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Este trabalho analisa as questões do componente espećıfico das edições do Exame Nacional dos Estudantes
(ENADE) para a licenciatura em f́ısica, procurando entender a estrutura do Exame através da reconstrução da
sua Matriz de Referência (MR). Os aspectos do perfil profissional e os recursos (competências e habilidades)
requeridos dos formandos foram extráıdos das portarias do Exame, consubstanciadas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN). As questões foram localizadas na MR para cada edição do exame e, em seguida, as matrizes
foram superpostas, possibilitando uma análise da frequência dos perfis e recursos (competências/habilidades)
requeridos, os conteúdos (objetos de conhecimento) privilegiados, bem como o ı́ndice de facilidade das questões,
acordado com o relatório śıntese do INEP. Verifica-se, de um lado, a concentração de questões em algumas células
da MR e, de outro lado, várias células vazias, indicando a prevalência de certos perfis/recursos, em detrimento
de outros. Sobre o ńıvel de dificuldade, a maioria das questões foi percebida pelos alunos como “média” ou
“dif́ıcil”, sendo o ENADE 2011 a edição mais dif́ıcil, com 72% dos itens como “dif́ıceis”.
Palavras-chave: ENADE, licenciatura em f́ısica, Matriz de Referência.

We examined the 2005, 2008 and 2011 items of the Physics Teachers’ National Students’ Exam (ENADE)
trying to understand the Exam structure, rebuilding its Reference Matrix (MR) We considered the professio-
nal profile and resources (skills and abilities) required to the undergraduate students according to the National
Curriculum Guidelines (DCN) and the decree of the exam. The questions were located in the MR for each
Exam edition and then the matrices were overlaid enabling the frequency analysis of profiles and resources
(skills/abilities) required, besides the content (knowledge objects) and items difficult index, according to INEP
summary report. On one hand, there was the concentration of questions in some cells and; on the other hand,
several empty cells, indicating the prevalence of certain sections/resources to the detriment of others. Regarding
the level of difficulty, most of the questions were classified as medium or hard difficulty level, being the 2011
edition the hardest of the three tests, with 72% of the items considered ”difficult”.
Keywords: ENADE, degree in physics, Reference Matrix.

1. Introdução

A avaliação dos cursos superiores no Brasil respeita a
Lei 10.861/2004 [1], Lei do Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (SINAES) cujo escopo
compreende avaliar as Instituições de Ensino Superior
(IES), os cursos e o desempenho dos alunos, através
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). O Exame é aplicado desde 2004 como com-
ponente curricular obrigatório dos cursos de graduação,
avaliando a partir de 2010, somente o rendimento de
alunos concluintes

Art. 1◦ O Exame Nacional de Desempe-

nho dos Estudantes (ENADE), parte inte-
grante do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes), tem como
objetivo geral avaliar o desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos pro-
gramáticos previstos nas diretrizes curricu-
lares, às habilidades e competências para a
atualização permanente e aos conhecimen-
tos sobre a realidade brasileira, mundial e
sobre outras áreas do conhecimento. [2]

O ENADE é obrigatório para a rede federal e par-
ticular de ensino superior e facultativo para as redes
estaduais e municipais. O Exame reflete um ciclo trie-
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nal de avaliação, com as áreas de formação subdivididas
em 3 grupos que se alternam em anos subsequentes. O
desempenho dos estudantes compõe o Conceito Prelimi-
nar de Curso (CPC), um indicador de qualidade regula-
dor da renovação de reconhecimento dos cursos de gra-
duação, configurando-se como foco de preocupação das
Instituições de Ensino. Os cursos de f́ısica foram avali-
ados em 2005, 2008 e 2011 e cada edição do ENADE foi
circunstanciada por uma Portaria INEP (172/2005[3];
128/2008 [4] e 219/2011[5]), contemplando os requisi-
tos avaliados no Exame: os objetivos, os recursos e os
objetos de conhecimento (OC) comuns à área de f́ısica,
bem como os espećıficos da licenciatura e do bachare-
lado. Além das Portarias, os manuais do ENADE pos-
sibilitam analisar o Exame, cuja complexidade tem sido
pouco estudada e divulgada sendo, consequentemente,
pouco compreendido pela comunidade acadêmica.

