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RESUMO 

 

A presente pesquisa emerge da discussão sobre o papel da avaliação em larga escala de 

estudantes do ensino superior, o ENADE, no sentido de saber quais contribuições os 

desempenhos podem oferecer para o corpo docente dos cursos avaliados. Particularmente, 

nosso foco foram os cursos de química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As 

provas do ENADE abordam tanto conhecimentos gerais como específicos. Entre os 

conhecimentos gerais de química, optamos em analisar as questões que abordavam conteúdos 

de química geral, por considerarmos conceitos fundantes da formação, seja para o bacharelado 

ou para a licenciatura. Esta formação também busca desenvolver diferentes habilidades de 

pensamento (de baixa e de alta ordem). Assim, nosso objetivo geral é analisar as questões de 

química geral das provas do ENADE-Química dos anos de 2011, 2014 e 2017, nas quais, para 

sua resolução, é necessário mobilizar habilidades de pensamento de baixa ordem, 

primeiramente, tais como decodificar dados e aplicar fórmulas. Para tanto, buscamos identificar 

as questões de química geral e os índices de acerto; inferir, a partir do desempenho nos 

descritores (dessas questões), os participantes do ENADE dos cursos de bacharelado e 

licenciatura em química da UFRN; analisar o desempenho desses cursos para os conhecimentos 

de química geral. Como resultados, identificamos 7 questões que abordavam conteúdos de 

química geral para sua resolução. Destas, identificamos 4 questões em que para sua resolução 

mobilizam-se habilidades de pensamento de nível 1. A partir da análise estatística, 

identificamos que os graduados possuíram um bom desempenho nas questões de química 

classificadas no nível 1 (Nível Cognitivo de Dificuldade), enquanto nas questões de química 

geral, analisadas nesta pesquisa, revelaram ter um desempenho menor. