escore, assim, estatisticamente podemos dizer que este item
é melhor para avaliar alunos a partir dos 60000 pontos.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base é claro. O item não é contextualizado segundo qualquer das duas
interpretações deste termo usadas neste trabalho. Não trata de problema relevante para o
cotidiano do aluno e seu texto-base não contém todas as informações necessários para sua
solução.

Em relação às outras alternativas, vemos que só as alternativa D e E são realmente
distratores, as demais alternativas apresentam configurações que não estão associadas a
nenhum raciocínio incorreto já identificado sobre este tema.
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6.2.7 Questão 7 2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 23

QUESTÃO 65

A forma das moléculas, como representadas no papel, 
nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a 
molécula contendo um grupo não planar é biologicamente 
ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares 
são inativas.

O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é

A

B

C

D

E

QUESTÃO 66

A elevação da temperatura das águas de rios, lagos 
e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em 
risco as diversas formas de vida aquática que dependem 
desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece 

As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de 
geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas 
nucleares está associada a esse tipo de poluição?

A Fissão do material radioativo.

B

C Conversão de energia das turbinas pelos geradores.

D Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d’água.

E Lançamento do vapor-d’água sobre as pás das 
turbinas.

*AZUL75SAB23*

Comentários gerais sobre o item

Solução

A alternativa B é a solução. O processo de condensação ocorre ao se forçar o vapor
de água a atravessar uma serpentina inserida em algum reservatório com temperatura mais
baixa. Desta forma, o calor pode fluir do vapor para o reservatório, gerando a condensação
pretendida. Este reservatório pode ser, por exemplo, as águas de um rio, lago ou mar,
promovendo a poluição térmica.

No texto-base há a menção de que a poluição térmica ocorre devido ao aumento
por meio artificial da temperatura de rios, lagos ou mares. Assim, o aluno é levado a
avaliar sobre qual das alternativas elencadas identifica a parte do ciclo responsável pelo
incremento da temperatura destes ambientes.

Para acertar a questão o aluno deve lembrar do significado da palavra condensação,
o que é normalmente abordado neste nível de ensino. Além disso, deve aplicar o seu
conhecimento de termodinâmica para inferir que a condensação só ocorre se o calor puder
fluir do vapor para o ambiente. O vapor tem portanto que interagir termicamente com um
outro sistema cuja temperatura seja mais baixa. Este sistema receberá o calor cedido pelo
vapor e vai, por isso, aumentar sua temperatura por meio artificial.

Sobre as competências e habilidades

O INEP caracteriza este item como exigindo a habilidade 23, a habilidade de
"avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos,
considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas". Esta habilidade está
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vinculada à competência da área 6, a de "apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas".

Avaliar exige nível taxonômico abordado pelo item pois avaliar é, a partir de
conhecimentos próprios, realizar julgamentos baseados em critérios. Neste item o aluno
teve que, entre as alternativas apresentadas, observar que a parte final do ciclo de produção
está mais diretamente associada à poluição mencionada, e, para perceber esta associação
direta, teve de se apoiar em conhecimentos, o factual no caso do termo condensação e,
em relação à reflexão apresentada na solução, apoiar-se no conhecimento procedural.

O distrator D, por exemplo, traz parte do ciclo que é indiretamente responsável
pela poluição. Assim, para discernir entre a resposta correta e este distrator foi exigido do
aluno julgar, dentre estas duas alternativas, que o gabarito está mais diretamente associado
à poluição enquanto que o distrator só o faz de modo indireto.

Para a observação desta relação direta o aluno teve de considerar que para haver a
condensação deve existir um meio recebendo este calor. Tal reflexão deve ser classificada
cognitivamente como avaliar.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 27,00% -0,019
B 16,31% 0,120
C 17,39% -0,082
D 28,35% 0,046
E 10,95% -0,063

 

Vê-se nas estatísticas que a alternativa D, além de mais marcada, teve coeficiente bisserial
positivo. O gráfico mostra que ela confundiu a maioria dos alunos até os 70000 pontos
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e que seu comportamento foi crescente até os 62000 pontos aproximadamente. Logo,
estatisticamente, não serviu como distrator.

Porém, considerando as outras informações levantadas, somos levados a supor que
o comportamento estatisticamente inadequado do distrator D pode ter ocorrido devido ao
alto nível de exigência do item.

O item é muito difícil, com nível de dificuldade maior que 80000 pontos.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base é contextualizado em qualquer dos sentidos analisados, leva em
consideração o tempo que o aluno tem para fazer a questão e possui um texto e enunciado
claros.

O distrator D é bom distrator pois, a menos que o aluno siga os desenvolvimentos
apresentados na solução, ele será o escolhido. Tal distrator, inclusive, pertence a nível
taxonômico inferior. Quantos aos outros, penso que a alternativa A pode chamar a atenção
dos alunos de menor nível taxonômico pois só conecta a produção da energia nuclear à
fissão do material radioativo.

Outros Comentários

A apresentação na escola de esquemas de funcionamento de diversos tipos de
usinas é de grande importância para o ensino de física. Além de servir de contexto para o
desenvolvimento de diversos conteúdos disciplinares, pode trazer para a sala de aula temas
de relevância que extrapolam a ciência, como temas econômicos, ambientais e políticos,
contribuindo assim para uma formação interdisciplinar.
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6.2.8 Questão 8
2014
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QUESTÃO 67

Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos 
inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a 

determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada.

Nível de abandono
da esfera

Ângulo do plano de
descida

Ângulo do plano de
subida

Galileu e o plano inclinado

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera

A manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.
B manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.
C diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.
D diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento.
E aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento.

QUESTÃO 68

Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, 
evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura 
ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o 

indicará adulteração no combustível.

A Mudou de sentido.
B

C Atingiu o valor do ângulo limite.
D Direcionou-se para a superfície de separação.
E Aproximou-se da normal à superfície de separação.

*AZUL75SAB24*

Comentários gerais sobre o item

Solução

Ao reduzir o ângulo de subida a zero, anula-se a força resultante sobre a esfera de
metal, uma vez que não há atrito, e portanto o impulso também será nulo. Pelo teorema
do impulso-momento, isto implica que o momento será conservado, logo o movimento
se dará com velocidade constante se o ângulo de subida for zero. A alternativa A está,
portanto, correta.

Para acertar o item o aluno precisa aplicar a lei da inércia, conectando-a com o
teorema impulso-momento, num nível de conhecimento conceitual.

Quanto ao tempo para a solução e a exigência de conhecimentos de física, a questão
é apropriada.

Sobre as competências e habilidades

O INEP classifica este item como medindo a habilidade 3, "confrontar interpretações
científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes
culturas". Esta habilidade está associada à competência 1: "compreender as ciências naturais
e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos
processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade".

Mais uma vez, a ambiguidade contida nesta última descrição dificulta a tarefa de
associar o item à competência. O texto-base faz referência explícita ao esforço de Galileu
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em sua busca pelo entendimento do movimento dos corpos, passo importante na construção
da mecânica, mas para encontrar a solução correta não é necessário que o aluno tenha
compreendido o seu impacto na ciência.

Quanto à habilidade, o aluno, uma vez tendo feito a previsão correta sobre o
movimento da esfera, de fato deve confrontar uma interpretação científica com outra do
senso comum. O passo da previsão antecede, no entanto, o da interpretação, e para que
seja dado o aluno pode apoiar-se, por exemplo, na lei da inércia. Se o aluno não dá este
passo, será confrontado com uma questão que viola sua própria experiência pessoal, na
qual os objetos em movimento diminuem de velocidade na ausência de uma força que os
empurre. A abstração de considerar uma situação "sem atritos"tem um significado obscuro
para muitos, se não a maioria, dos alunos nesta etapa de escolaridade. Por isso, é possível
que vários tenham simplesmente ignorado esta informação dada no texto-base, ficando
então limitados à resposta consistente com sua experiência cotidiana prévia.

Poderia ser mais apropriado classificar este item na habilidade 20, a de caracterizar
causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
Esta habilidade, no entanto, está associada à competência que trata das intervenções
científico-tecnológicas, termo genérico que dificulta a categorização.

Quanto ao nível cognitivo associado ao item pelas categorias da taxonomia de
Bloom revisada, observo que a habilidade 3 exige que se confronte interpretações. Ocorre
que "confrontar"envolve "comparar", e está ligado ao táxon "entender". Para resolver a
questão o aluno deve aplicar um conhecimento, logo a habilidade está aquém do nível
exigido.