A prova espećıfica para a licenciatura em f́ısica
ancora-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
para a Formação de Professores (Res. CNE/CP 1/2002
[7]) e para a área de f́ısica (Res. CNE/CES 9/2002
[8]). Destacam-se nas DCN: perfil esperado dos egres-
sos; as capacidades / recursos (competências e habilida-
des) a serem desenvolvidas; os objetos de conhecimento
(conteúdos) a serem explorados durante a formação dos
alunos A Res. CNE/CES 9/2002 [8] estabelece as DCN
para os cursos de bacharelado e licenciatura em f́ısica.
Os parágrafos 1◦ e 2◦ orientam a formulação do Pro-
jeto Pedagógico do Curso (PPC), o qual deve explici-
tar, dentre outros aspectos, as competências e habili-
dades – gerais e espećıficas – a serem adquiridas pelo
aluno no decorrer do curso. As Diretrizes preconizam
curŕıculos que contemplem maior flexibilidade e possi-
bilitem aos seus egressos mais opções de inserção no
mercado. Cerca de metade da carga horária deve con-
templar o núcleo básico e a outra metade disciplinas
espećıficas da ênfase do curso, licenciatura ou bachare-
lado, de forma a contemplar o perfil profissional alme-
jado, as competências e as habilidades a serem adqui-
ridas pelo estudante em sua formação. O documento
enuncia cinco competências essenciais para os gradua-
dos em f́ısica:

1. Dominar prinćıpios gerais e fundamentos da
f́ısica, estando familiarizado com suas áreas
clássicas e modernas;

2. Descrever e explicar fenômenos naturais, proces-
sos e equipamentos tecnológicos em termos de
conceitos, teorias e prinćıpios f́ısicos gerais;

3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução
de problemas f́ısicos, experimentais ou teóricos,
práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumen-
tos laboratoriais ou matemáticos apropriados;

4. Manter atualizada sua cultura cient́ıfica geral e
sua cultura técnica profissional espećıfica;

5. Desenvolver uma ética de atuação profissional e
a consequente responsabilidade social, compreen-

dendo a ciência como conhecimento histórico, de-
senvolvido em diferentes contextos sócio-poĺıticos,
culturais e econômicos. [9]

As competências estão diretamente ligadas às se-
guintes habilidades a serem adquiridas pelo estudante
no decorrer do curso:

1. Utilizar a matemática como uma linguagem para
a expressão dos fenômenos naturais;

2. Resolver problemas experimentais, desde seu re-
conhecimento e a realização de medições, até à
análise de resultados;

3. Propor, elaborar e utilizar modelos f́ısicos, reco-
nhecendo seus domı́nios de validade;

4. Concentrar esforços e persistir na busca de
soluções para problemas de solução elaborada e
demorada;

5. Utilizar a linguagem cient́ıfica na expressão de
conceitos f́ısicos, na descrição de procedimentos
de trabalhos cient́ıficos e na divulgação de seus
resultados;

6. Utilizar os diversos recursos da informática, dis-
pondo de noções de linguagem computacional;

7. Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou
uso de instrumentos, seja em medições, seja em
análise de dados (teóricos ou experimentais);

8. Reconhecer as relações do desenvolvimento da
f́ısica com outras áreas do saber, tecnologias e
instâncias sociais, especialmente contemporâneas;

9. Apresentar resultados cient́ıficos em distintas for-
mas de expressão, tais como relatórios, trabalhos
para publicação, seminários e palestras. [9]

As DCN incluem ainda, como habilidades es-
pećıficas da licenciatura:

1. O planejamento e o desenvolvimento de diferentes
experiências didáticas em f́ısica, reconhecendo os
elementos relevantes às estratégias adequadas;

2. A elaboração ou adaptação de materiais didáticos
de diferentes naturezas, identificando seus obje-
tivos formativos, de aprendizagem e educacio-
nais; [9]

