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Não tenho um caminho 

novo, o que tenho de 
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Agenda  

• Reflexão sobre o ensino 

• Taxonomia de Bloom e TRI 

• Elaboração de Tipos de Itens 

• Atividade prática  

 



O aluno deveria: 



No modelo Novo 

O professor deve: 



Conceito de avaliação. 
 
 
 

Avaliação não é fim, mas sim começo. 
 
Avaliar é permitir o aluno a pensar, construir as conexões, 
ou seja, as operações mentais. 

 
Avaliação, portanto, mede se os alunos formaram o eixo 
cognitivo. 
 



Taxonomia de Bloom 



CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

Taxonomia 
(do grego taxis [ordenação] +  nomos 

[sistema/norma]) 

É todo o sistema de classificação que possua três 
características 

Cumulatividade 
(significa que uma característica do sistema de 

classificação  abrange  as características 
precedentes). 

Hierarquia 
(implica que no sistema de classificação uma 

categoria seja superior às que a precedem e inferior 
às que lhe sucedem.  

Eixo comum 
(uma taxonomia tem a propriedade de ter um traço 

comum a todas as categorias que as integram). 



Cognitivo 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

Análise 

Síntese 

Avaliação 

Básico 

Intermediário 

Global 



TRI 

• A Teoria da Resposta ao Item (TRI) é um conjunto de 
modelos matemáticos que relacionam um ou mais 
traços latentes (não observados) de um indivíduo com 
a probabilidade deste dar uma certa resposta a um 
item.  
 

• Traço latente: habilidade/proficiência em Matemática, 
grau de satisfação do consumidor, grau de maturidade 
de uma empresa em Gestão pela Qualidade, etc. 
 

• Item: questão (prova), pergunta (questionário sobre 
qualidade de vida), ... 

 



 
Régua do Conhecimento 

• Fácil     médio         difícil 

 





Nova Régua 

• Básico 

 
• Conhecimento(B1)  Compreensão(B2) 

• F M D   F M D 



• Intermediário 

 

• Aplicação (I1)      Análise(I2) 

• F M D   F M D 

 

 



• Global 

 

• Síntese (G1)   Avaliação(G2) 

• F M D   F M D 

 

 



A forma como se 
pergunta é muito 

importante.  



* O que acham desta 
imagem? 
•Quem são as personagens 
da imagem? 
•O que ele representa? 
 
 



 

O quadro publicado em 1528, 

depois da morte de Albrecht 

Dürer. O artista pintou a obra 

Adão e Eva, em 1504. Mostra a 

fascinação do pintor pela forma 

ideal, representando-os no 

paraíso, ilustrando a inocência e 

pureza do homem.  

 

Observando este quadro, bem 

como o contexto que ele 

representa, responda: quais são 

as incoerências encontradas 

nele? 
 



QUESTÕES COM PROBLEMAS DE LINGUAGEM 
NO COMANDO (MORETTO, 2001) 

QUESTÃO: Como é a organização das abelhas numa colmeia? 

RESPOSTAS: “É joia”; “É maravilhosa”; “É muito legal”. 

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR: 
 Vimos, em nossas aulas de ciências, como é maravilhosa a 
organização das abelhas numa colméia, pois cada grupo de 
elementos da colmeia tem uma função específica, para que o todo 
funcione em harmonia. Partindo desta ideia: 

a) Escreva a função de, ao menos, quatro grupos de elementos da 
colmeia; 

b) Faça um paralelo entre o funcionamento da colmeia e o de nossa 
escola, no tocante ao cumprimento das funções de cada um. 



 
 
 
 
 
 

QUESTÃO:  

“Comente a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo”. 

 

RESPOSTA DA ALUNA: 
“Acho uma frase muito profunda, tão profunda que nem 

consigo captar seu real significado. Mas acho que Sócrates 
estava certo quando disse a frase, pois sendo um sábio não 
teria dito besteira. Assim, mesmo que eu nada entenda do 
que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande 
significado em todos os aspectos em que for analisada.” 



QUESTÃO: 

 Dê sua opinião. O que você faria para acabar com a seca no 
Nordeste? 

RESPOSTA (absurda!): 

Não faria nada, absolutamente nada, pois tenho raiva de 
nordestino e quero que todo mundo morra. 

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR: 

“Neste mês estudamos quanto nossos irmãos do sertão nordestino sofrem 
com a seca que os assola. Imagine que você fosse uma autoridade com 
poderes para resolver, em parte, a questão. Apresente ao menos quatro 
medidas  racionais e humanitárias que você tomaria para resolver o 
problema.” 



QUESTÃO: 

 “Onde se encontram as brânquias do camarão?” 

RESPOSTA: 

  “ No corpo dele.” 

 
OUTRA FORMA DE PERGUNTAR: 

 Vimos que as brânquias são elementos essenciais para a vida 
do camarão. Vimos também que, por este motivo, elas se 
encontram num lugar específico de seu corpo. Descreva a 
localização. 

 



Parece brincadeira … 

• Encontre o x. 

x 3 

4 

Está aqui!!!! 

Na figura ao lado, o “x” 
representa o valor da 
medida da hipotenusa do 
triângulo retângulo. 
Aplicando o Teorema de 
Pitágoras, calcule o valor 
do “x”. 



Formulação de Itens 

• Os itens: 

• 1. Tem um texto base. 

• 2 Um enunciado, comando, um problema a 
ser resolvido sobre o texto base. 

• 3. Alternativas divididas em gabarito (resposta 
certa) e distratores (alternativas  incorretas ou 
incompletas). 





