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1. Introdução  

 

Um dos pré-requisitos para a finalização do mestrado profissional é a elaboração de um 

produto educacional.  No estudo aqui apresentado o produto educacional é um guia para o 

professor, resultado da pesquisa de mestrado intitulada: ANÁLISE DA CONGRUÊNCIA ENTRE 

OS CONTEÚDOS AVALIADOS NOS ITENS DE BIOLOGIA DO ENEM (2009 A 2014), A MATRIZ DE 

REFERÊNCIA E A PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, realizada no curso de 

mestrado profissional em ensino de ciências e matemática do instituto federal campus São 

Paulo. 

A escolha por um guia para o professor como produto educacional se deu pensando que 

ele possa servir de instrumento para o mesmo, dentro e fora da sala de aula. Espera-se que 

os professores possam interagir com esse material, contribuindo com suas futuras críticas e 

sugestões. 

 Ainda, almeja-se que esse material possa ser mediador da construção do conhecimento 

sobre os itens do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), sua estrutura, seus contextos, 

conteúdos e exigências cognitivas. Vale a pena ressaltar que o presente trabalho não se 

intenciona a impor quaisquer exigências com relação ao ensino/ didática ao professor, pois 

ele é o grande protagonista da sala de aula. Dá-se apenas a possibilidade em contribuir um 

pouco para a prática no ensino da biologia no contexto exigido atualmente. 

A seguir serão discutidos, brevemente, sobre a estruturação do ENEM e 

subsequentemente, a explanação da estrutura de um “item” (denominação de cada questão 

feita pelo sistema do ENEM). A teoria de resposta ao item é a base fundamental do exame em 

questão. Na sequência serão mostradas como foram feitas as classificações dos itens em 

concordância com a taxonomia de Bloom revisada e a categorização dos itens em LOCS e 

HOCS. 

1.1 O ENEM 

O ENEM foi instituído em 28 de maio de 1998, através da portaria MEC n°438 (BRASIL, 

1998). Em 2009 o exame foi modificado, teve um aumento no número de itens, de 63 para 

180, distribuídos em quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; 
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ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e 

suas tecnologias (FERREIRA, 2014). Atualmente, “O Exame é constituído de redação em Língua 

Portuguesa e de quatro provas objetivas. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla 

escolha” - cada qual relacionado a uma habilidade prevista na Matriz de Referência (BRASIL, 

2009, p.1). A denominação de “itens” para as questões foi imposta na reformulação do ENEM 

em 2009. 

      1.1.1 Estrutura dos itens do ENEM 

 Cada item do ENEM possui a mesma estrutura: texto-base, enunciado e alternativas; 

conforme descritos no quadro 1. O item deve apresentar coesão e correlação entre as partes 

integrantes de sua estrutura, ou seja, ele precisa ter “uma articulação entre elas e explicitar 

uma única situação-problema e uma abordagem homogênea de conteúdo” (BRASIL, 2010, p. 

9).  

Partes item Descrição 

Texto-base Motiva ou compõe a situação-problema a ser formulada no item a partir da 
utilização de um ou mais textos-base (textos verbais e não verbais, como 
imagens, figuras, tabelas, gráficos ou infográficos, esquemas, quadros, 
experimentos, entre outros). 

Enunciado É formado por uma ou mais orações e não deve apresentar informações 
adicionais ou complementares ao texto-base; ao contrário, deverá considerar 
exatamente a totalidade das informações previamente oferecidas. 

Alternativas São possibilidades de respostas para a situação-problema apresentada: 

Gabarito: indica, inquestionavelmente, a única alternativa correta que responde 
à situação-problema proposta. 

Distratores: indicam as alternativas incorretas à resolução da situação-problema 
proposta, mas que sejam plausíveis, ou seja, retrata hipóteses de raciocínio que 
possam ser utilizadas. 

Quadro 1. Descrição da estrutura do item. Fonte: (BRASIL, 2010, p. 9). 