Observa-se nas DCN a preocupação com a vivência
do graduado em f́ısica com a prática de laboratório;
o uso de equipamentos de informática; a pesquisa bi-
bliográfica, sabendo identificar e localizar fontes de in-
formação relevantes; a leitura de textos básicos com
conceitos fundamentais de f́ısica e ciências; a elaboração
de artigo ou monografia, de modo a sistematizar suas
ideias e seus conhecimentos, e no caso da licenciatura
elaboração e desenvolvimentos de atividades relaciona-
das ao ensino. Para verificar o cumprimento das Dire-
trizes no âmbito dos cursos de graduação foram cria-
dos mecanismos de avaliação, regulados pela Portaria
40/2007 [10], republicada em 2010, que em seu artigo
33-D afirma:
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O ENADE será realizado pelo INEP, sob
a orientação da CONAES, e contará com
o apoio técnico de Comissões Assessoras de
Área... O INEP constituirá um banco de
itens, elaborados por um corpo de especia-
listas, conforme orientação das Comissões
Assessoras de Área, para composição das
provas do ENADE. [10]

O ENADE como outros exames nacionais de larga
escala da Educação Básica [Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM), Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e
a Prova BRASIL] estrutura-se em uma matriz de re-
ferência de habilidades e competências que norteia a
elaboração da prova e a constituição de Bancos Nacio-
nais de Itens. Segundo Griboski [11]:

O BNI da Educação Superior é concebido,
portanto, como um acervo de questões ela-
boradas a partir de matrizes de conteúdos,
competências e habilidades pré-definidos pe-
las Comissões Assessoras de Área, que per-
mitem a montagem das provas para estimar
com a maior precisão posśıvel a proficiência
dos estudantes. [11, grifo nosso]

Uma matriz de referência (MR) consiste em uma
relação entre dois parâmetros da cognição. A MR do
ENEM, por exemplo, consiste em uma relação entre
cinco eixos cognitivos e trinta competências por área,
que avaliam, nesse caso, o desempenho do estudante no
Ensino Médio, que, independente da área que o mesmo
for seguir no Ensino Superior, o mesmo será avaliado
em todas. O ENADE avalia o desempenho dos estu-
dantes no Ensino Superior no que diz respeito aos co-
nhecimentos espećıficos e às competências e habilidades
desenvolvidos ao longo do curso. Ambos são exames de
larga escala, porém se fundamentam em MR diferentes
com fontes diferentes.

O manual do ENADE, divulgado anualmente, escla-
rece ser de responsabilidade das Comissões Assessoras

de Áreas a definição das competências e habilidades
que serão avaliadas e as especificações necessárias para
a elaboração do componente espećıfico da prova [6]. É,
portanto de competência sigilosa da Comissão a esco-
lha das células da Matriz a serem contempladas a cada
edição do Exame, com objetos de conhecimento e ńıveis
de dificuldade pré-estabelecidos Elaboradores de itens
do ENADE, cadastrados no BNI, recebem encomendas
de itens por células da Matriz.

Como a matriz de referência do ENADE não é
pública propõe-se uma forma de “recuperar” as Ma-
trizes de Prova, através da alocação das questões em
suas células

Embasado no que é proposto nas DCN para os cur-
sos de bacharelado e licenciatura em f́ısica [8] e na Por-
taria do exame [5] constrói-se a proposta de Matriz de
Referência para o ENADE que consiste na relação entre
dois parâmetros da cognição, cujas colunas represen-
tam os onze aspectos do perfil profissional e as linhas
os dezessete recursos ou capacidades (correspondentes
às competências/habilidades) previstos nas portarias

2. Desenvolvimento

Foram analisados 90 (noventa) itens do núcleo do
componente espećıfico Comum e do componente es-
pećıfico para a licenciatura, extráıdos das três edições
do ENADE (2005, 2008, 2011) [12-14]. A opção pela li-
cenciatura fundamenta-se na relevância do Exame para
a formação de professores, sobretudo para o ensino de
f́ısica. A Tabela 1 apresenta o universo de análise.

Os itens foram resolvidos, observando as palavras-
chave e comandos de construção, os objetos de conheci-
mento e a complexidade da questão. O ı́ndice de facili-
dade2 da questão foi retirado dos relatórios śıntese [15-
17] divulgados pelo MEC. Nas Portarias, além dos re-
cursos e perfis avaliados, são encontrados os conteúdos
curriculares de referência para a elaboração de itens. A
PN 219/2011 [5] traz os conteúdos gerais e espećıficos,
denominados objetos de conhecimento (OC), resumidos
para a licenciatura na Tabela 2

⌋

Tabela 1 - Distribuição dos itens do conteúdo espećıfico no ENADE.