Estas são, contudo, mais críticas à própria matriz de referência do que ao item, pois
este trata realmente de uma superação do senso comum. Assim, bastaria que a habilidade
não estivesse contida naquela competência e que em seu comando não figurasse o termo
"interpretação".

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 17,56% 0,072
B 19,57% 0,007
C 28,30% 0,036
D 18,72% -0,056
E 15,85% -0,057
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Observando o gráfico percentual apresentado observamos um resultado nada sur-
preendente: os alunos com notas mais baixas marcam prioritariamente a alternativa C e
aqueles um pouco mais preparados a alternativa B. Esta normalidade se deve ao erro muito
comum de em B ser a causa do movimento o senso comum, frequente apenas aos alunos
que lembram da lei da inércia, e a C ser a previsão do senso comum, ou seja, pertencentes
aos alunos que não entendem esta lei, ou seja, alunos com notas mais baixas.

Verificamos, também que o item é muito difícil, já que só os alunos cujas notas são
maiores que 67000 aproximadamente escolheram prioritariamente a resposta correta.

Observa-se que a questão mediu apropriadamente os alunos com nota maior que
65000, pois o gabarito tem grande grau de discriminação e a probabilidade da escolha dos
distratores caem a partir deste valor. Antes deste escore o item não mediu os alunos de
modo satisfatório, pois os gráficos mostram que a probabilidade de escolha dos distratores
B e C é crescente e a da resposta correta decrescente.

Concluo esta análise com a afirmação de que tal comportamento deve ter por causa
a enorme influência do senso comum e a grande falha de nossa escola em revertê-lo.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base faz um relato incompleto da célebre experiência mental que Galileu
usou como suporte para sua versão da lei da inércia. Infelizmente omite a observação de
que a redução da rugosidade nas superfícies faz com que a esfera alcance um nível, na
rampa de subida, cada vez mais próximo ao nível de partida, levando Galileu a intuir que
se as superfícies fossem perfeitamente lisas estes dois níveis seriam sempre iguais, quaisquer
que fossem os ângulos das duas rampas. Portanto, na situação em que o ângulo da rampa
de subida é zero a esfera nunca pararia. Esta omissão retira da experiência a observação
crucial que conduz à lei da inércia.

Segundo os critérios do INEP a questão não é contextualizada, pois não é possível
referir-se a ela como sendo "retiradas das situações aonde elas se originam para aproximar
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os temas escolares da realidade extraescolar". Por outro lado, a omissão no texto acima
mencionada faz com que o texto-base não seja suficiente para que o aluno resolva o item
sem usar informações externas a ele.

O enunciado é claro. Quanto aos distratores, o uso do termo "impulso"exige que
o aluno tenha sido apresentado a seu significado científico e o diferencie do seu uso na
linguagem cotidiana. O item ficaria menos exigente se os raciocínios citados nas alternativas
envolvessem a força resultante em vez do impulso. Além disso, a formulação da alternativa
B com o uso do impulso pode confundir o aluno que conheça o teorema do impulso-
momento, já que o momento da esfera é igual ao impulso exercido ao longo da rampa de
descida e é a sua conservação que mantém a esfera em movimento.

Outros comentários

Este item trata da aplicação mais simples da lei da inércia, é costumeiramente
abordado nas escolas servindo de contexto para a superação do senso comum necessária
para a compreensão da lei da inércia.

Mesmo neste caso, tão típico, corriqueiramente tratado e um dos pilares da física,
vemos a enorme dificuldade do aluno em responder a alternativa correta.
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6.2.9 Questão 9

2014
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QUESTÃO 67

Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos 
inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a 

determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada.

Nível de abandono
da esfera

Ângulo do plano de
descida

Ângulo do plano de
subida

Galileu e o plano inclinado

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera

A manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.
B manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.
C diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.
D diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento.
E aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento.

QUESTÃO 68

Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, 
evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura 
ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o 

indicará adulteração no combustível.

A Mudou de sentido.
B

C Atingiu o valor do ângulo limite.
D Direcionou-se para a superfície de separação.
E Aproximou-se da normal à superfície de separação.

*AZUL75SAB24*

Comentários gerais sobre o item

Solução

O texto menciona que a razão entre o seno do raio incidente e do raio refratado
para a gasolina não adulterada é 1,4, logo a gasolina é um meio mais refringente que o
ar e o raio refratado aproxima-se da reta normal ao plano de separação entre os meios.
Posteriormente, nos testes de fiscalização, a gasolina apresentou índice de refração de 1,9 e
portanto mais refringente que a gasolina não adulterada e desta forma, o raio refratado
aproxima-se mais ainda da normal. O gabarito é, portanto, a letra E.

Para resolver o aluno pode ter seguido os seguintes passos: Ao ler o texto foi desde
o início informado que a questão tratava da refração luminosa, assim a tarefa de interpretar
foi facilitada. Em seguida, precisou identificar o termo "razão entre os senos"como o índice
de refração, e tal identificação pode ser enquadrada como um ato de entender. Por fim,
teve que lembrar que o raio refratado aproxima-se tanto mais da da normal quanto mais
refringente for o meio.

Outra maneira de resolver o item passa por uma aplicação da lei de Snell-Descartes.
A dificuldade neste caso será maior pois o aluno se deparará com o seguinte tipo de
problema matemático:

sen(θ1) < sen(θ2), logo θ1 < θ2,

o que exige certa habilidade matemática para resolver.

Sobre as competências e habilidades

O INEP categorizou este item como exigindo a habilidade 19, a capacidade de
avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
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Tal habilidade está vinculada à competência 5, que é a capacidade de entender
métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.

É claro que o item não exigiu a habilidade de avaliar; avaliar é realizar julgamentos.
No item, não houve este tipo de exigência. Ao contrário, indiretamente se levantou um
problema econômico, o da verificação da qualidade do combustível vendido, apresentou-se
a solução, ou seja, através da utilização da lei de Snell para a verificação desta qualidade e
pediu-se para o aluno inferir qual seria o comportamento do feixe luminoso numa gasolina
já sabidamente adulterada.

Portanto a exigência era o lembrar e o entender esta lei, e não a partir dela
avaliar o método.

Quanto à dimensão do conhecimento, podemos classificá-la como exigindo até o
nível conceitual.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 22,70% 0,006
B 20,67% -0,063
C 20,65% -0,035
D 19,30% -0,023
E 16,68% 0,108

 

Observa-se que a alternativa correta é a menos marcada, assim se pela TCT a
questão pode ser considerada muito difícil, pela TRI, ou melhor, usando ideia contida nesta
teoria, a questão é menos difícil que várias das anteriores pois a partir dos aproximadamente
65000 pontos o percentual de acerto fica sempre maior que 50%

As alternativas B e C se comportaram de maneira semelhante, provavelmente por
serem apenas "chutes".
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O distrator A teve comportamento crescente para os alunos com escore entre 50000
e 55000, permanecendo o mais marcado até praticamente 60000 pontos. Penso que isto
pode ter ocorrido devido a estes alunos lembrarem do fenômeno da refração, ou seja, que
a refração altera a direção do raio, e estes alunos confundiram direção com sentido. Ou
seja, a dificuldade para estes alunos é a terminologia, que reside no mais elementar nível
de conhecimento.

Já a alternativa D também teve comportamento crescente, mas agora para os alunos
com escores entre 55000 e 63000 aproximadamente. Estes alunos podem ter esquecido que
o ângulo é medido a partir da normal, informação que deveria ter sido declarada pois se
trata de um detalhe da teoria.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base é claro e contextualizado em ambos os sentidos, faltando apenas a
informação do modo como o ângulo é medido, ou seja, a partir da normal. Já o comando
do item sofre de um problema. O enunciado é indireto, assim, resta a pergunta: Se o índice
de refração da gasolina fosse 1,2, ou seja, menor que a gasolina não adulterada, qual seria
a alternativa correta?

Neste caso teríamos que decidir entre as alternativas E e D. Pelo que está escrito
no comando do item tenderíamos a escolher a alternativa E, porém como se trata de fazer
uma comparação entre as amostras de gasolina podemos supor que a alternativa correta é
a D, logo, o comando da questão não é claro.