NÍVEIS DE APROFUNDAMENTO DOS 
ITENS DAS PROVAS 

Avaliação/ Julgar 

Síntese 

Análise 

Aplicação 

Compreensão 

Conhecimento 



CONHECIMENTO 

Identifique 

nomeie 

assinale 

cite 

complete a 
lacuna 

relacione 
as lacunas 





Prova de Administração 

QUESTÃO 36 - DISCURSIVA 

 

• Cite dois benefícios dos sistemas integrados 
de gestão (ERP), no suporte à tomada de 
decisões deste caso, explicando e justificando 
cada um deles.  



COMPREENSÃO 

Explique 

Descreva 

Apresente 
caracte-
rísticas 

Dê o 
significado 



Exemplo: Prova de Biologia 

 

Duas hipóteses são, em geral, confrontadas, quando se busca 
explicar a diversificação dos seres vivos, o gradualismo filético e 
o equilíbrio pontuado. Com base em conhecimentos disponíveis 
em áreas como a Sistemática, a Paleontologia e a Genética, as 
duas hipóteses propõem padrões de especiação que diferem 
quanto à velocidade e freqüência dos eventos de formação de 
novas espécies. 

 

A partir dessas informações, explique as diferenças básicas 

entre essas duas hipóteses e cite os principais argumentos que 
dão suporte a cada uma delas. 



APLICAÇÃO 

Resolva  

determine 

calcule  

aplique, com 
base no texto 



ENADE 



SÍNTESE 

Faça uma 
síntese 

Generalize 

Apresente 
uma frase-

síntese 

Construa um 
mapa 

conceitual 



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Num bairro foram plantadas 350 mudas de 
árvores ornamentais. 87 destas árvores foram 
arrancadas e atiradas num terreno baldio 
após uma semana que foram plantadas. O 
que se pode fazer para proteger as árvores 
contra a ação dos predadores? Faça um 
esboço de planejamento, visando solucionar 
este problema. 



Prova de Administração  

QUESTÃO 39 - DISCURSIVA 

 A grande imprensa de negócios noticiou recentemente que uma das 
maiores redes mundiais de fast food estava colocando à venda as lojas 
próprias que mantinha na América Latina, inclusive no Brasil. Tratava-se 
de uma mudança importante no modelo de negócio estabelecido, o qual 
apresentava sinais de esgotamento. Nesse sentido, no novo modelo, a 
multinacional deixava de ter subsidiárias integrais e passava a receber os 
royalties pela concessão de sua marca. As lojas seriam vendidas em bloco 
para grandes franqueadores.  

 
• Apresente e justifique uma vantagem e uma desvantagem da franquia 

como estratégia de expansão de negócios de empresas multinacionais. 

   



JULGAMENTO/AVALIAÇÃO 

Julgue 

Justifique sua 
resposta 

Apresente 
argumentos a 

favor ou contra 

Apresente a 
razão 

Qual a decisão? 



ELABORAÇÃO DE QUESTÕES 
DISCURSIVAS ALGUMAS 

RECOMENDAÇÕES 



QUESTÕES DISCURSIVAS 

•  Outras denominações: 
–   Aberta 
–   Descritiva 
–   Tipo ensaio 
–   Dissertativa 
–   Resposta livre 
–   Resposta construída, entre outras. 
 

•    Inclui os formatos: 
–   Problema matemático 
–   Estudo de caso 
–   Redação, entre outros. 



QUESTÕES DISCURSIVAS 

•  Permitem ao aluno a livre expressão do 
pensamento e do raciocínio, e a integração de 
conhecimentos. 

•  Têm como referência as habilidades e os 
conteúdos do programa de ensino. 

•  Apresentam uma situação-problema ou um 
estudo de caso em que o aluno constrói a 
resposta, com originalidade, e expressa ideias 
organizadas de maneira escrita. 



QUESTÕES DISCURSIVAS 

• São apropriadas para avaliar habilidades como: 
– apresentar ou propor explicações e soluções; 
– aplicar o que aprendeu em situações novas; 
– elaborar hipóteses; 
– estabelecer relações de causa e efeito; 
– traçar planos ou projetos; 
– fazer comparações; 
– estabelecer relações entre conceitos, fatos, processos; 
– analisar informações, fatos ou fenômenos; 
– apresentar argumentos favoráveis ou contrários a algum fato ou 

procedimento; 
– defender ideias ou posições; 
– formular conclusões. 



FORMULAÇÕES INADEQUADAS DE  
ENUNCIADOS  

• Foco: memorização (questões pontuais) 
– O que...? 
– Quando...? 
– Quem...? 
– Cite... 

• Dificuldade: critério de correção (não há delimitação) 
– Cite alguns...  (cite duas consequências ....) 
– Dê exemplos... 
– Quais são...?  

• Resposta possível: sim ou não 
– É possível...? 
– Você acha que...? 
– Deve-se...? 



FORMULAÇÕES INADEQUADAS DE  
ENUNCIADOS 

• Formulações vagas, imprecisas, indefinidas: 
– Discorra sobre... 

– Comente... 

– Dê sua opinião sobre... 

• Utilização de termos que não delimitam a 
abrangência da resposta: 
– Resumidamente... 

– Em poucas linhas... 

– Sucintamente... 



Exemplo 1: Prova de Administração  

QUESTÃO 39 - DISCURSIVA 
 A grande imprensa de negócios noticiou recentemente que uma 

das maiores redes mundiais de fast food estava colocando à venda 
as lojas próprias que mantinha na América Latina, inclusive no 
Brasil. Tratava-se de uma mudança importante no modelo de 
negócio estabelecido, o qual apresentava sinais de esgotamento. 
Nesse sentido, no novo modelo, a multinacional deixava de ter 
subsidiárias integrais e passava a receber os royalties pela 
concessão de sua marca. As lojas seriam vendidas em bloco para 
grandes franqueadores.  