ENADE Núcleo comum (bacharelado/licenciatura) Licenciatura Total
Objetivas Discursivas Objetivas Discursivas Objetivas Discursivas Total

2005 17 03 08 02 25 05 30
2008 19 01 08 02 27 03 30
2011 17 03 10 00 27 03 30
Total 53 07 26 04 79 11 90
Fonte: Elaborada pelos autores com dados extráıdos das Refs. [12-14].

2O ı́ndice de facilidade é gerado pelo ı́ndice de acertos do item pelos estudantes em cada exame. De acordo com o número de
estudantes que acertaram a questão ela é classificada nos indicadores fácil, médio e dif́ıcil.
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Tabela 2 - Objetos de Conhecimento do conteúdo espećıfico no ENADE.

Conteúdos Objeto de conhecimento

Gerais da licenciatura e
bacharelado

Evolução das ideias da f́ısica
Mecânica
Termodinâmica
Eletricidade e magnetismo
F́ısica ondulatória e óptica f́ısica
F́ısica moderna
Estrutura da matéria

Espećıficos da licencia-
tura

Fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da f́ısica e o ensino da
f́ısica
Poĺıticas educacionais e o ensino de f́ısica
Resolução de problemas e a organização curricular para o ensino da f́ısica
Metodologia do ensino de f́ısica

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extráıdos da Ref. [5].

Constrúıdas as matrizes, os itens foram alocados nas

respectivas células, respeitando o predominante perfil

profissional e o recurso requeridos. Também foram clas-

sificados com relação ao objeto de conhecimento avali-

ado e o ı́ndice de facilidade extráıdo dos respectivos

relatórios-śıntese de cada edição do exame.

A MR ENADE (Tabela 3), pautada na Portaria [5],

possibilita esse trabalho de alocação de itens, forne-

cendo uma visão de cada edição do exame.3

Realizada a alocação dos itens nas matrizes de

referência de cada edição do exame observa-se a

frequência que os itens são requeridos em cada célula e

assim qual perfil e recurso o item avalia.

A Fig. 1 apresenta a densidade dos itens é resultado

da sobreposição das três matrizes, que possibilita uma

visão consolidada do ENADE até o momento no que

diz respeito aos perfis e recursos avaliados, bem como o

ı́ndice de facilidade de cada item: verde (fácil), amarelo

(médio) e vermelho (dif́ıcil).

A análise permite observar em quais células ocorre

maior densidade de itens. Uma importante visão, que

facilita a percepção de quais perfis e recursos estão

sendo mais avaliados e o desempenho geral de cada item

no que diz respeito a seu ı́ndice de facilidade.

Em uma análise inicial, observa-se uma concen-

tração de itens no cruzamento P2xR9, que ava-

liam a “capacidade de abstração e de modelagem de

fenômenos utilizando a linguagem matemática na me-

dida do necessário” (P2) “aplicando os conhecimen-

tos básicos da f́ısica à solução de problemas” (R9).

São questões clássicas, a maior parte contextualizada,

que exigem cálculos matemáticos de situações f́ısicas

ou uso de equações matemáticas. Exemplifica-se a se-

guir o item 11 (Objetivo) do núcleo comum do ENADE

2008 [13].

11. No dia 19 de agosto de 2008 foi lançado, pelo foguete russo

Proton Breeze M o I4-F3, um dos maiores satélites já cons-

trúıdos, que será utilizado para serviços de telefonia e Internet.

O conjunto foguete + satélite partiu de uma posição vertical.

Sendo a massa m do satélite igual a 6 toneladas, a massa M do

foguete igual a 690 toneladas e a velocidade de escape dos ga-

ses no foguete (vgases) igual a 1.500 m/s, qual é a quantidade

mı́nima de gás expelida por segundo (∆mgases /∆t) para que

o foguete eleve o conjunto no instante do lançamento?

(Considere g = 10 m/s2)

(A) 9,3 x 103 kg/s (D) 2,3 x 102 kg/s

(B) 4,6 x 103 kg/s (E) 2,2 x 104 kg/s

(C) 2,3 x 103 kg/s

A questão exige aplicar conhecimentos básicos

de f́ısica (mecânica) e fazer cálculos matemáticos.