A alternativa D serviu ao aluno que não lembrou que o ângulo é medido a partir
da superfície de separação. Inclusive, como o ENEM não tem foco na memorização, tal
informação deveria estar contida no item.
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6.2.10 Questão 102014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 26

QUESTÃO 71

Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida 
pela água do mar. O esquema representa reações 
que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema 
ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na 
atmosfera pode afetar os recifes de corais.

Dióxido de carbono
 atmosférico

CO2

Dióxido de carbono
 dissolvido

1

+CO2 H2O
Água

H2CO3

Ácido
carbônico

HCO3
–

Íons bicarbonato

H+

Íons hidrogênio

Íons carbonato

CO3
2–

Conchas
deformadas

Menos
ácido

Mais
ácido

2 3

Disponível em: http://news.bbc.co.uk. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado).

O resultado desse processo nos corais é o(a)

A seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.
B

indesejável.
C menor incorporação de carbono, afetando seu 

metabolismo energético.
D estímulo da atividade enzimática, evitando a 

E dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo 
o tamanho das populações.

QUESTÃO 72

O funcionamento dos geradores de usinas elétricas 
baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, 
descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se 
observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma 
espira em sentidos opostos com módulo da velocidade 
igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i,

S N

v

A

i

v

B

outra possibilidade é mover a espira para a

A esquerda e o ímã para a direita com polaridade 
invertida.

B direita e o ímã para a esquerda com polaridade 
invertida.

C esquerda e o ímã para a esquerda com mesma 
polaridade.

D direita e manter o ímã em repouso com polaridade 
invertida.

E esquerda e manter o ímã em repouso com mesma 
polaridade.

QUESTÃO 73

Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as 
mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela 
produção de ATP em células eucariotas, assim como 
os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes 
ancestrais que foram incorporados por células mais 
complexas.

Uma característica da mitocôndria que sustenta essa 
teoria é a

A capacidade de produzir moléculas de ATP.
B presença de parede celular semelhante à de 

procariontes.
C presença de membranas envolvendo e separando a 

matriz mitocondrial do citoplasma.
D capacidade de autoduplicação dada por DNA circular 

próprio semelhante ao bacteriano. 
E

reações químicas do metabolismo aeróbio.

*AZUL75SAB26*

Comentários gerais sobre o item

Solução

A solução para este item está baseada no conhecimento da lei da indução de
Faraday, que relaciona a variação do fluxo do campo magnético com o aparecimento de
uma força eletromotriz induzida na bobina, o que gerará uma corrente elétrica através
dela. A figura informa que o imã e a bobina têm velocidades opostas, o que produz uma
diminuição no fluxo do campo magnético para a direita. Para obtermos o mesmo sentido
da corrente em outra configuração dos mesmos materiais, a lei de Faraday impõe que se
preserve o sinal da variação do fluxo do campo magnético. Como a diminuição do fluxo
para a direita produz uma variação de mesmo sinal que um aumento do fluxo para a
esquerda, isto pode ser feito aproximando o imã com polaridade invertida da bobina. Tal
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possibilidade está contemplada na alternativa A.

Em princípio o aluno deve perceber que o que está em jogo é a variação do fluxo
do campo magnético, pois é seu sinal que determina o sentido da corrente, e esta etapa da
resolução do problema podemos caracterizar como a de entendimento da lei de Faraday. A
questão do sinal da variação do fluxo envolve uma abstração matemática que pode ser
evitada com o uso da lei de Lenz. Quer esta última tenha sido mobilizada pelo aluno, quer
não, ele deve refletir na aplicação da lei de Faraday ao identificar que a imagem mostra
o fluxo para a direita diminuindo. Segue-se um exame das alternativas, uma a uma, na
procura de uma que produza variação do fluxo de mesmo sinal, e para isso deve se remeter
novamente a uma aplicação da lei de indução.

Dentre as críticas que Lang faz a esta questão3 as mais problemáticas são: A lei da
indução não está contemplada na matriz de referência como conteúdo, há duas soluções
para a questão, o gabarito e a alternativa C se o imã se mover mais rapidamente que a
bobina.

É critico, também, que mais uma vez o item não trata do assunto de uma forma
contextualizada e não é, obviamente, um problema significativo para o aluno.

O texto-base usa uma linguagem simples e de leitura fácil. Mas o comando impõe
que a escolha de uma alternativa envolva o exame detalhado de cada uma, o que aumenta
consideravelmente o tempo necessário para a resolução do item.

Sobre as competências e habilidades

O Inep caracteriza este item como exigindo a habilidade 21, ou seja, "utilizar leis
físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no
contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo."Tal habilidade está inserida na
competência 6 novamente: Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

Interpretar significa descobrir o significado, determinar com precisão o sentido
de algo. Taxonomicamente está no nível do entender, e não poderia ser diferente. A
dificuldade na análise da competência que o INEP julga estar sendo avaliada pela resposta
a este item resulta, mais uma vez, na ambiguidade de sua descrição. O texto-base nomeia
o fenômeno da indução magnética e descreve um experimento a ele ligado. Cabe ao aluno
fazer a associação entre a descrição fornecida - ou ao nome do fenômeno - e as leis que
regem este fenômeno. Em seguida, aplicar estas leis a diversas configurações descritas
nas alternativas para prever qual delas reproduz o resultado da experiência descrita. Este
processo cognitivo está associado à competência de "interpretar"? No caso deste item, o
que é claro é que sua solução exige que o aluno utilize leis físicas para prever o resultado

3 http:\\www.if.ufrgs.br\cref\?area=questions&id=940



6.2. As Questões de Física do ENEM de 2014 77

de experimentos, que ele aplique as leis a situações diversas.

Quanto ao conhecimento o nível exigido foi o procedural.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 27,26% 0,243
B 21,75% -0,042
C 19,07% -0,053
D 17,65% -0,054
E 14,27% -0,065

 

As estatísticas deste item são sem dúvida surpreendentes tendo em vista que este
assunto não está contido na matriz de referência. Minha suposição é que isto decorre do
fato de a edição do ENEM de 2013 conter um item que abordava este conhecimento, o
que permitiu que alguns estudantes previssem sua repetição no ano seguinte. Quanto a
isto é importante frisar as já mencionadas distorções que o ENEM pode gerar no ensino e
portanto os itens deveriam ser selecionados com mais cuidado.

O gráfico mostra que os distratores não foram bem escolhidos pois tem valores
percentuais sempre muito próximos. Outro dado é que a partir dos 65000 pontos mais da
metade dos alunos acerta o item o que configura o item como difícil, fato em consonância
com o percentual de 27% de acerto.

O bisserial da alternativa correta está quase ideal e os dos distratores foram todos
negativos. Estatisticamente esta questão foi boa, a menos dos distratores que não puderam
mostrar tendências.
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Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base é claro. O item não está contextualizado como determina o INEP, e
as informações do texto-base não são suficientes, sozinhas, para sua solução.



6.2. As Questões de Física do ENEM de 2014 79

6.2.11 Questão 112014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 27

QUESTÃO 74

No heredograma, os símbolos preenchidos 
representam pessoas portadoras de um tipo raro de 
doença genética. Os homens são representados pelos 
quadrados e as mulheres, pelos círculos.

Qual é o padrão de herança observado para essa doença?

A Dominante autossômico, pois a doença aparece em 
ambos os sexos.

B Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a 

C Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida 

D
homens afetados também apresentam a doença.

E Codominante autossômico, pois a doença é herdada 

da mãe.

QUESTÃO 75

Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros 
em que guarda um concentrado de enzimas digestivas 
está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, 

age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a 
digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele 
monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, 
adiciona o concentrado de enzimas em soluções com 
pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em 
algum deles.

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar 
que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que 
contém

A cubo de batata em solução com pH = 9.
B pedaço de carne em solução com pH = 5.
C clara de ovo cozida em solução com pH = 9.
D porção de macarrão em solução com pH = 5.
E bolinha de manteiga em solução com pH = 9.

QUESTÃO 76

Alguns sistemas de segurança incluem detectores de 
movimento. Nesses sensores, existe uma substância que 
se polariza na presença de radiação eletromagnética de 
certa região de frequência, gerando uma tensão que pode 

Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação 
emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.

WENDLING, M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br.
Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).

A radiação captada por esse detector encontra-se na 
região de frequência

A da luz visível.
B do ultravioleta.
C do infravermelho.
D das micro-ondas.
E das ondas longas de rádio.