 
• Apresente e justifique uma vantagem e uma desvantagem da 

franquia como estratégia de expansão de negócios de empresas 
multinacionais. 

   
 



ELABORAÇÃO DE QUESTÕES 

OBJETIVAS 

 

ALGUMAS  

RECOMENDAÇÕES 



QUESTÕES OBJETIVAS 

• TIPOS DE QUESTÕES OBJETIVAS: 
–   Associação 

–   Lacuna 

–   Proposições múltiplas 

–   Ordenação 

–   Resposta curta 

–   Verdadeiro-falso 

–   MÚLTIPLA ESCOLHA  

        (ENADE – INEP) 

– AFIRMAÇÃO INCOMPLETA 
– RESPOSTA ÚNICA 
– INTERPRETAÇÃO 
– COMPLEMENTAÇÃO  
MÚLTIPLA 
– ASSERÇÃO-RAZÃO 



ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE  
MÚLTIPLA ESCOLHA 

• Enunciado e alternativas de respostas                   

    (1 alternativa correta + 4 distratores): 

– O aluno resolve uma situação-problema e 
identifica a alternativa que apresenta a resposta 
correta. 

OU 

– O aluno analisa cada alternativa de acordo com o 
enunciado e identifica a resposta correta. 



CUIDADOS NA ELABORAÇÃO DO  
ENUNCIADO: 

• Evitar que a questão: 
– induza o aluno ao erro (formulação negativa; 

controvérsias...); 

– favoreça o acerto por exclusão (alternativas 
incoerentes com o enunciado; uso de palavras 
como: totalmente, geralmente, apenas, somente, 
sempre...); 

– apresente frases idênticas às dos livros; 

– solicite a expressão de opiniões; 

– seja elaborada na perspectiva da memorização. 



TIPOS DE QUESTÕES DE  
MÚLTIPLA ESCOLHA 

USADOS NAS PROVAS DO ENADE 

•  AFIRMAÇÃO INCOMPLETA 

•  RESPOSTA ÚNICA 

•  INTERPRETAÇÃO 

•  COMPLEMENTAÇÃO MÚLTIPLA 

•  ASSERÇÃO-RAZÃO 



MÚLTIPLA ESCOLHA 

AFIRMAÇÃO INCOMPLETA 
 

• ENUNCIADO: frase incompleta 

• ALTERNATIVAS: completam a frase do 
enunciado 



MÚLTIPLA ESCOLHA: AFIRMAÇÃO INCOMPLETA 
ENADE– AGRONOMIA 

     Com  a  utilização  de  imagens  de  satélite  é possível  realizar  o  
imageamento sinótico  e  periódico  da  superfície  terrestre  e,  
consequentemente,  o levantamento  e  monitoramento  de  recursos  
naturais,  inclusive  dos solos, aliando  rapidez  e  precisão  a  um  custo  
relativamente  baixo.  Vários pesquisadores  já demonstraram  ser  possível  o  
estudo  do  uso  da  terra, cobertura  vegetal  e  classificação  de  solo,  com  
respectiva  área  de mapeamento, em diferentes  locais do país. O uso destas  
técnicas é possível porque 
 
(A) cada forma de relevo apresenta um esboço geomorfológico elaborado 
porém não diferenciável. 
(B) os teores de matéria orgânica dos solos causam um aumento expressivo 
na sua capacidade de refletir. 
(C) nos solos, a textura e a quantidade de partículas diferentes têm influência 
na resposta espectral. 
(D)  tais  técnicas  fornecem  informações  acerca  da  espessura  dos  
horizontes diagnósticos. 
(E) permitem realizar a classificação dos solos sem a necessidade de descrição 
do perfil no local. 



MÚLTIPLA ESCOLHA 

RESPOSTA ÚNICA 
 

• ENUNCIADO: pergunta 

• ALTERNATIVAS: respondem à pergunta 
proposta. 



MÚLTIPLA ESCOLHA: RESPOSTA ÚNICA 
ENADE– CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

   A  Indústria  Laguna  S.A.  planeja  fabricar  e  vender  
100.000 unidades de um único produto durante o exercício  
fiscal de 2005,  com um  custo  variável de R$  4,00 por 
unidade  e  um custo fixo de R$ 2,00 por unidade. Se nesse 
mesmo período a empresa  não  alcançar  o  planejado  e  
fabricar  e  vender somente 80.000 unidades,  incorrendo em 
um custo total de R$ 515.000,00, qual será a variação de 
custo de manufatura nesse período? 
 
(A) R$ 85.000,00 favorável. 
(B) R$ 85.000,00 desfavorável. 
(C) R$ 80.000,00 desfavorável. 
(D) R$ 5.000,00 favorável. 
(E) R$ 5.000,00 desfavorável. 



MÚLTIPLA ESCOLHA 

INTERPRETAÇÃO 
 

• ENUNCIADO: inclui uma situação-estímulo, 
apresentada por meio de uma frase incompleta 
ou de uma pergunta. 

• SITUAÇÃO-ESTÍMULO: texto, caso, tabela, 
quadro, diagrama, gráfico, foto, mapa... 

• NÚMERO DE QUESTÕES: uma ou um conjunto 
(proporcional à extensão e complexidade). 



MÚLTIPLA ESCOLHA: INTERPRETAÇÃO 
ENADE - FORMAÇÃO GERAL 

 

     



MÚLTIPLA ESCOLHA:  
COMPLEMENTAÇÃO MÚLTIPLA 

•  ENUNCIADO:  

–  Introdução: tema, situação-problema, caso... 