Observa-se como significativa a ocorrência desse tipo

de item nas três provas aplicadas (19%).

O cruzamento P1xR1 indica concentração (8%) de

itens requisitando “dominar instrumentos conceituais

(modelos e teorias), de modo a operacionalizá-los nos

diversos âmbitos de suas práticas profissionais” (P1) e,

ao mesmo tempo, “demonstrar domı́nio dos prinćıpios

e conceitos básicos da f́ısica” (R1). A sua resolução

não requer cálculos matemáticos e sim conceitos e

prinćıpios da f́ısica, além do conteúdo espećıfico (OC).

Exemplifica-se P1xR1 com o item 14 (Objetivo) do

núcleo comum do ENADE 2011 [14].

3As Matrizes de Referência para cada exame, com os itens alocados e classificados em relação ao OC e ao ı́ndice de facilidade estão
dispońıveis em Costa [17].
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Tabela 3 - MR ENADE (Portaria Inep 219/2011 ENADE 2011 para f́ısica).

Recursos (competências/habilidades) Aspecto do perfil profissional
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

R1 Demonstração do domı́nio dos prinćıpios e
conceitos básicos da f́ısica;

R2 Utilização da linguagem cient́ıfica na ex-
pressão de conceitos f́ısicos e na descrição
da natureza;

R3 Planejamento e realização de experimentos
e medições bem como a interpretação dos
resultados decorrentes

R4 Utilização dos elementos básicos da Instru-
mentação cient́ıfica na realização de experi-
mentos de f́ısica

R5 Representação e interpretação de proprie-
dades f́ısicas em gráficos

R6 Compreensão da utilização, das possibilida-
des e dos limites do método experimental,
avaliando a qualidade de dados, formulando
modelos e identificando seus domı́nios de
validade

R7 Reconhecimento das relações do desenvolvi-
mento histórico e conceitual da f́ısica com
outras áreas do saber, com as diversas tec-
nologias e com diferentes instâncias sociais;

R8 Realização de estimativas numéricas de
fenômenos naturais;

R9 Aplicação dos conhecimentos básicos da
f́ısica à solução de problemas

R10 Articulação das relações de śıntese e de
análise, interpretando de modo interdisci-
plinar e contextualizado a produção do co-
nhecimento

R11 Demonstração do domı́nio das Tecnologias
da Informação e da Comunicação (TIC)
na produção e na utilização de material
didático para o ensino da f́ısica

R12 Organização das programações curriculares
para o ensino de f́ısica nos diversos ńıveis de
escolaridade da Educação Básica, em con-
sonância com a realidade social de sua im-
plementação, tendo por base a consideração
cŕıtica tanto das orientações contidas nas
normativas legais, como das expectativas
apontadas nos exames e avaliações nacio-
nais

R13 Organização e desenvolvimento de práticas
educativas em situações cotidianas escola-
res e não escolares

R14 Domı́nio dos aportes básicos teóricos e
práticos da área de Educação e do Ensino
de f́ısica

R15 Elaboração de diagnósticos para situações-
problema, avaliando riscos e possibilidades,
de modo a subsidiar a implementação de
soluções adequadas à realidade escolar bra-
sileira no que diz respeito ao ensino da f́ısica

R16 Planejamento, implementação e avaliação
de atividades didáticas para o ensino da
f́ısica, utilizando recursos diversos

R17 Elaboração e/ou adaptação cŕıticas de ma-
teriais didáticos ou projetos de ensino da
f́ısica de diferentes naturezas e origens, es-
tabelecendo seus objetivos educacionais e
de aprendizagem