No quadro 2, como exemplo de questionamento que surge no ENEM, está apresentado 

o item número 69 da prova de 2014. Podemos ver em amarelo o texto base, em verde o 

enunciado e em azul as alternativas do item selecionado. 
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Quadro 2. Exemplificação de um item do ENEM 

Conforme a descrição apresentada no quadro 2, os itens possuem características que 

não são encontradas em outros exames vestibulares. Essas informações podem ser muito 

importantes para o professor, pois: 

Segundo eles [professores e coordenadores de escola], as provas organizadas a 
partir de competências e habilidades são um conhecimento ainda recente para o 
qual não receberam instrução adequada em sua formação inicial, ou em formação 
continuada. De fato, somos carentes de informações detalhadas sobre as provas do 
Novo ENEM mais recentes, com conteúdo semelhantes, por exemplo, aos Relatórios 
Pedagógicos do ENEM, divulgados entre 1999 e 2002, que apresentaram cada item 
e os analisaram do ponto de vista estatístico e pedagógico. Essas informações 
interessam ao professor do ensino médio, possibilitam a aplicação da questão do 
ENEM em sala de aula e permitem a comparação do desempenho de seus alunos 
com os alunos que fizeram a prova. (CONDEIXA, 2012, p. 78-79). 

 Um dos principais fatores embutidos neste quesito é a coerência- o princípio 

fundamental implícito nas reformas educacionais baseadas em padrões. Avaliações, de acordo 

com conteúdo padronizado são projetadas para orientar a instrução e melhorar o rendimento 

(WEBB, 2007). Sendo assim, o conhecimento da estrutura, do teor e das reflexões dos itens 

do ENEM pode contribuir para que os professores se apropriem das informações e façam uso 

delas em sua prática em sala de aula.  
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2. Coleta de provas do ENEM 

Para coletar os dados, foram utilizados os documentos oficiais - provas de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias do Novo ENEM no período de 2009 a 2014 através do website 

oficial do INEP (BRASIL, 2020). Foram totalizadas 96 questões de Biologia. Foi feita uma análise 

de conteúdo (BARDIN, 1977) como instrumento de descrição e interpretação dos conteúdos 

das provas de Biologia no período analisado. 

            2.1 Taxonomia de Bloom revisada, seleção/ classificação dos itens avaliados 

e tabela bidimensional 

Para a realização do processo de classificar e descrever os itens, fez se o uso da 

Taxonomia de Bloom Revisada (ANDERSON et al., 2001). Em cada ano, foram selecionados 

itens nos quais eram necessários conhecimentos de biologia para sua resolução. A 

classificação dos conteúdos de biologia (subáreas) identificados teve como base o referencial 

CURTIS H. (2006). Tal escolha se deu devido ao fato de que muitos cursos de graduação em 

Biologia adotam essa referência, tendo em mente que os elaboradores dos itens do ENEM são 

graduados em Biologia. Posteriormente, deu-se a classificação de cada item em relação a: 

dimensão do conhecimento, dimensão do processo cognitivo, conteúdo geral e específico 

necessários para a resolução da situação-problema e o contexto em que o item estava 

inserido. Realizou-se ainda a categorização dos itens em domínios propostos por TSAPARLIS 

& ZOLLER (2003) de alta demanda cognitiva (higher-order cognitive skills, HOCS) e baixa 

demanda cognitivas (lower-order cognitive skills, LOCS). Os resultados da análise dos itens do 

ENEM de 2009 a 2014 na área de biologia foram finalmente analisados com o auxílio da tabela 

bidimensional (figura 1). Nesta tabela, o item classificado com mais rigor (direita, área superior 

da tabela bidimensional) foram os HOCs. Em contrapartida, quando um item foi alocado com 

menor rigor (esquerda, porção inferior da tabela bidimensional) ele foi classificado como item 

LOCs. 
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Fig 1.Tabela bidimensional- O eixo das abscissas (horizontal) corresponde aos VERBOS da dimensão do processo 
cognitivo. Já o eixo das ordenadas (vertical) apresenta os NOMES da dimensão do conhecimento. Quando tais 
“dimensões” se interpolam, surgem um novo subgrupo de verbos para a designação dos itens avaliados. (Esquema 
baseado em https://cursa.ihmc.us/rid=1SDG8BT75-1CX84JQ-5BNZ/BloomsRevisedTaxonomyTable.png). 