–  Afirmações: verdadeiras e falsas, relacionadas com a 
introdução. Normalmente são apresentadas com 
números romanos. 

–  Conclusão: São verdadeiras APENAS as afirmações... 

•   ALTERNATIVAS: 

–  Afirmações verdadeiras (alternativa correta); 

–  Afirmações verdadeiras e falsas (distratores). 



MÚLTIPLA ESCOLHA: COMPLEMENTAÇÃO MÚLTIPLA 
ENADE  DIREITO 

   Era  uma  vez  um  tanoeiro,  demagogo,  chamado  Bernardino,  o  qual  em cosmologia  professava  a  
opinião de que  este mundo  é um  imenso  tonel  de marmelada,  e  em  política  pedia  o  trono  para  a 
multidão. Com o  fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei; mas, entrando  
no  paço,  vencedor  e  aclamado,  viu  que  o  trono  só dava  para  uma  pessoa,  e  cortou  a dificuldade 
sentando-se em cima.  
- Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. 
O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo, com o título de 
Magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez 
de  Bernardino, Bernardão. 
(MACHADO DE ASSIS. O Dicionário,  in Páginas Recolhidas " Obras Completas. Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 1962. v. 15, p. 27) 

Considere as seguintes proposições, a partir do trecho acima transcrito: 
I A ideia do “trono para a multidão” expressa a essência da chamada monarquia constitucional. 
II  A  frase  pronunciada  por  Bernardino  e  o  modo  de  sua  investidura  no  poder  caracterizam  o princípio 
inspirador da democracia representativa. 
III Considerado o Direito hoje  vigente no Brasil,  a  abolição de uma  atividade  econômica, por  ato 
administrativo normativo do Chefe de Governo, seria inconstitucional. 
IV Em certas hipóteses, a supressão de direitos, acompanhada de indenização, é admitida no Direito hoje 
vigente no Brasil. 

São verdadeiras as afirmações contidas nas proposições 
(A)I e II, somente. 
(B)I e III, somente. 
(C)II e IV, somente. 
(D)III e VI, somente. 
(E)I, II, II I e IV . 



MÚLTIPLA ESCOLHA: COMPLEMENTAÇÃO MÚLTIPLA 
ENADE ZOOTECNIA 

    Considerando  a  figura  acima,  que  representa  a  curva  de  desenvolvimento  dos  tecidos  corporais  
de animais ruminantes, em que a ordenada corresponde à velocidade de crescimento dos tecidos 
corporais, julgue os itens a seguir.  
I. A velocidade de crescimento até a maturidade pode variar entre as  raças, o que pode  fazer que elas 
tenham diferentes idades ideais para o abate. 
II. O grande desenvolvimento muscular durante a puberdade, associado a um bom grau de acabamento 
da carcaça, indica que essa é a melhor idade para o abate. 
III. Animais abatidos com idade avançada apresentam melhor relação econômica custo versus benefício. 
IV  .No  caso  de  ovinos,  o  acúmulo  de  gordura  após  a maturidade melhora  o  grau  de  acabamento  
da  carcaça e a qualidade da carne. 
V. Animais precoces ou superprecoces apresentam crescimento rápido de tecido adiposo e crescimento 
moderado de tecido muscular.  
Estão certos apenas os itens: 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e V. 
(D) III e IV. 
(E) III e V. 



MÚLTIPLA ESCOLHA: 
ASSERÇÃO-RAZÃO 

• ENUNCIADO: duas proposições ligadas pela 
palavras PORQUE, sendo a segunda a “razão” 
ou “justificativa” da primeira. 

• ALTERNATIVAS: 

–   Afirmações sobre a veracidade ou falsidade das 
proposições; 

–   Relação de causalidade entre as afirmações 
(entre duas das alternativas). 



MÚLTIPLA ESCOLHA: ASSERÇÃO-RAZÃO – ENADE  TECNOLOGIA EM ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO DE  SISTEMAS 

   O rational unified process (RUP) é um processo de engenharia de software cujo 
objetivo é assegurar  a  produção  de  software  de  alta  qualidade,  satisfazendo  as  
necessidades  dos usuários  no  prazo  e  nos  custos  previstos. O  RUP  contém  uma  
estrutura  que  pode  ser adaptada  e  estendida,  pois  é formado  por  duas  estruturas  
principais,  denominadas dimensões, que  representam os aspectos dinâmicos e 
estáticos do processo. O aspecto dinâmico é expresso em ciclos, fases, iterações e 
marcos. O estático, por sua vez, contém as disciplinas, os  fluxos, os  artefatos e os  
trabalhadores. Com base na  iteração do RUP, julgue as asserções a seguir.  
A cada iteração das fases do RUP, geram-se ou não artefatos de software  

PORQUE 
os artefatos produzidos dependem da ênfase que é dada a cada disciplina. 
 
Assinale a opção correta. 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 
correta da primeira. 
(B)  As  duas  asserções  são  proposições  verdadeiras, mas  a  segunda  não  é 
justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição 
verdadeira. 
(E) Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas. 



MÚLTIPLA ESCOLHA: ASSERÇÃO-RAZÃO–  
ENADE  TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL  

 Para  realização  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental  de  um  aterro  
sanitário,  o Tecnólogo  em  Saneamento  Ambiental,  integrante  de  
equipe multidisciplinar, deve seguir a legislação pertinente.  

PORQUE 
O  processo  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental,  regulamentado  pela  
Resolução CONAMA  01/86,  deve  ser  realizado  previamente  à 
instalação  do  aterro  e permite identificar os impactos potenciais. 
Analisando-se essas afirmações, conclui-se que 
(A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é uma  
justificativa correta da primeira. 
(B) as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não é uma  
justificativa correta da primeira. 
(C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 
(D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 
(E) as duas afirmações são falsas. 