P1: Dominar instrumentos conceituais (modelos e teorias), de modo a operacionalizá-los nos diversos âmbitos de suas práticas profissionais.
P2: Possuir capacidade de abstração e de modelagem de fenômenos utilizando a linguagem matemática na medida do necessário.
P3: Ter experiência laboratorial e computacional.
P4: Reconhecer a importância da f́ısica para o desenvolvimento de áreas afins e compreender a relevância de trabalhos interdisciplinares.
P5: Possuir visão abrangente do papel da ciência enquanto elemento básico de desenvolvimento do páıs.
P6: Manter uma ética de atuação profissional e de responsabilidade social.
P7: Compreender a ciência como processo histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-poĺıticos, culturais e econômicos.
P8: Estar apto a divulgar a ciência para toda a sociedade.
P9: Ser capaz de realizar pesquisas bibliográfica em livros, periódicos e bancos de dados.
P10: Analisar criticamente o conhecimento cient́ıfico e seus modos de produção.
P11: Analisar criticamente a contribuição do conhecimento f́ısico na formação de indiv́ıduos e no exerćıcio da cidadania.
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extráıdos da Ref. [5].
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Figura 1 - Densidade das questões do ENADE de 2005, 2008 e 2011, na relação perfil x recurso, identificando o ı́ndice de facilidade do
item. Fonte: Ref. [17].

14. Quando a radiação eletromagnética interage com a
matéria, pode ocorrer a transferência da energia do fóton, ou
de parte dela, para as part́ıculas que compõem o meio ma-
terial. Alguns dos principais tipos de interação da radiação
eletromagnética com a matéria são: efeito fotoelétrico; espa-
lhamento Compton e produção de pares, que se diferenciam
entre si pelas caracteŕısticas do meio material; energia do fóton
incidente; energia transferida e situação do fóton após a in-
teração (absorção total ou espalhamento com perda de ener-
gia do fóton). Entre os mecanismos de interação da radiação
eletromagnética com a matéria, o efeito fotoelétrico ocorre:
(A) quando o fóton incidente interage com o núcleo atômico
do átomo do material atenuador, cedendo toda a sua energia
e originando um par de part́ıculas.
(B) quando o fóton incidente é totalmente absorvido por um
elétron livre de um metal e este é ejetado do material.
(C) quando o fóton de raios X ou gama é desviado por um
elétron das camadas mais externas, transferindo a esse elétron
parte de sua energia.
(D) mais predominantemente quando a energia do fóton in-
cidente é muito maior que a energia transferida às part́ıculas
produzidas na interação.
(E) independentemente da energia do fóton incidente e do
número atômico do meio.

Observa-se nas três edições do exame a concen-
tração de itens (11%) requerendo “Representação e in-
terpretação de propriedades f́ısicas em gráficos” (R5),
distribúıdas nos perfis P1, P2 e P3, avaliando se o
estudante tem “experiência laboratorial e computaci-
onal”. O aluno deve saber efetuar, ou ter partici-
pado de prática de laboratório (P3), e interpretar o(s)
gráfico(s) dos resultados obtidos (R5). Exemplifica-se
P3xR5, através do item 9 (Objetivo) do núcleo comum
do ENADE 2005 [12].

09. Os pontos representados no gráfico abaixo foram obti-
dos através da análise de uma fita de papel que registrou,
em intervalos de tempos iguais, a posição de um carrinho em
movimento sobre um trilho de ar.

Pode-se concluir da análise desse gráfico que o carrinho tem
movimento retiĺıneo
(A) acelerado com aceleração (1,4 ± 0,3) m/s2.
(B) acelerado com aceleração (2,88 ± 0,02) m/s2.
(C) acelerado com aceleração (7,56 ± 0,05) m/s2.
(D) uniforme com velocidade (1,2 ± 0,2) m/s.
(E) uniforme com velocidade (2,59 ± 0,03) m/s.
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O cruzamento P2xR3 aparece somente em uma
questão por edição do Exame. O estudante deve ser
capaz de operacionalizar matematicamente o fenômeno
(P2) e interpretar os resultados decorrentes da rea-
lização de um experimento (R3). Exemplifica-se a
alocação na célula P2xR3, através do item 10 (Obje-
tivo) do núcleo comum do ENADE 2011 [14].

10. Para estimar a frequência de um forno microondas, foi
preparada uma placa de isopor do tamanho do forno coberta
com papel toalha umedecido. Em seguida, com papel ter-
mossenśıvel como aqueles utilizados em fax, o conjunto foi
colocado no forno utilizando um suporte para não girar por
alguns segundos. A figura apresenta as regiões escuras e claras
formadas no papel termossenśıvel. A régua na figura tem o
comprimento de 20 cm.