QUESTÃO 77

O estudo de compostos orgânicos permite aos 

responsáveis pelas características de cada substância 
descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais 
cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e 

A fórmula que se enquadra nas características da 
molécula investigada é

A CH3–(CH)2–CH(OH)–CO–NH–CH3.
B CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH–CH3.
C CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH2.
D CH3–CH2–CH(CH3)–CO–NH–CH3.
E C6H5–CH2–CO–NH–CH3.

QUESTÃO 78

Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, 
alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de 
plástico ecológico, que apresenta em sua composição 
amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, 
obtida a partir de uma fonte petroquímica.

ERENO, D. Plásticos de vegetais. Pesquisa Fapesp, n. 179, jan. 2011 (adaptado).

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é 
facilitada porque os carboidratos presentes

A dissolvem-se na água.
B absorvem água com facilidade.
C caramelizam por aquecimento e quebram.
D são digeridos por organismos decompositores.
E decompõem-se espontaneamente em contato com 

água e gás carbônico.

*AZUL75SAB27*

Comentários gerais sobre o item

Solução

Não há muito o que comentar sobre a solução apenas digo que a mesma é a
alternativa C. Todo corpo aquecido emite radiação eletromagnética, esta radiação perfaz um
espectro de frequências que depende da sua temperatura, na temperatura da pele humana
a emissão corresponde a um espectro principalmente na frequência do infravermelho.

Para atingir esta solução o aluno só precisa lembrar que o espectro emitido pelo
corpo humano está nesta faixa de frequências. O tempo para solução do item foi adequado.

Sobre as competências e habilidades

O INEP categorizou este item por exigir a habilidade 22, ou seja, a capacidade de
"compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas
manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas,
sociais, econômicas ou ambientais."Esta habilidade está vinculada a competência de
"apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar
ou planejar intervenções científico-tecnológicas."

O item não exige que o aluno compreenda "fenômenos decorrentes da interação
entre a radiação e a matéria", tão somente que lembre que a radiação emitida pelo
corpo humano está na faixa do infravermelho. Também não é possível caracterizar o item
como exigindo a competência de interpretação, avaliação ou planejamento de intervenções
científico-tecnológicos. Inicialmente isto se deve as exigências de interpretar, avaliar ou
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planejar que não foram exigidas mas também a própria ideia de intervenção científico-
tecnológico, intervir é interferir no curso natural com algum propósito, o que não foi o
caso do item.

Quanto ao conhecimento exigido, posso enquadrá-lo na táxon factual.

Uma das recomendações que o INEP faz a respeito da confecção dos itens é que
eles devem conter uma situação-problema que deve ser "entendida como um desafio que
leva o aluno a um contexto reflexivo capaz de mobilizar seus recursos cognitivos". Resta a
pergunta, não exclusiva a este item, qual foi o contexto reflexivo aonde o aluno foi levado?

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 8,25% -0,094
B 15,37% -0,102
C 48,69% 0,322
D 20,36% -0,065
E 7,33% -0,078

 

Único item que tem bisserial ideal, o item foi de dificuldade intermediária pois 48%
dos alunos acertaram o item, quanto a outra definição de dificuldade podemos caracterizar
o item como fácil pois a partir dos 48000 pontos os alunos acertam mais que erram.

O distrator D é curioso pois esta alternativa atraiu aproximadamente 20% dos
alunos até os 60000 pontos. Diante deste fato faço a hipótese de que o mesmo deve ter
ocorrido tendo como apoio a palavra "amplificada"presente no texto, ou seja, a partir da
leitura de que algo, desconhecido pelo aluno, deve ser amplificado então o aluno supôs que
o que deve ser amplificado deve ser pequeno, mini, micro.
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Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base pode ser dito contextualizado segundo os parâmetros do INEP, tendo
a considerar que contextualizações que sirvam apenas como pano de fundo para o problema
não são adequados pois só tomam do aluno o tempo para a interpretação e a leitura.
Segundo a outra definição não, não houve contextualização pois a leitura das duas últimas
linhas do texto-base e do enunciado são suficientes para a solução.

Não penso poder considerar o texto-base como claro pois a passagem central do
texto, ou seja, a que diz que "nesses sensores, existe uma substância que se polariza na
presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão
que pode ser amplificada"é possivelmente difícil a um aluno desta etapa de ensino. O
enunciado do item é claro.

Os distratores novamente não podem ser considerados bons por serem apenas
alternativas distintas, não chamam a atenção dos que não possuem a habilidade.
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6.2.12 Questão 12

2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 29

QUESTÃO 82

Um professor utiliza essa história em quadrinhos para 
discutir com os estudantes o movimento de satélites. 
Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento 
do coelhinho, considerando o módulo da velocidade 
constante.

SOUSA, M. Cebolinha, n. 240, jun. 2006.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o 
vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro 
quadrinho, é

A nulo.
B paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
C paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
D perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para 

o centro da Terra.
E perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para 

fora da superfície da Terra.

QUESTÃO 83

A utilização de processos de biorremediação 
de resíduos gerados pela combustão incompleta de 
compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando 
minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de 
resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 
concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 

resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se 
amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme 
apresentado no quadro.

Ambiente Resíduo de naftaleno (g)
Solo I 1,0  10 2

Solo II 2,0  10 2

Água I 7,0  10 6

Água II 8,0  10 6

Água III 9,0  10 6

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)

A solo I.
B solo II.
C água I.
D água II.
E água III.

*AZUL75SAB29*
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QUESTÃO 82

Um professor utiliza essa história em quadrinhos para 
discutir com os estudantes o movimento de satélites. 
Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento 
do coelhinho, considerando o módulo da velocidade 
constante.

SOUSA, M. Cebolinha, n. 240, jun. 2006.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o 
vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro 
quadrinho, é

A nulo.
B paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
C paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
D perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para 

o centro da Terra.
E perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para 

fora da superfície da Terra.

QUESTÃO 83

A utilização de processos de biorremediação 
de resíduos gerados pela combustão incompleta de 
compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando 
minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de 
resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 
concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 

resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se 
amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme 
apresentado no quadro.

Ambiente Resíduo de naftaleno (g)
Solo I 1,0  10 2

Solo II 2,0  10 2

Água I 7,0  10 6

Água II 8,0  10 6

Água III 9,0  10 6

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)

A solo I.
B solo II.
C água I.
D água II.
E água III.

*AZUL75SAB29*

Comentários gerais sobre o item

Solução

A solução é a letra A. Se o módulo da velocidade é constante, a componente da
aceleração responsável pela mudança deste módulo, que é a componente tangencial, tem
que ser nula.

Para acertar este item o aluno deve lembrar da definição de aceleração tangencial
e de sua relação com a mudança do módulo da velocidade. Há também raciocínios que
parecem ser sugeridos pelo texto-base envolvendo a particularidade do movimento ser
circular uniforme, o que não é necessário para a resolução do item. Penso ser adequado o
tempo para a solução do item.

Sobre as competências e habilidades

A habilidade exigida é, segundo o INEP, a vigésima da matriz de referência, ou seja,
a de "caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou
corpos celestes."Esta habilidade também está vinculada a sexta competência, aquela de
apropriar-se de conhecimentos para interpretar, etc...

Novamente o item não corresponde à habilidade, o aluno não foi exigido a carac-
terizar as causas ou efeitos dos movimentos. Caracterizar é o mesmo que descrever ou
destacar aquilo que distingue o que se está analisando de outros não analisados. Quando
se diz caracterizar as causas ou efeitos dos movimentos, está se exigindo que se descreva
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ou destaque as razões ou as consequências dos movimentos. Taxonomicamente isto poderia
ser encarado como analisar pois ao caracterizar diferenciamos este daquele e atribuímos
tal causa ou consequência ao movimento.

Além de não ser o nível taxonômico exigido, o teor da habilidade não corresponde
exatamente ao item, pois numa investigação sobre as causas do movimento circular uniforme
poderíamos nos questionar sobre a necessidade da força normal ou de uma velocidade
mínima para o acontecimento deste tipo de movimento, mas também que não é causa
deste movimento a força tangencial. Se não houvesse, no texto, menção a que a velocidade
possui módulo constante poderíamos supor que o aluno tivesse que fazer esta análise, mas
havendo só se requisitou do aluno lembrar que num movimento circular uniforme não há
aceleração tangencial.