 Asserção ou razão 



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdos avaliados: Leitura e análise 
comparativa de texto e ilustrações, com base 
no afresco A Criação de Adão, de 
Michelangelo.  
Alternativa correta: A  



• Entre 1508 e 1512, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina no 
Vaticano, um marco da civilização ocidental. Revolucionária, a obra 
chocou os mais conservadores, pela quantidade de corpos nus, 
possivelmente, resultado de seus secretos estudos de anatomia, 
uma vez que, no seu tempo, era necessária a autorização da Igreja 
para a dissecação de cadáveres.  

• Recentemente, perceberam-se algumas peças anatômicas 
camufladas entre as cenas que compõem o teto. Alguns 
pesquisadores conseguiram identificar uma grande quantidade de 
estruturas internas da anatomia humana, que teria sido a forma 
velada de como o artista “imortalizou a comunhão da arte com o 
conhecimento”.  

• Uma das cenas mais conhecidas é “A criação de Adão”. Para esses 
pesquisadores ela representaria o cérebro num corte sagital, como 
se pode observar  nas figuras a seguir 



BARRETO, Gilson e  

 
 
 
OLIVEIRA, Marcelo G. de. A arte secreta de Michelangelo - Uma lição de 
anatomia na Capela Sistina.  
 



BARRETO, Gilson e OLIVEIRA, Marcelo G. de. A arte secreta de Michelangelo - Uma 
lição de anatomia na Capela Sistina.  
 
 
 
 
Considerando essa hipótese, uma ampliação interpretativa dessa obra-prima de 
Michelangelo expressaria  
(A) o Criador dando a consciência ao ser humano, manifestada pela função do 
cérebro.  
(B) a separação entre o bem e o mal, apresentada em cada seção do cérebro.  
(C) a evolução do cérebro humano, apoiada na teoria darwinista.  
(D) a esperança no futuro da humanidade, revelada pelo conhecimento da mente.  
(E) a diversidade humana, representada pelo cérebro  e pela medula 



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdos avaliados: Interpretação 
contextualizada.  
Alternativa correta: E  



Tipo de questão: escolha 
simples  
Conteúdos avaliados: Inclusão 
social da mulher; diferenças na 
inserção de homens e mulheres  



MÚLTIPLA ESCOLHA: INTERPRETAÇÃO 
ENADE - FORMAÇÃO GERAL 

 

     



CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE?  
 
 
As melhores leis a favor das mulheres de cada país-membro da União 
Europeia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma 
legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção à 
equidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação 
que assegure a inclusão social das cidadãs deve contemplar outros temas, 
além dos citados.  
São dois os temas mais específicos para essa legislação:  
 
(A) aborto e violência doméstica.  
(B) cotas raciais e assédio moral.  
(C) educação moral e trabalho.  
(D) estupro e imigração clandestina.  
(E) liberdade de expressão e divórcio.  
 



Provas… 

• Tipo de questão: escolha simples 

• Conteúdos avaliados: Compreensão leitora, 
relação entre imagem e texto escrito.  

• Alternativa correta: B 
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Grata pela atenção! 

 

 

A vida é a arte do encontro, 
embora haja tantos 
desencontros pela vida. 
 
Vinícius de Moraes 

http://www.pensador.info/autor/Vinicius_de_Moraes/
http://www.pensador.info/autor/Vinicius_de_Moraes/
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Associação; 
 

  





Estabelecer comparações 

•   

 
 

• QUESTÃO DE PONTUAÇÃO 
 

Todo mundo aceita que ao homem 
cabe pontuar a própria vida: 
que viva em ponto de exclamação 
(dizem: tem alma dionisíaca); 
viva em ponto de interrogação 
(foi filosofia, ora é poesia); 
viva equilibrando-se entre vírgulas 
e sem pontuação (na política): 
o homem só não aceita do homem 
que use a só pontuação fatal: 
que use, na frase que ele vive 
o inevitável ponto final. 
 
• (MELO NETO, João Cabral de. Museu de tudo e depois. 
• Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.) 

(CAULOS. Só dói quando eu respiro. 
Porto Alegre: L & PM, 2001.) 



Os dois textos acima relacionam a vida a sinais 
de pontuação, utilizando estes como metáforas 
do comportamento do ser humano e das suas 
atitudes. 
 
A exata correspondência entre a estrofe da 
poesia e o quadro do texto “Uma Biografia” é 
(A) a primeira estrofe e o quarto quadro. 
(B) a segunda estrofe e o terceiro quadro. 
(C) a segunda estrofe e o quarto quadro. 
(D) a segunda estrofe e o quinto quadro. 
(E) a terceira estrofe e o quinto quadro. 



Provas  dissertativas 

• Aptas a avaliar o pensamento critico 
independente e original dos alunos 

• Ideais para medir a avaliação, a análise e a 
síntese do nível mais elevado e para aumentar 
a habilidade de escrever. 

• Mais difícil atribuir notas....subjetividade, etc. 

 



Provas dissertativas... 

• Enfoque questões dissertativas especificando 
parâmetros,assim os alunos serão em nos 
tentados a dizer “coisas convincentes,mas sem 
conteúdo”. 

• Ex”Discuta as razões econômicas do temor 
dos líderes do governo dos EUA à expansão do 
poder japonês no Pacífico,entre 1935 e 1939. 

•  evite:Por que a América temia a expansão da 
influência japonesa no Pacífico? 