Supondo que as ondas eletromagnéticas no interior do forno
sejam todas estacionárias e que a régua está colocada em uma
posição onde há claros representando os vales dessas ondas,
qual a frequência estimada?
(A) 0,3 MHz.
(B) 15,0 MHz.
(C) 30,0 MHz.
(D) 1,5 GHz.
(E) 3,0 GHz.

Observa-se no componente espećıfico da licenciatura
em f́ısica, a concentração de 6 (seis) itens na célula
P1xR12, totalizando 20% das questões, que avaliam o
recurso R12: “Organização das programações curricu-
lares para o ensino de f́ısica nos diversos ńıveis de es-
colaridade da Educação Básica, em consonância com a
realidade social de sua implementação, tendo por base
a consideração cŕıtica tanto das orientações contidas
nas normativas legais, como das expectativas apontadas
nos exames e avaliações nacionais”. Tais itens tratam
dos PCN e das avaliações aplicadas em ńıvel nacional.
Exemplifica-se, a seguir, a célula P1xR12, através do
item 44 (Objetivo) do núcleo comum do ENADE 2008
[13]:

44. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) redirecio-
naram a f́ısica, no Ensino Médio, para estimular, nos alunos,
o interesse por conhecer o mundo f́ısico a partir de proce-
dimentos para formar cidadãos autônomos intelectualmente.
Considerando esse referencial, analise as seguintes abordagens
presentes em materiais didáticos:
I - procedimentos de pesquisa de concepções de senso comum;
II - privilégio de aspectos teóricos;
III - utilização de novo saber em sua dimensão aplicada;
IV - apresentação do conhecimento como fruto da genialidade
dos cientistas.
Para selecionar materiais didáticos que atendam às orientações
dos PCN para o Ensino Médio, devem ser consideradas APE-
NAS as abordagens
(A) I e III
(B) I e IV
(C) II e III
(D) II e IV
(E) III e IV

Considerando as três edições do exame 96% das
questões do ENADE foram igualmente distribúıdas en-
tre os ı́ndices de dificuldade médio e dif́ıcil e uma mi-
noria de questões (4%) foram classificadas no ńıvel
fácil. Isso indica que vários itens devem ter sido en-
comendados pela Comissão como fáceis ou médios, mas
acabaram se configurando como médios ou dif́ıceis.
Apresenta-se adiante a ocorrência dos OC por ı́ndice de
facilidade, indicando em quais conteúdos os estudantes
apresentam melhor desempenho.

Respaldando-se nos resultados apresentados na
Fig. 2, o ENADE 2005 é considerado com uma prova
de ńıvel médio, com apenas uma questão (3%) clas-
sificada como fácil, a qual aborda o OC metodologia
do ensino de f́ısica. Os demais itens foram classifica-
dos entre médio (60%) e dif́ıcil (37%), demonstrando a
dificuldade na resolução dos itens, sobretudo daqueles
relacionados aos OC eletricidade e magnetismo e fun-
damentos históricos da f́ısica.

O ENADE 2008 foi um exame de ńıvel médio, com
62% das questões entre os ńıveis fácil e médio. Nesse
Exame, uma questão (3%) contemplando o OC meto-
dologia do ensino de f́ısica foi anulada, uma questão
(3%) sobre o mesmo OC foi classificada como fácil e as
demais questões como médias (59%) e dif́ıceis (38%).
Observa-se que o ENADE 2008 manteve o mesmo grau
de dificuldade do ENADE 2005, e analisando a Fig. 2,
percebe-se a permanência da frequência dos OC nas
duas provas. Em 2008 repete-se a dificuldade nos itens
sobre o OC fundamentos históricos da f́ısica.

Contando com questões mais contextualizadas, a
prova de 2011 apresentou um ńıvel de dificuldade maior
do que as demais edições do Exame. Novamente uma
questão (3%) sobre o OC metodologia do ensino de
f́ısica, classificada como fácil. O ENADE 2011, de
acordo com o Relatório Śıntese [16], foi percebido pelos
estudantes como uma prova mais dif́ıcil, com 72% e 25%
dos itens classificados, respectivamente como dif́ıceis e
médios.
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Figura 2 - Frequência dos OC por ı́ndice de facilidade nas edições do ENADE 2005(E05), 2008(E08) e 2011(E11).