O item, portanto, trata muito mais da cinemática do que da dinâmica e não
podemos classifica-lo como exigindo uma análise das causas do movimento.

O nível taxonômico da dimensão do conhecimento foi o factual.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 12,25% 0,076
B 34,70% 0,025
C 13,39% -0,077
D 19,16% 0,013
E 20,50% -0,033

 

Estatisticamente a questão foi muito difícil pois só 12,25% dos alunos o acertaram
e só após os 74000 pontos aproximadamente eles acertam mais que erram. Vemos também
que a alternativa D confundiu o aluno com boa nota, o que contribui para a caracterização
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do distrator como inapropriado, o mesmo ocorreu com a alternativa B, que teve bisserial
positivo que deveu-se aos alunos no começo da escala de escore.

Tomando estas estatísticas podemos considerar o item inapropriado.

Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base e o enunciado são claros, o item é contextualizado segundo o INEP
pois retira o problema de uma situação, no caso o quadrinho, de onde ele se apresenta.
Segundo a outra definição de contextualizado podemos dizer que houveram passagens
irrelevantes para a solução do item.

Os distratores refletem o fato de o item exigir quanto ao conteúdo a cinemática do
movimento circular e quanto a táxon cognitiva o lembrar, esta conclusão está apoiada na
verificação de que parte das alternativas estava questionando sobre a aceleração tangencial
ser paralela ou perpendicular ao movimento. A outra parte, porém, estava preocupada
com o sentido da aceleração. Nesta etapa dos distratores podemos ver que a alternativa B
é bom distrator pois trata de pensamento comum de parte dos alunos, o de que não existe
movimento uniforme sem a ausência de uma força motriz.

Quanto ao distrator D considero que ele confunde o aluno e não serve para medir
sua habilidade pois traz informação que corresponde a uma verdade científica e basta o
aluno confundir o termo aceleração tangencial com a aceleração normal. Termos que penso
ser muito técnicos.
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6.2.13 Questão 13
2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 30

QUESTÃO 84 

 Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal 
de TV em um aparelho, estamos alterando algumas 
características elétricas de seu circuito receptor. 
Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam 
simultaneamente ao receptor, somente aquelas que 
oscilam com determinada frequência resultarão em 
máxima absorção de energia.

O fenômeno descrito é a

A difração.
B refração.
C polarização.
D interferência.
E ressonância.

QUESTÃO 85 

Imunobiológicos:
diferentes formas de produção, diferentes aplicações

Aplicação do 
imunobiológico I

Produção do
 imunobiológico III

Aplicação do imunobiológico III

Aplicação do 
imunobiológico II

Vírus,
bactérias

A B

Embora sejam produzidos e utilizados em situações 
distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma 
semelhante nos humanos e equinos, pois

A conferem imunidade passiva.
B transferem células de defesa.
C suprimem a resposta imunológica.
D estimulam a produção de anticorpos.
E desencadeiam a produção de antígenos.

QUESTÃO 86 

 Grande quantidade dos maus odores do nosso dia 
a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, 
em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que 
contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir 
ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com 
vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor 
de peixe, já que a molécula de piridina (C5H5N) é uma 
das substâncias responsáveis pelo odor característico de 
peixe podre.

SILVA, V. A.; BENITE, A. M. C.; SOARES, M. H. F. B. Algo aqui não cheira bem... A química 
do mau cheiro. Química Nova na Escola, v. 33, n. 1, fev. 2011 (adaptado).

A sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro 
característico do vinagre.

B solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução 
ácida empregada.

C inibição da proliferação das bactérias presentes, 
devido à ação do ácido acético.

D degradação enzimática da molécula de piridina, 
acelerada pela presença de ácido acético.

E reação de neutralização entre o ácido acético e a 
piridina, que resulta em compostos sem mau odor.

QUESTÃO 87 

Quando adolescente, as nossas tardes, após 
as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, 
quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a 
aposta, ele possui o ouvido absoluto.

O ouvido absoluto é uma característica perceptual de 

sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las 
com outras notas de uma melodia.
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 

Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das 
ondas que permite essa distinção entre as notas é a

A frequência.
B intensidade.
C forma da onda.
D amplitude da onda.
E velocidade de propagação.

*AZUL75SAB30*

Comentários gerais sobre o item

Solução

A solução é a letra E, a ressonância é o fenômeno responsável pela sintonia de uma
estação de rádio. O receptor do rádio precisa separar as ondas eletromagnéticas desejadas
das indesejadas. O circuito amplificador do sinal coletado pela antena contém um oscilador
RLC com capacitância variável, que é forçado pelo sinal vindo da antena. A função
do seletor de sintonia é alterar a capacitância deste oscilador de modo a modificar sua
frequência natural. Para amplificar apenas o sinal emitido pela estação de rádio desejada,
esta frequência natural deve ser alterada para ficar igual à frequência da portadora do sinal
da estação. Quando isto ocorre, diz-se que o circuito amplificador está em ressonância com
o sinal desejado: a absorção de energia deste sinal pelo sistema amplificador é máxima, e a
contribuição do restante do espectro se torna desprezível frente aquela do sinal da estação
que se quer ouvir.

O texto-base menciona que o sintonizador altera "algumas características elétricas
do circuito receptor"e mais tarde cita que "somente aquelas (ondas) que oscilam com
determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia". Estas pistas poderiam
bastar para que o aluno encontre a resposta correta se, e somente se, ele já teve algum
contato prévio com o fenômeno da ressonância. Não conheço, no entanto, ninguém que
tenha tido este contato no ensino médio. Isto indica que o conhecimento necessário para a
escolha da alternativa correta não é detido pelo aluno.

Como a matriz de referência não traz claramente, como conteúdo, o reconhecimento
dos fenômenos da difração, da polarização, da interferência e da ressonância, me parece
que, quanto ao conteúdo exigido, esta questão não é apropriada. Embora ela de fato se
refira aos ditos "fenômenos ondulatórios", os fenômenos dela objeto são, em geral, ignorados
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pelos currículos do ensino médio. Por isto, uma questão como essa não deveria ser usada
num exame em escala. Como veremos na questão seguinte, o usual no ensino médio é
restringir-se à exposição de um pequeno conjunto de grandezas usada para caracterizar as
ondas. A discussão dos fenômenos ondulatórios se limita aqueles mais simples, e que são
prontamente identificados em fenômenos óticos, como reflexão e refração. Se queremos que
um item como este conste do exame, é necessário que os conteúdos da matriz de referência
sejam explicitados com mais clareza.

Sobre as competências e habilidades

O INEP caracteriza este item como exigindo a habilidade de "reconhecer carac-
terísticas ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a
seus usos em diferentes contextos."que se encontra vinculada a competência da área 1,
a de "Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como constru-
ções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento
econômico e social da humanidade".

Em relação à habilidade, a classificação do item me parece adequada. Se o aluno
foi exposto ao fenômeno da ressonância, o texto-base sugere sua lembrança ao relacionar a
máxima absorção de energia a ondas de uma determinada frequência. Cabe então identificar
nesta referência os dois elementos chaves para reconhecer a característica fundamental
do fenômeno da ressonância. Entendo que o nível cognitivo de reconhecer. Quanto à
competência, faço a mesma crítica feita num item anterior. O sentido de compreender as
ciências como construções humanas estaria mais apropriado em itens que tratassem da
trajetória enfrentada pela humanidade no desenvolvimento do conhecimento científico, o
que certamente não foi o caso aqui.

Concluo esta secção com a menção de que a classificação quanto a taxonomia de
Bloom ficou com o lembrar para a dimensão cognitiva e o factual para o domínio do
conhecimento.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 10,83% -0,124
B 14,10% -0,031
C 18,35% 0,021
D 32,87% -0,023
E 23,85% 0,204
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As estatísticas deste item retratam um item difícil pelo percentual de acerto e
também devido a que só a partir de aproximadamente 70000 pontos os alunos acertarem
mais do errarem.

Chamou a atenção dos alunos com escores no começo da escala de pontuação a
alternativa D. Levanto a hipótese de que esta escolha tenha relação com o fato corriqueiro
de surgir entre a sintonia de uma estação de rádio e outra vizinha um ruído que o aluno
pode associar, usando a linguagem comum, ao termo "interferência".