     2.2. Painel de Especialistas para classificação dos itens do ENEM 

  Reuniões denominadas “painel de especialistas” foram realizadas para a legitimação 

do processo de classificação dos itens. O mesmo é formado por integrantes que “representam 

uma perspectiva bem específica sobre o assunto, a ser integrada com outras visões sobre o 

tema, e não implicando em palavra final ou definitiva a respeito do mesmo” (PINHEIRO, et al., 

2013, p.184), ou seja, a opinião de cada participante é considerada e após discussões o grupo 

chega a um consenso. Foram realizados três painéis diferentes para a validação dos 

resultados. O primeiro painel foi formado por três especialistas (um doutor em química com 

experiência em avaliações em larga escala, um mestrando em ensino de ciências, e um 

professor licenciado em química, também com conhecimento em avaliação); esse painel 

durou cerca de uma semana com reuniões diárias (cerca de 1 hora/dia). O segundo painel foi 

realizado com outros três especialistas, professores de biologia (com formação específica em 

ciências biológicas) da rede pública estadual, que ministravam aulas no primeiro, segundo e 

terceiro ano do ensino médio, em datas distintas do primeiro painel. Esse teve a mesma 

duração do primeiro com reuniões diárias. O terceiro painel foi realizado em outras datas do 

primeiro e do segundo, porém esse painel foi formado por quatro alunos do último semestre 

do curso de licenciatura em ciências biológicas. Esse último painel teve a duração de duas 

semanas, com três reuniões semanais.  

No início dos trabalhos para a realização dos painéis, realizaram se explanações 

abordando conhecimentos sobre a estrutura e fundamentação de um item. Depois, a 
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Taxonomia de Bloom Revisada (ANDERSON et al., 2001) foi apresentada aos participantes. Na 

sequência dava-se início aos trabalhos individuais onde cada professor realizou a análise de 

cada item, elaborando uma sentença descritora. Toma-se como exemplo a figura 2, com o 

item no 60 da prova aplicada no caderno azul no ano de 2014. Segundo CINTRA et al. 2016, as 

sentenças descritoras elaboradas devem ser compostas por um verbo (demanda cognitiva), e 

um predicado (onde eram informados o conceito e o contexto presentes no item) e finalmente 

indicado do tipo de conhecimento envolvido, conforme descrito no Quadro 3. 

Figura 2. Item n° 60, presente no exame do ENEM de 2014. Fonte: Caderno de Ciências da Natureza, prova azul 
do ENEM aplicada em 2014 (BRASIL, 2015). 

Após a caracterização dos itens pelos especialistas, compartilhavam-se as propostas 

elaboradas e, finalmente, o grupo chegava a um consenso para uma sentença descritora para 

o item. 

 3. A análise dos itens avaliados em Biologia do ENEM, no período de 2009 a 2014, 

privilegiou itens LOCs 

 Através da categorização acima citada, foram obtidos 80 itens- de um total de 96-  

no perfil das demandas cognitivas “lembrar” e “entender”, ligadas às dimensões do 

conhecimento “factual” e “conceitual”.  ZOLLER e colaboradores (2002) em seu estudo 

classificou itens LOCS como aqueles que requerem recordar/ lembrar informações e/ou 

aplicação simples de conhecimentos ou algoritmos memorizados a situações familiares e 

resolução de exercícios (Traduzido de ZOLLER et al., 2002). Segundo Cintra e colaboradores 