Em 2005 e 2008, os itens sobre o OC fundamen-
tos históricos da f́ısica foram considerados dif́ıceis, en-
quanto que no ENADE 2011 somente este OC abarcou
itens de dificuldade média. Os itens sobre outros OC
(evolução das ideias da f́ısica, mecânica, termodinâmica
e f́ısica ondulatória e óptica f́ısica) foram classificados
na prova de 2011 como dif́ıceis, ao contrário das edições
anteriores (2005 e 2008), em que foram considerados de
ńıvel médio.

Essa análise permite observar a evolução do Exame
ao longo dos anos. As matrizes das provas de 2005,
2008 e 2011 encontram-se detalhadas e analisadas em
Costa [17], fornecendo uma fotografia de cada edição
do Exame. Percebe-se a mudança no ı́ndice de facili-
dade da prova e a ocorrência de novos cruzamentos dos
aspectos do perfil profissional com os recursos requeri-
dos em cada item. Tais análises permitem refletir se
o estudante egresso do curso de graduação desenvolve
as competências e habilidades exigidas pelas portarias,
almejando uma boa prática profissional.

3. Considerações finais

Procurou-se compreender o ENADE, sobretudo através
da proposta da matriz de Prova que decorre do cru-
zamento de dois parâmetros educacionais aspectos do
perfil profissional e recursos As matrizes de referência

do ENADE (2005, 2008 e 2011) foram superpostas em
um gráfico (Fig. 1) de densidade o qual facilita a visão
das três edições do exame.

Percebe-se uma concentração de questões nas
células que requerem aplicar os conhecimentos básicos
da f́ısica à solução de problemas, e as demais células
com um número menor de questões. Em todas as
edições do Exame observam-se várias células vazias.
A análise possibilita refletir sobre a prática docente
que deve incorporar atividades acadêmicas que permi-
tam verificar o desenvolvimento das capacidades (com-
petências e habilidades) preconizadas nas DCN e reque-
ridas no ENADE. A matriz de referência materializa as
competências e habilidades mais requeridas dos estu-
dantes.

De uma forma geral, as provas do ENADE, em to-
das as edições do exame, foram classificadas com os
indicadores de ńıvel médio a dif́ıcil, segundo o relatório
śıntese divulgado pelo INEP. Apenas uma questão de
cada exame foi classificada como fácil e o restante como
médio ou dif́ıcil. O ENADE 2011 configura-se como a
edição mais contextualizada e dif́ıcil do Exame.

Com relação aos objetos de conhecimento
(conteúdo) do núcleo comum à licenciatura e ao ba-
charelado requeridos no ENADE, observa-se que ter-
modinâmica, ondulatória e óptica e f́ısica moderna
mantiveram uma frequência constante, mecânica so-
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fre uma queda na frequência, compensada com uma
elevação nos itens sobre eletricidade e magnetismo.
Para os conteúdos espećıficos da licenciatura, perma-
nece a frequência das questões sobre o OC fundamentos
históricos da f́ısica, com um crescimento das questões
que envolvem poĺıticas públicas. Destaca-se que a
maior parte das questões do exame avalia o conteúdo
de metodologia do ensino de f́ısica.

O ENADE focaliza, além do conhecimento dos ob-
jetos de conhecimento (conteúdo), o desenvolvimento
de aspectos do perfil profissional e Capacidades (com-
petências e habilidades). Não se trata de “treinar” es-
tudantes para o ENADE, mas sim de familiarizá-los du-
rante o curso com tarefas e avaliações no mesmo ńıvel
de complexidade das questões dos exames, baseados nas
orientações contidas nas DCN, bem como os aspectos do
perfil profissional e os recursos (competências e habili-
dades) requeridos, os conhecimentos e os processos cog-
nitivos envolvidos. Pretende-se que as discussões apre-
sentadas acerca do ENADE colaborem com o trabalho
dos docentes de f́ısica no ensino superior, ao fornece-
rem uma visão geral da prova, bem como seu processo
de elaboração e avaliação.
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[15] MEC/INEP, Relatório Śıntese: F́ısica (MEC/INEP,
Braśılia, 2010).
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