Observa-se também que houve crescimento de escolha da alternativa C para os
alunos com nota entre 60000 e 68000 aproximadamente. Como o fenômeno da polarização
não tem aplicação corriqueira no caso de circuitos elétricos, penso que estes, não cientes do
real significado do significado da polarização das ondas, o confundiram com as polaridades
dos circuitos, já que o texto-base contém passagem que diz "... estamos alterando algumas
características elétricas de seu circuito". Este aluno pode ter se apoiado nesta frase para
selecionar entre as alternativas aquela que mais lhe soou como algo relacionado a um
circuito elétrico.

Sobre os distratores e o texto-base

Relativamente à contextualização, o item é adequado segundo o INEP. As infor-
mações contidas no texto-base são suficientes para a escolha da alternativa correta se
o estudante teve contato prévio com o fenômeno da ressonância. Os distratores apenas
mencionam outros fenômenos ondulatórios e só são cabíveis no item porque ele exige para
a escolha da alternativa correta o conhecimento prévio de uma informação que deve ser
lembrada .
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6.2.14 Questão 14

2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 30

QUESTÃO 84 

 Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal 
de TV em um aparelho, estamos alterando algumas 
características elétricas de seu circuito receptor. 
Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam 
simultaneamente ao receptor, somente aquelas que 
oscilam com determinada frequência resultarão em 
máxima absorção de energia.

O fenômeno descrito é a

A difração.
B refração.
C polarização.
D interferência.
E ressonância.

QUESTÃO 85 

Imunobiológicos:
diferentes formas de produção, diferentes aplicações

Aplicação do 
imunobiológico I

Produção do
 imunobiológico III

Aplicação do imunobiológico III

Aplicação do 
imunobiológico II

Vírus,
bactérias

A B

Embora sejam produzidos e utilizados em situações 
distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma 
semelhante nos humanos e equinos, pois

A conferem imunidade passiva.
B transferem células de defesa.
C suprimem a resposta imunológica.
D estimulam a produção de anticorpos.
E desencadeiam a produção de antígenos.

QUESTÃO 86 

 Grande quantidade dos maus odores do nosso dia 
a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, 
em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que 
contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir 
ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com 
vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor 
de peixe, já que a molécula de piridina (C5H5N) é uma 
das substâncias responsáveis pelo odor característico de 
peixe podre.

SILVA, V. A.; BENITE, A. M. C.; SOARES, M. H. F. B. Algo aqui não cheira bem... A química 
do mau cheiro. Química Nova na Escola, v. 33, n. 1, fev. 2011 (adaptado).

A sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro 
característico do vinagre.

B solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução 
ácida empregada.

C inibição da proliferação das bactérias presentes, 
devido à ação do ácido acético.

D degradação enzimática da molécula de piridina, 
acelerada pela presença de ácido acético.

E reação de neutralização entre o ácido acético e a 
piridina, que resulta em compostos sem mau odor.

QUESTÃO 87 

Quando adolescente, as nossas tardes, após 
as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, 
quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a 
aposta, ele possui o ouvido absoluto.

O ouvido absoluto é uma característica perceptual de 

sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las 
com outras notas de uma melodia.
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 

Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das 
ondas que permite essa distinção entre as notas é a

A frequência.
B intensidade.
C forma da onda.
D amplitude da onda.
E velocidade de propagação.

*AZUL75SAB30*

Comentários gerais sobre o item

Solução

A frequência é a característica física que distingue uma nota musical de outra,
assim a resposta correta é a alternativa A.

Na solução deste item foi exigido que o aluno lembre que uma nota musical tem
sua altura caracterizada pela sua frequência.

Sobre as competências e habilidades

O INEP caracteriza este item como exigindo a habilidade de "reconhecer caracte-
rísticas ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus
usos em diferentes contextos". Esta habilidade está vinculada à competência da área 1,
a de "Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como constru-
ções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento
econômico e social da humanidade".

Quanto à habilidade, a classificação me parece adequada. O nível cognitivo é
o reconhecer, já que este pertence a categoria lembrar, neste caso de um fenômeno
ondulatório a relação entre a frequência e a altura de uma nota musical. Quanto à
competência, não vejo como a ela associar este item.
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Quanto à dimensão do conhecimento, novamente vemos uma questão que exige um
nível factual.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 41,21% 0,216
B 19,78% -0,063
C 14,85% -0,076
D 15,16% -0,024
E 9,00% -0,088

 

O item é de dificuldade média pois 41,21% dos alunos a acertaram e após aproxima-
damente os 54000 pontos o índice de acertos ultrapassa 50% dos candidatos. Os bisseriais
resultam adequados e a escolha da alternativa correta cresceu consistentemente.

Observe que estas estatísticas corroboram a consideração de que a questão 84 da
prova, 13a analisada, tenha sido mal escolhida. Enquanto aquela questão abordava o reco-
nhecimento de fenômenos ondulatórios, esta questão trata de uma grandeza característica
das ondas. São, portanto, questões próximas em relação ao conteúdo, além disso o nível
cognitivo exigido em ambas é o lembrar. Isso me conduz à suposição de que o aluno se
lembra mais das grandezas características, que são na verdade em pequeno número, do
que dos fenômenos em si, alguns dos quais são raramente tratados no ensino médio. O
fato de não se deixar claro que o exame exige o reconhecimento daqueles fenômenos deve
ter colaborado para o fracasso do aluno naquele item.

De todo modo, há que reconhecer que ambos os itens se colocam no nível cognitivo
mais elementar e penalizam fortemente, mais o anterior do que este, o aluno que não foi
apresentado a um conjunto mais rico de informações a respeito dos fenômenos ondulatórios.
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Sobre os distratores e o texto-base

O texto e o enunciado são claros, são contextualizados segundo os parâmetros
do INEP pois colocam a pergunta dentro de um contexto. Por outro lado, a leitura do
texto-base não é suficiente para a resolução do item, que exige o uso de uma informação
que o aluno deve ter memorizado para ter sucesso.

Os distratores apenas mencionam outras grandezas associadas aos fenômenos
ondulatórios. Sua escolha não caracteriza um desvio conceitual, aponta apenas um desco-
nhecimento factual. Porém, como a exigência associada a este item é apenas uma memória
factual, as alternativas apresentadas podem parecer convidativas para aqueles que não a
possuem. Desta maneira classifico-as como apropriadas devido ao nível taxonômico que foi
exigido.
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6.2.15 Questão 15

2014

CN - 1º dia | Caderno 1 - AZUL - Página 31

QUESTÃO 88

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de 
enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, 
em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. 
Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a 
consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser 
lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, 
conforme mostrado na equação (1).

CaCO3 (s) + SO2 3 (s) + CO2 (g) (1)

oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a obtenção 
do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). 
Essa etapa é de grande interesse porque o produto da 
reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado 

2 CaSO3 (s) + O2 4 (s) (2)

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, 
enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol 
e 40 g/mol, respectivamente.

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

Considerando um rendimento de 90% no processo, a 
massa de gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido 
é mais próxima de

A 64.
B 108.
C 122.
D 136.
E 245.

QUESTÃO 89

Na década de 1990, células do cordão umbilical de 
recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas 
por criopreservação, uma vez que apresentam alto 
potencial terapêutico em consequência de suas 
características peculiares.

O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua 
capacidade de

A multiplicação lenta.
B comunicação entre células.
C adesão a diferentes tecidos.
D diferenciação em células especializadas.
E reconhecimento de células semelhantes.

QUESTÃO 90

As lentes fotocromáticas escurecem quando 
expostas à luz solar por causa de reações químicas 
reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. 
Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha 

principais aspectos: (i) o quanto escurece a lente; (ii) o 
tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; e 
(iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz 
solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade 
de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que 
incide sobre ele. 

Durante um teste de controle para o desenvolvimento 
de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco 
amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. 
No quadro, são apresentados os resultados.

Amostra
Tempo de 

escurecimento
(segundo)

Tempo de 
esmaecimento

(segundo)

Transmitância 
média da lente 

quando exposta 
à luz solar (%)

1 20 50 80
2 40 30 90
3 20 30 50
4 50 50 50
5 40 20 95

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra 
de lente fotocromática para se utilizar em óculos?

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
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QUESTÃO 88

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de 
enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, 
em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. 
Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a 
consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser 
lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, 
conforme mostrado na equação (1).