 

 

 



Provas… 

• Tipo de questão: escolha simples 

• Conteúdos avaliados: Compreensão leitora, 
relação entre imagem e texto escrito.  

• Alternativa correta: B 

 











 
 
 
 
 
 
 

• O tema que domina os fragmentos poéticos 
abaixo é o mar. Identifique, entre eles, aquele 
que mais se aproxima do quadro de Pancetti:  



 
 
 
 
A) Os homens e as mulheres  
adormecidos na praia  
que nuvens procuram  
agarrar?  
(MELO NETO, João Cabral de. Marinha. Os melhores poemas. São Paulo: Global, 1985. 
p. 14.)  
 
 
(B) Um barco singra o peito  
rosado do mar.  
A manhã sacode as ondas  
e os coqueiros.  
(ESPÍNOLA, Adriano. Pesca Beira-sol. Rio de Janeiro: TopBooks, 1997. p. 13.)  
 
 



 
(C) a melancolia de teus olhos  
Eu sinto a noite se inclinar  
E ouço as cantigas antigas  
Do mar.  
(MORAES, Vinícius de. Mar. Antologia poética. 25. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984. 
p. 93.)  
 
(D) E olhamos a ilha assinalada  
pelo gosto de abril que o mar trazia  
e galgamos nosso sono sobre a areia  
num barco só de vento e maresia.  
(SECCHIN, Antônio Carlos. A ilha. Todos os ventos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. p. 
148.)  
(E) As ondas vêm deitar-se no estertor da praia larga...  
 
No vento a vir do mar ouvem-se avisos naufragados...  
Cabeças coroadas de algas magras e de estrados...  
Gargantas engolindo grossos goles de água amarga...  
(BUENO, Alexei. Maresia. Poesia reunida Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. p. 19.)  



Tipo de questão: escolha combinada  
Conteúdos avaliados: Neologismos; 
estrangeirismos; empréstimos linguísticos.  
Alternativa correta: C (apenas afirmativas II e III 
corretas)  
 



Samba do Approach  
 

• Venha provar meu brunch  
• Saiba que eu tenho approach  
• Na hora do lunch  
• Eu ando de ferryboat  
• Eu tenho savoir-faire  
• Meu temperamento é light  
• Minha casa é hi-tech  
• Toda hora rola um insight  
• Já fui fã do Jethro Tull  
• Hoje me amarro no Slash  
• Minha vida agora é cool  
• Meu passado é que foi trash  
• Fica ligada no link  
• Que eu vou confessar, my love  

• Depois do décimo drink  
• Só um bom e velho engov  
• Eu tirei o meu green card  
• E fui pra Miami Beach  
• Posso não ser pop star  
• Mas já sou um nouveau riche  
• Eu tenho sex-appeal  
• Saca só meu background  
• Veloz como Damon Hill  
• Tenaz como Fittipaldi  
• Não dispenso um happy end  
• Quero jogar no dream team  
• De dia um macho man  
• E de noite uma drag queen  
• (Zeca Baleiro)  



Questão 05/2006 

• I - “(...) Assim, nenhum verbo importado é 
defectivo ou simplesmente irregular, e todos 
são da primeira conjugação e se conjugam 
como os verbos regulares da classe.”  (POSSENTI, Sírio. 

Revista Língua. Ano I, n.3, 2006.)  

 

• II - “O estrangeirismo lexical é válido quando 
há incorporação de informação nova, que não 
existia em português.”  (SECCHIN, Antonio Carlos. Revista Língua, Ano I, 

n.3, 2006.)  

 



Questão 5/2006 

• III - “O problema do empréstimo lingüístico não se resolve 
com atitudes reacionárias, com estabelecer barreiras ou 
cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões 
de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo cultural, 
com o gênio inventivo do povo. Povo que não forja cultura 
dispensa-se de criar palavras com energia irradiadora e tem 
de conformar-se, queiram ou não queiram os seus 
gramáticos, à condição de mero usuário de criações 
alheias.”  (CUNHA, Celso. A língua portuguesa e a realidade brasileira.  Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1972.)  
 
 
 

• IV - “Para cada palavra estrangeira que adotamos, deixa-se 
de criar ou desaparece uma já existente.”  (PILLA, Éda Heloisa. Os 
neologismos do português e a  face social da língua. Porto Alegre: AGE, 2002 



Questão 05/2006 

• O Samba do Approach, de autoria do 
maranhense Zeca Baleiro, ironiza a mania 
brasileira de ter especial apego a palavras e a 
modismos estrangeiros. As assertivas que se 
confirmam na letra da música são, apenas,  

• (A) I e II.  
• (B) I e III.  
• (C) II e III.  
• (D) II e IV.  
• (E) III e IV.  

 



Questao 8 /2006 

• Tipo de questão: escolha simples.  

• Conteúdos avaliados: Compreensão de texto; 
relação entre textos.  

• Alternativa correta: E  

• Percentual de acertos: 73,8  



Observe as composições a seguir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CAULOS. Só dói quando eu respiro. 
Porto Alegre: L & PM, 2001)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Os dois textos acima relacionam a vida a sinais de pontuação, utilizando estes 
como metáforas do comportamento do ser humano e das suas atitudes.  
 
A exata correspondência entre a estrofe da poesia e o quadro do texto “Uma 
Biografia” é  
(A) a primeira estrofe e o quarto quadro.  
(B) a segunda estrofe e o terceiro quadro.  
(C) a segunda estrofe e o quarto quadro.  
(D) a segunda estrofe e o quinto quadro.  
(E) a terceira estrofe e o quinto quadro.  



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdo avaliado: Compreensão 
leitora.  
Alternativa correta: C  
Percentual de acertos: 87,2  



Questao 2/2006 
Revista Isto É Independente. São Paulo: Ed. Três [s.d.]  