2016 p. 720 apud TIKKANEM & ASKELA, 2012 “pode-se considerar que as relações decorrentes 

das demandas cognitivas “Lembrar”, “Entender” e “Aplicar” associadas aos conhecimentos 

“Factual”, “Conceitual” e “Procedimental” podem dar origem a itens de baixa ordem 

cognitiva”.  
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Dimensão do 
conhecimento 

Dimensão do 
processo 
Cognitivo 

Conteúdo Contexto Conteúdo Geral Verbo 

Conceitual Entender Relação ecológica 
de competição 

Espécies 
presentes em um 
mesmo habitat 

Relações 
ecológicas 

Identificar 

Quadro 3. Exemplo de sentença descritora para um item do ENEM (tabela acima) e a localização do item 60_14 
e sua “localização” na Tabela bidimensional. Fonte: Elaborado pela autora. 

 Em contrapartida, a ligação das demandas cognitivas “Analisar”, “Avaliar” e “Criar” 

com os conhecimentos “Factual”, “Conceitual”, “Procedimental” e “Metacognitivo” gera itens 

HOCS. Para resolver esse tipo de item é necessário a junção de diversas habilidades e 

conhecimentos em contextos variados. Com base nos dados, tem-se 14 dos 96 itens com essas 

características, aproximadamente 14%. Desses itens, oito associaram o conhecimento 

conceitual com o domínio cognitivo “Analisar”. Esses itens apresentaram situações-problema 

nas quais o aluno precisava ler, interpretar e analisar as informações e associar com conceitos 

já aprendidos anteriormente. 

 4. Sugestões de como os itens do ENEM podem ser usados em sala de aula. 

Nesta seção, serão trazidas sugestões de como os itens do ENEM podem ser usados em 

sala de aula. De posse das informações dos mesmos, tais como conteúdo geral e específico, 

contexto em que o item está inserido, dimensão do conhecimento e do processo cognitivo e 

o “sub-verbo” identificado no item, torna-se possível entender melhor o que foi exigido do 

aluno- Tanto do conhecimento especifico como da operação mental que o item exige para ser 

resolvido com sucesso.  

Coloca-se aqui então uma sugestão: O professor escolhe um item, explica a estrutura 

do mesmo conforme indicado nas figuras 4 a 11, nas próximas páginas. Logo após descreve 
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sobre as características do item escolhido com explicações que ache pertinente a 

compreensão ali exigida. Pode-se ainda ler o texto base junto com os alunos e perguntar 

aos mesmos: O que esse texto informa? Seguindo-se à leitura do enunciado e na 

sequência, as alternativas. O professor pode aproveitar um conteúdo disciplinar recém 

trabalhado e escolher um item que o traga ao cerne dos estudos. 

Segundo VENDRAMINI e colaboradores (2004) p. 239 e 240 

O professor pode aperfeiçoar suas avaliações pesquisando outros 
instrumentos criados por órgãos especializados na construção de testes e 
utilizar seus itens como modelo. Esses itens podem ser selecionados dos 
elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) ou até por instituições 
do exterior tais como o Educational Testing Service (ETS) responsável pelo 
Graduate Recorde Examination (GRE) (VENDRAMINI et a, 2004). 
 

Com base na literatura citada acima, pode-se sugerir outra forma de trabalhar os itens 

do ENEM em sala de aula: Quando os alunos estiverem mais familiarizados com a estrutura 

e características dos itens, o professor pode propor uma atividade em grupo, duplas ou 

trios- a qual pode ser feita como uma atividade extraclasse com conteúdo recém 

trabalhados ou em forma de revisão. 