CaCO3 (s) + SO2 3 (s) + CO2 (g) (1)

oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a obtenção 
do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). 
Essa etapa é de grande interesse porque o produto da 
reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado 

2 CaSO3 (s) + O2 4 (s) (2)

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, 
enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol 
e 40 g/mol, respectivamente.

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

Considerando um rendimento de 90% no processo, a 
massa de gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido 
é mais próxima de

A 64.
B 108.
C 122.
D 136.
E 245.

QUESTÃO 89

Na década de 1990, células do cordão umbilical de 
recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas 
por criopreservação, uma vez que apresentam alto 
potencial terapêutico em consequência de suas 
características peculiares.

O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua 
capacidade de

A multiplicação lenta.
B comunicação entre células.
C adesão a diferentes tecidos.
D diferenciação em células especializadas.
E reconhecimento de células semelhantes.

QUESTÃO 90

As lentes fotocromáticas escurecem quando 
expostas à luz solar por causa de reações químicas 
reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. 
Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha 

principais aspectos: (i) o quanto escurece a lente; (ii) o 
tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; e 
(iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz 
solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade 
de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que 
incide sobre ele. 

Durante um teste de controle para o desenvolvimento 
de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco 
amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. 
No quadro, são apresentados os resultados.

Amostra
Tempo de 

escurecimento
(segundo)

Tempo de 
esmaecimento

(segundo)

Transmitância 
média da lente 

quando exposta 
à luz solar (%)

1 20 50 80
2 40 30 90
3 20 30 50
4 50 50 50
5 40 20 95

Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra 
de lente fotocromática para se utilizar em óculos?

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
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Comentários gerais sobre o item

Solução

A lente fotocromática que traz maior concentração de aspectos positivos é a lente 3.
O tempo para esmaecimento é maior que o da lente 5, esta porém possui valor não suficiente
para a transmitância sendo portanto descartada. O tempo para escurecimento é o menor,
empatando com a lente 1, mas esta também possui valor inadequado de transmitância. A
lente 3 é a escolha da alternativa C, sendo este portanto o gabarito.

Para atingir este resultado o aluno teve de ler e compreender o texto-base, funda-
mental no caso pois a palavra "esmaecimento"e "transmitância"não são de conhecimento
comum. Após isso teve de avaliar que uma lente que se preste ao papel de escurecer ao
ser exposta à luz deve ter um valor de transmitância relativamente baixo.

Outra consideração, esta mais simples, é o da avaliação de que tempos mais altos
para escurecimento e esmaecimento não são desejáveis.

Embora o texto seja longo, o tempo para a solução ainda pode ser considerado
adequado.

Sobre as competências e habilidades

O INEP caracteriza este item como exigindo a habilidade H7, ou seja, a habilidade
de "selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e
produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade
de vida". Esta habilidade está vinculada a competência de "identificar a presença e aplicar
as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos".

Fica claro que taxonomicamente o item exigiu a avaliação da melhor lente com base
em algum critério. Este critério foi o de reunir o maior número de características adequadas
ao propósito de uma lente fotocromática. A habilidade exigida pode ser associada ao item
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no que compete a sua finalidade observando-se que o raciocínio envolvido ao se avaliar
características dos produtos pode levar o aluno a se tornar um consumidor mais atento.

A classificação do item quanto a competência exigida é duvidosa, outra vez por
causa da ambiguidade com que o INEP a caracteriza. Se a leitura e manipulação de dados
dispostos em uma tabela é uma "tecnologia associada às ciências naturais", a classificação
procede. Parece, no entanto, algo descabido associar este termo a algo tão rudimentar, e
até banal. A solução do item não exige nenhum conhecimento prévio de física. Por isso, a
classificação do conhecimento exigido na taxonomia de Bloom fica prejudicada.

Estatísticas

Alternativa escolhida Percentual de escolha Bisserial da alternativa
A 12,79% -0,065
B 13,27% -0,103
C 35,10% 0,237
D 17,91% -0,071
E 20,93% 0,003

 

Estatisticamente o item teve dificuldade que classifico entre média e difícil, pois só
35,10% dos alunos o acertaram e porque só após os 60000 pontos os alunos acertam mais
que erram.

Observa-se que houve, entre os alunos que erraram o item, certa prevalência pela
alternativa E, possivelmente devido aos motivos expostos na próxima secção. Isto explicaria
o bisserial inadequado, porém observe-se que o mesmo ocorreu devido principalmente aos
alunos que tiveram escore entre 50000 e 60000 pontos.
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Sobre os distratores e o texto-base

O texto-base e o enunciado são claros e contextualizados em ambos os sentidos. Os
distratores poderiam ser melhorados por se tratarem de alternativas obviamente piores de
lentes fotocromáticas, o que pôs a solução correta em destaque. A única exceção é a lente
5 que está registrada na alternativa E. Esta alternativa foi plausível para o aluno que não
percebeu que uma lente fotocromática tem a função de escurecer, ou então não entendeu
o significado de transmitância explicado no texto-base.
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6.3 Estatísticas globais dos itens de física

 

Dado Valor4

Média de acertos dos itens de física 3,98
Desvio padrão da média 2,078
Média Percentual 26,56%
Correlação de Pearson entre CN e física 0,64
Moda de acertos 3
Média pela escala do ENEM 48250,64
Desvio padrão pela escala do ENEM 7498,23

Já era de se esperar que o resultado geral fosse baixo tendo em vista que as
questões foram em sua maioria consideradas pelos alunos como difíceis. As estatísticas
acima corroboram esta evidência. Considero que os itens não foram adequados em relação
ao nível de dificuldade e apoio esta consideração em dois aspectos:

1. Segundo os preceitos de Pasquali, as questões de um teste em larga escala deveriam
ser arrumadas, em relação ao nível de dificuldade, à semelhança da curva normal.
Se este preceito fosse atingido geraria um gráfico gaussiano com moda na região de
acertos 7 e 8, o que de fato não ocorreu. Fazendo um comparativo, vemos que o
percentual de alunos com número de acertos entre 0 e 7 é de 94,36% e entre 8 e 15
apenas 5,64% o que comprova se tratar de uma prova de dificuldade muito acima
destes preceitos.

2. Mesmo em relação à concepção do INEP sobre o nível de dificuldade da prova, ou
seja, de que 20% dos itens devem ser fáceis, 40% médios e 40% difíceis, houve fracasso
pois foi verificado que dos 15 itens, 12 foram difíceis, 3 médios e nenhum fácil, onde
considerei que um item fácil é aquele cujo percentual de acerto é maior que 66%, um
item médio possui acerto entre 33% e 66% e um item difícil entre 0% e 33%.
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Podemos refletir sobre outros aspectos também. Sobre a contextualização tão
pretendida pelo INEP para os itens, verificamos que, pelos próprios parâmetros deste
instituto, 5 questões não estavam contextualizadas. Isso contribui para uma recomendação
de que as revisões por que passam os itens devam ser mais rigorosas. Esta não é, contudo,
a única recomendação: dois dos itens avaliados tratavam de assuntos não abordados pelo
ensino médio, outros dois itens não abordavam nenhum conhecimento claro de física, além
de haver uma questão com duas respostas corretas.

Foram também encontrados outros problemas nos itens, estes porém menos graves.
Por exemplo, muitos distratores não tinham uma justificativa para a sua existência, ou seja,
não eram "pensamentos possíveis para aqueles que não possuem a habilidade requerida".

Como era propósito do trabalho a observação do nível de exigência dos itens e
como para expressá-lo foi escolhida a taxonomia de Bloom, já que esta possibilita a
homogeneização da linguagem, foi observado neste exame em relação a dimensão dos
processos cognitivos que 6 itens exigiam apenas o lembrar, 1 o entender, 4 o aplicar,
3 o avaliar e 1 o analisar. Em relação à dimensão do conhecimento, verificou-se que 6
exigiam o nível factual, 3 o conceitual e 5 o procedural.

Agora podemos fazer uma comparação entre os objetivos cognitivos requeridos pelos
itens de física do ENEM de 2014 e o trabalho de da Silva et all(SILVA; MARTINS, 2014)
que analisaram pela mesma taxonomia os itens de física de 2009 à 2013. Neste trabalho
foram analisados 105 questões de física sendo que, em conclusão, foi verificado que, em
relação à dimensão dos processos cognitivos, 17 envolviam o nível lembrar, 88 o entender,
41 o aplicar, 16 o analisar e 16 o avaliar. Em relação à dimensão do conhecimento
encontraram que 24 envolviam o nível factual, 99 o conceitual e 55 o procedimental.