 O  alerta que a gravura acima pretende transmitir refere-se a uma situação que 
  
(A) atinge circunstancialmente os habitantes da área rural do País.  
(B) atinge, por sua gravidade, principalmente as crianças da área rural.  
(C) preocupa no presente, com graves consequências para o futuro.  
(D) preocupa no presente, sem possibilidade de ter consequências no futuro.  
(E) preocupa, por sua gravidade, especialmente os que têm filhos. 



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdo avaliado: Competência 
textual, interpretação e compreensão 
em leitura.  
Alternativa correta  D 



Leia o esquema abaixo  

• 1 - Coleta de plantas nativas, animais silvestres, 
microorganismos e fungos da floresta Amazônica.  

• 2 - Saída da mercadoria do país, por portos e 
aeroportos, camuflada na bagagem de pessoas que se 
disfarçam de turistas, pesquisadores ou religiosos.  

• 3 - Venda dos produtos para laboratórios ou 
colecionadores que patenteiam as substâncias 
provenientes das plantas e dos animais.  

• 4 - Ausência de patente sobre esses recursos, o que 
deixa as comunidades indígenas e as populações 
tradicionais sem os benefícios dos royalties.  

• 5 - Prejuízo para o Brasil  



Com base na análise das informações acima, 
uma campanha publicitária contra a prática do 
conjunto de ações apresentadas no esquema 
poderia utilizar a seguinte chamada:  
(A) Indústria farmacêutica internacional, fora!  
(B) Mais respeito às comunidades indígenas!  
(C) Pagamento de royalties é suficiente!  
(D) Diga não à biopirataria, já!  
(E) Biodiversidade, um mau negócio?  



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdos avaliados: Leitura e análise 
comparativa de texto e ilustrações, com base 
no afresco A Criação de Adão, de 
Michelangelo.  
Alternativa correta: A  
Percentual de acertos: 54,6%  
Comentário:  



QUESTÃO 8/2007  

• Entre 1508 e 1512, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina no 
Vaticano, um marco da civilização ocidental. Revolucionária, a obra 
chocou os mais conservadores, pela quantidade de corpos nus, 
possivelmente, resultado de seus secretos estudos de anatomia, 
uma vez que, no seu tempo, era necessária a autorização da Igreja 
para a dissecação de cadáveres.  

• Recentemente, perceberam-se algumas peças anatômicas 
camufladas entre as cenas que compõem o teto. Alguns 
pesquisadores conseguiram identificar uma grande quantidade de 
estruturas internas da anatomia humana, que teria sido a forma 
velada de como o artista “imortalizou a comunhão da arte com o 
conhecimento”.  

• Uma das cenas mais conhecidas é “A criação de Adão”. Para esses 
pesquisadores ela representaria o cérebro num corte sagital, como 
se pode observar  nas figuras a seguir 



BARRETO, Gilson e  

 
 
 
OLIVEIRA, Marcelo G. de. A arte secreta de Michelangelo - Uma lição de 
anatomia na Capela Sistina.  
 



BARRETO, Gilson e OLIVEIRA, Marcelo G. de. A arte secreta de Michelangelo - Uma 
lição de anatomia na Capela Sistina.  
 
 
 
 
Considerando essa hipótese, uma ampliação interpretativa dessa obra-prima de 
Michelangelo expressaria  
(A) o Criador dando a consciência ao ser humano, manifestada pela função do 
cérebro.  
(B) a separação entre o bem e o mal, apresentada em cada seção do cérebro.  
(C) a evolução do cérebro humano, apoiada na teoria darwinista.  
(D) a esperança no futuro da humanidade, revelada pelo conhecimento da mente.  
(E) a diversidade humana, representada pelo cérebro  e pela medula 



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdos avaliados: Interpretação 
contextualizada.  
Alternativa correta: E  



Quando o homem não trata bem a natureza, a  
natureza não trata bem o homem.  
Essa afirmativa reitera a necessária interação das diferentes espécies, 
representadas na imagem a seguir.  



Depreende-se dessa imagem a  
(A) atuação do homem na clonagem de animais pré-históricos.  
(B) exclusão do homem na ameaça efetiva à sobrevivência do planeta.  
(C) ingerência do homem na reprodução de espécies em cativeiro.  
(D) mutação das espécies pela ação predatória do homem.  
(E) responsabilidade do homem na manutenção da biodiversidade  



Tipo de questão: escolha simples  
Conteúdos avaliados: Inclusão social da 
mulher; diferenças na inserção de homens e 
mulheres  



CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE?  
 
 
As melhores leis a favor das mulheres de cada país-membro da União 
Européia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma 
legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção à 
eqüidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação 
que assegure a inclusão social das cidadãs deve contemplar outros temas, 
além dos citados.  
São dois os temas mais específicos para essa legislação:  
 
(A) aborto e violência doméstica.  
(B) cotas raciais e assédio moral.  
(C) educação moral e trabalho.  
(D) estupro e imigração clandestina.  
(E) liberdade de expressão e divórcio.  
 



ENADE 2008 – QUESTÃO 9  

 • DIREITOS HUMANOS EM QUESTÃO  
• O caráter universalizante dos direitos do homem (...) 

não é da ordem do saber teórico, mas do operatório 
ou prático: eles são invocados para agir, desde o 
princípio, em qualquer situação dada.  