 Como demonstrativo da classificação dos itens do ENEM de biologia, no período de 

2009 a 2014, foram selecionados oito itens com suas subsequentes sentenças descritivas 

logo abaixo. A figura 3 mostra quatro itens LOCs (em vermelho-57_11, 52_14, 76_11 e 

47_14) e outros quatro itens HOCs (em azul- 25_09, 61_14, 28_09 e 85_12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tabela bidimensional com os itens LOCs (em vermelho) e HOCs (em azul) desenvolvidos neste trabalho. 
 

Nas subseções seguintes- 4.1 e 4.2- serão apresentados individualmente os exemplos 

de itens classificados como LOCs e HOCs, respectivamente. 
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          4.1 Itens LOCs 

A seguir serão apresentados exemplos de itens classificados como LOCs, segundo 

Tsaparlis e Zoller, 2003. Reforçando-se que tais itens exigem operações mentais mais 

simples para serem resolvidos. A tabela 1 mostra a classificação de quatro itens LOCs, 

juntamente com as devidas localizações dos mesmos nas próximas páginas. Para uma 

melhor compreensão visual, vide a figura 4. 

Os quatro itens selecionados para serem aqui demonstrados como exemplo de LOCs, 

aplicados pelo ENEM de 2009 a 2014, serão mostrados nas próximas páginas-Cada qual 

contendo uma tabela com uma sentença descritiva do item em questão. 

 

Tabela 1. Exemplos de itens classificados como LOCs. 

Item_Ano Dimensão do conhecimento Dimensão do processo cognitivo Subverbo Fig Tab 

57_11 Factual Lembrar Reconhecer 5 2 

76_11 Factual Entender Identificar 6 3 

52_14 Conceitual Lembrar Reconhecer 7 4 

47_14 Conceitual Entender Identificar 8 5 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visualização dos itens LOCs aqui exemplificados na tabela bidimensional. Fonte: Elaborado pela autora. 

. 
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ENEM Item 57_11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Item 57_11 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

 

Tabela 2. Descrição detalhada do Item 57_11 

Item 57_11 Descrição 

Conteúdo geral: Ecologia 

Conteúdo específico: Controle biológico 

Contextualização: Estratégia em plantações de algodão 

Dimensão do conhecimento: Factual 

Dimensão do processo cognitivo: Lembrar 

Sub-verbo: Reconhecer 

Fonte: Elaborada pela autora 
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ENEM Item 76_11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Item 76_11 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

 

Tabela 3. Descrição detalhada do Item 76_11 

Item 76_11 Descrição 

Conteúdo geral: Ecologia 

Conteúdo específico: Alimentação de lagartas e borboletas 

Contextualização: Manutenção do suprimento alimentar 

Dimensão do conhecimento: Factual 

Dimensão do processo cognitivo: Entender 

Sub-verbo: Identificar 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 



12 
 

.  

ENEM Item 52_14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Item 52_14 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 4. Descrição detalhada do Item 52_14 

Item 52_14 Descrição 

Conteúdo geral: Embriologia 

Conteúdo específico: Efeitos de misturas racêmicas 

Contextualização: No organismo humano 

Dimensão do conhecimento: Lembrar 

Dimensão do processo cognitivo: Conceitual 

Sub-verbo: Reconhecer 

Fonte: Elaborada pela autora 
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ENEM Item47_14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Item 47_14 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 5.  Descrição detalhada do Item 47_14 

Item 47_14 Descrição 

Conteúdo geral: Citologia 

Conteúdo específico: Proteínas como constituintes 

Contextualização: Em alimentos na nutrição humana 

Dimensão do conhecimento: Conceitual 

Dimensão do processo cognitivo: Entender 

Sub-verbo: Identificar 

Fonte: Elaborada pela autora 
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           4.2 Itens HOCs 

A seguir serão apresentados exemplos de itens classificados como HOCs, segundo 

Tsaparlis e Zoller, 2003. Reforçando-se que tais itens exigem operações mentais mais 

elaboradas/ complexas para serem resolvidos. A tabela 6 mostra a classificação de quatro 

itens HOCs, juntamente com as devidas localizações dos mesmos nas próximas páginas. 