É importante que se ressalte certa diferença entre o resultado a que cheguei e
aquele publicado por aqueles autores. Em parte, isso se deve ao fato óbvio de serem provas
distintas, mas também se deve a que os autores optaram por permitir que um item fosse
classificado em mais de uma taxon, o que não foi o meu caso. Neste trabalho já desde
sempre há a consideração de que, por exemplo, se um aluno aplica determinado conteúdo
então ele o lembra.

Levando esta diferença em consideração podemos chegar a um resultado semelhante
aos autores pois, neste caso, teríamos, em relação à dimensão dos processos cognitivos,
6 itens que exigiam o lembrar, 9 o entender, 5 o aplicar, 4 o analisar e 3 o avaliar.
Desta maneira, concluímos que o nível dos processos cognitivos mais requisitado foi o
entender, mesma conclusão que é obtida pelos autores.

Era pretensão deste trabalho analisar os itens deste exame a partir das competências
e habilidades requeridas usando como guia a matriz de referência. Esta abordagem tinha
como propósito estabelecer com clareza quais os níveis de exigência destas habilidades e
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ajudar o professor a pautar suas aulas pelo desenvolvimento destes níveis de competên-
cias/habilidades. Tal esforço não pode lograr êxito pois a esmagadora maioria dos itens
não estavam contemplando as habilidades e competências a elas vinculadas.

Se não foi possível atingir este resultado, foi possível no entanto abrir espaço
para uma reflexão, a de que deve haver um maior consenso e uma melhor explica-
ção/treinamento/avaliação tanto por parte dos confeccionadores dos itens quantos dos
revisores. Não se faz aqui uma crítica à pedagogia das competências e sim ao modo que o
INEP, os desenvolvedores e os revisores dos itens a utilizam, não deixando claro quais são
as competências que o ENEM está exigindo.
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7 Conclusão

Neste trabalho foram realizadas diversas análises sobre as questões de física do
ENEM de 2014. Em detrimento do meu objetivo inicial, que era o de ajudar os professores,
o destaque deste trabalho acabou sendo a verificação da baixa qualidade dos itens e do
exame como um todo. A definição pouco precisa de seus objetivos, o uso da matriz de
competência de modo obscuro e a qualidade de algumas das questões analisadas foram
sem dúvida os pontos mais importantes. A respeito dos exames de maneira geral Barriga
diz que:

O exame é só um instrumento que não pode por si mesmo resolver
os problemas gerados em outras instâncias sociais. Não pode ser justo
quando a estrutura social é injusta; não pode melhorar a qualidade da
educação quando existe uma drástica redução de subsídio e os docentes se
encontram mal pagos; não pode melhorar os processos de aprendizagem
dos estudantes quando não se atende nem à conformação intelectual
dos docentes, nem ao estudo dos processos de aprender de cada sujeito
[...] afirmamos que o exame é um espaço superdimensionado. Também
enunciamos que o exame não pode resolver uma infinidade de problemas
que se condensam nele. (TAVARES, 2013)

Embora não possamos atribuir objetivo tão nobre ao ENEM quanto o de melhorar
a qualidade da educação ou tão diversos quanto os que o INEP lhe imputa, não significa
que este instituto não deva se esforçar para tornar mais transparentes os motivos, os
objetivos e o desenvolvimento requerido dos alunos. Não devemos nos eximir de criticá-lo
em relação a esta falta de qualidade e clareza, observação feita em diversas ocasiões no
trabalho.

Se utilizarmos este e outros trabalhos como exemplos, nos convenceremos que tais
problemas dificultam o trabalho do professor e também o de todos os envolvidos na tomada
de atitudes que melhorem o ensino, que é o objetivo que todos queremos alcançar. Se uma
prova confiável de avaliação da qualidade da educação não a pode melhorar sozinha, pode
nos ajudar a melhorá-la. Afinal,

Não é que as avaliações consigam atender a todas as questões que preocu-
pam; mas os problemas associados às avaliações parecem ser claramente
preferíveis aos problemas associados à sua não existência, como a falta
de parâmetros, a ausência de critérios, os desperdícios e injustiças na
distribuição de recursos, e a impossibilidade de estabelecer políticas
consistentes para sistemas de educação de massas. (SCHWARTZMAN,
2002)

Dentre as diversas críticas que foram feitas ao exame, a mais dura é quanto ao
uso da pedagogia das competências. Simplesmente não foi possível estabelecer o nível das
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competências e habilidades requeridas porque a maioria dos itens não estavam corretamente
associados a elas. Não estou certo das razões deste problema e penso serem múltiplas as
causas, a começar pelo conteúdo pouco acessível da matriz de referência.

Como já mencionado, não era propósito, e nem o é neste momento, criticar a
própria pedagogia das competências. Porém, em relação ao seu uso pelo INEP, faço minhas
as palavras de Skinner:

Eventualmente a fraqueza da técnica emerge no disfarce de uma refor-
mulação dos objetivos da educação. Habilidades, como escrever certo ou
calcular rápido, são minimizadas em favor de proposições vagas: educar
para a democracia, educar a criança como um todo, educar para a vida
e assim por diante. E o assunto fica encerrado, pois, infelizmente, estas
filosofias não sugerem, por sua vez, melhorias nas técnicas. Oferecem
pouca ou nenhuma ajuda no planejamento de melhores práticas nas
classes.1

E as de Zabala:

Ideias por si só não melhoram o ensino e muito menos quando se limitam
à forma de ensino daquilo que deve ser tema da educação. Se, ao final, o
avanço consista somente em mudar os nomes dos objetivos educacionais,
o pensamento de Lampedusa continuará se cumprindo de maneira per-
sistente, no qual, uma vez mais, as mudanças aparentes servem, apenas,
para que tudo continue igual. 2

Isto deve nos convencer de que ao estabelecer objetivos educacionais tão obscuros
estamos no fim deixando que tudo se mantenha da mesma forma. Tendo em vista minha
certeza quanto a um ensino cujos objetivos sejam mais procedimentais, como recomendado
por Macedo, deveríamos considerar o uso da pedagogia das competências, estabelecendo-a
porém de uma maneira mais prática e clara. A razão para esta recomendação é devida
a própria natureza da educação: ela é uma atividade eminentemente prática e, portanto,
seus objetivos deveriam ser igualmente práticos.

Por fim, embora grande parte do trabalho tenha acabado por criticar o INEP
e os itens de física, alguns pontos positivos devem ser destacados. Embora o uso desta
pedagogia ainda não esteja adequado, o fato de a estarmos usando, somado à observação
de que alguns itens exigiram poucos conhecimentos de currículos tradicionais de física e
em um nível cognitivo de análise ou de avaliação, já merece algum reconhecimento. Penso
ser este o caminho para uma educação para todos e mais adequada aos nossos objetivos.

1 BURRHUS FREDERIC SKINNER EDITADO - NOVA ANTOLOGIA, Louis M. Smith, tradução e
organização Maria Leila Alves, em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4663.pdf

2 ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: ArtMed,
2010.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

 
 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM 
 
 

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 
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Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas 

associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de 

produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou 

oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. 

H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o 

correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 

H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, 

ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida 

humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da 

biodiversidade. 

 

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas 

às ciências naturais em diferentes contextos. 

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de 

aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. 

H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de 

materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a 

qualidade de vida. 

 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos. 

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem 

de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, 

químicos ou físicos neles envolvidos. 

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a 

vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses 

processos. 
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H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos 

poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando 

estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. 

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou 

econômicas, considerando interesses contraditórios. 

 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em 

particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais. 

H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a 

manifestação de características dos seres vivos. 

H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como 

manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre 

outros. 

H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos 

biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos 

ou na organização taxonômica dos seres vivos. 

 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, 

gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou 

procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam 

para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. 

 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas. 
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H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos 

ou corpos celestes. 

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou 

tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em 

suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações 

biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes 

específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 

 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 

ou transformações químicas. 

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou 

implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. 

H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no 

consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou 

de energia envolvidas nesses processos. 

H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos 

químicos, observando riscos ou benefícios. 

 

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com 

seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes 

brasileiros. 

H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando 

implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou 

produtos industriais. 

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam 

à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 
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