• François JULIEN, filósofo e sociólogo.  
• Neste ano, em que são comemorados os 60 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, novas 
perspectivas e concepções incorporam-se à agenda 
pública brasileira. Uma das novas perspectivas em 
foco é a visão mais integrada dos direitos 
econômicos, sociais, civis, políticos e, mais mais 
recentemente, ambientais, ou seja, trata-se da 
integralidade ou indivisibilidade dos direitos 
humanos. Dentre as novas concepções de direitos, 
destacam-se:  

•  a habitação como moradia digna e não apenas 
como necessidade de abrigo e proteção;  

•  a segurança como bem-estar e não apenas como 
necessidade de vigilância e punição;  

•  o trabalho como ação para a vida e não apenas 
como necessidade de emprego e renda.  
 



Tendo em vista o exposto acima, selecione 
uma das concepções destacadas e esclareça 
por que ela representa um avanço para o 
exercício pleno da cidadania, na perspectiva da 
integralidade dos direitos humanos.  
Seu texto deve ter entre 8 e 10 linhas.  



Leia o gráfico, em que é mostrada a evolução do número de trabalhadores de 10 a 14 
anos, em algumas regiões metropolitanas brasileiras, em dado período:  

 

 
• http://www1.folha/uol.com.br/fol

ha/cotidiano/ult95u85799.shtml, 
acessado em 2 out. 2009. 
(Adaptado) Leia a charge: www. 
 

• http://www1.folha/uol.com.br/fol
ha/cotidiano/ult95u857 
 

• 99.shtml, acessado em 2 out. 2009. 
(Adaptado) Leia a charge: www. 
 

 

 
http://(Adaptado) Leia 
a charge: www. 

 
www.charges.com.br, acessado em 
15 set. 2009.  

http://www1.folha/uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u857
http://www1.folha/uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u857
http://www1.folha/uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u857


 

Há relação entre o que é mostrado no gráfico e na charge?  
 
A) Não, pois a faixa etária acima dos 18 anos é aquela responsável pela 

disseminação da violência urbana nas grandes cidades brasileiras. 
 

B)  B) Não, pois o crescimento do número de crianças e adolescentes que 
trabalham diminui o risco de sua exposição aos perigos da rua. 
 

C)  C) Sim, pois ambos se associam ao mesmo contexto de problemas 
socioeconômicos e culturais vigentes no país.  
 

D) D) Sim, pois o crescimento do trabalho infantil no Brasil faz crescer o 
número de crianças envolvidas com o crime organizado.  
 

E) E) Ambos abordam temas diferentes e não é possível se estabelecer 
relação mesmo que indireta entre eles  



             
 

Regras para Elaboração de Itens                 
 

• Todos os itens devem ser inéditos, ou seja, nunca ter 
sido publicados em livros ou apostilas. 

• Devem conter 4 ou 5 alternativas, sendo uma e apenas 
uma correta. 

• Devem corresponder rigorosamente ao que solicita a 
HABILIDADE. 

• Os distratores devem ser justificados: por que um aluno 
escolheria esta alternativa? 

 



          

 Regras para Elaboração de Itens 

• As questões devem ser autônomas. A resposta a uma 
delas não deve oferecer pistas para outra. 

• Os textos devem ser curtos. O aluno não pode gastar 
muito tempo lendo. 

•  As questões devem ser originais, sem ser sofisticadas. 
Lembre sempre da realidade da sala de aula. Evite usar 
vocabulário difícil, ordem inversa, etc. 

• Escolha textos e ilustrações adequadas  

 



Conteúdo 

 
• O item tem de estar correto. 

• Não pode haver discriminação quanto a raça, 
religião ou sexo. 

• Os distratores devem atrair apenas os alunos que 
não dominam o conteúdo. Por isso, não podem 
trazer “pegadinhas”.  

• Não devem ser feitos itens que cobrem do aluno 
uma nomenclatura desligada do contexto. 



• Cada questão deve focalizar apenas um conteúdo. 

• Não convém apresentar questões que envolvam 
preferências pessoais, opiniões, juízos de valor. 

• A resposta não pode ser encontrada apenas com 
base no senso comum, mas exige que o aluno 
domine um conhecimento específico  

 

Conteúdo 

 



Linguagem  

• O vocabulário deve ser simples, conhecido, adequado aos 
alunos. 

• Use textos curtos e simples, de modo a medir a 
competência nesta área. 

• Redigidos sempre na forma positiva. 

• O item não deve conter ambiguidades. 

• Deve haver coerência gramatical entre enunciado e 
alternativas. 

 



Enunciados 

 
• Os  enunciados devem ser claros, e, em geral, se 

propõe a questão de modo que o aluno possa 
formular uma resposta sem ler as alternativas. Ele 
deverá encontrar sua resposta entre as 
alternativas apresentadas. 

• As palavras comuns a todas as alternativas devem 
constar no enunciado. 



• Se o enunciado for uma pergunta, as alternativas 
devem começar com letras maiúsculas e terminar 
com ponto final.  

 

• Se o enunciado for uma frase incompleta, as 
alternativas aparecem em minúsculas e terminam 
com ponto final.  

 

Enunciados 

 





Alternativas 

 
• As alternativas devem ser equivalentes com relação a 

forma, comprimento e estrutura gramatical.  

• Sempre que possível, ordenadas  segundo uma ordem 
lógica. Não se pode usar as expressões “todas as 
anteriores”,  “nenhuma das anteriores”. 

• Os distratores devem ser plausíveis. Não podem conter 
absurdos ou detalhes.  

• As alternativas não devem conter umas às outras. 

 





Atividade prática 

• Nos últimos dois anos houve um acréscimo de 
15% de  questões de asserção ou razão. 
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Grata pela atenção! 

 

 

A vida é a arte do encontro, 
embora haja tantos 
desencontros pela vida. 
 
Vinícius de Moraes 
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