Para uma melhor compreensão visual, vide a figura 9. 

 

       Tabela 6. Exemplos de itens classificados como HOCs.  

Item_Ano Dimensão do conhecimento Dimensão do processo cognitivo Subverbo Fig. Tab. 

25_09 Conceitual Aplicar Executar 10 7 

61_14 Conceitual Analisar Associar 11 8 

28_09 Conceitual Avaliar Avaliar 12 9 

85_12 Procedimental Analisar Analisar 13 10 

        Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 9. Visualização dos itens HOCs aqui exemplificados na tabela bidimensional. Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme já feito para os itens LOCs, os quatro itens selecionados para serem aqui 

demonstrados como exemplo de HOCs, aplicados pelo ENEM de 2009 a 2014, serão 

mostrados nas próximas páginas-Cada qual contendo uma tabela com uma descrição 

detalhada do item em questão. 
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ENEM Item25_09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Item 25_09 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 7.  Descrição detalhada do Item 25_09.  

Item 25_09 Descrição 

Conteúdo geral: Bioestatística 

Conteúdo específico: Relações de proporção 

Contextualização: Para interpretação de testes diagnósticos 

Dimensão do conhecimento: Procedimental 

Dimensão do processo cognitivo: Avaliar 

Sub-verbo: Executar 

OBS.: Nesta categoria (Procedimental-Avaliar- só houve a ocorrência deste item no ENEM de 2009 a 2014). Fonte: 

Elaborada pela autora 
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ENEM Item 61_14 

    
Figura 11. Item 61_14 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 8.  Descrição detalhada do Item 61_14.  

Item 61_14 Descrição 

Conteúdo geral: Botânica 

Conteúdo específico: Fisiologia vegetal e reflorestamento 

Contextualização: Escolha de espécies adequadas ao cerrado 

Dimensão do conhecimento: Conceitual 

Dimensão do processo cognitivo: Analisar 

Sub-verbo: Associar 

Fonte: Elaborada pela autora 
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ENEM Item 28_09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Item 28_09 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 9.  Descrição detalhada do Item 28_09.  

Item 28_09 Descrição 

Conteúdo geral: Ecologia 

Conteúdo específico: Pressupostos da sucessão ecológica 

Contextualização: Recuperação da mata ciliar 

Dimensão do conhecimento: Conceitual 

Dimensão do processo cognitivo: Avaliar 

Sub-verbo: Avaliar 

OBS.: Nesta categoria (Conceitual-Avaliar- só houve a ocorrência deste item no ENEM de 2009 a 2014). Fonte: 

Elaborada pela autora 
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ENEM Item 85_12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Item 85_12 (Fonte: BRASIL, 2015) 

 

Tabela 10.  Descrição detalhada do Item 85_12.  

Item 85_12 Descrição 

Conteúdo geral: Evolução   

Conteúdo específico: Cladograma 

Contextualização: Maior diversidade genética do Reino Vegetal 

Dimensão do conhecimento: Procedimental 

Dimensão do processo cognitivo: Analisar 

Sub-verbo: Analisar 

Fonte: Elaborada pela autora 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Almeja-se que o professor use esse material como mais uma ferramenta no processo de 

ensino-aprendizagem.  É de conhecimento geral os problemas que a maioria dos professores 

enfrentam em seu cotidiano como sala superlotadas, poucas aulas de biologia na semana, alunos 

indisciplinados e outros tantos que na maioria das vezes impossibilita um trabalho pedagógico 

diferenciado e eficiente.  

Com isso, abre-se uma janela de oportunidades para a inserção de itens do ENEM no trabalho 

cotidiano do ensino/ aprendizagem- com enfoque não apenas em sua resolução, mas também nas 

características específicas dos itens estudados- o que pode trazer informações importantes para a 

formação do conhecimento adquirido pelos estudantes durante sua vida escolar. 
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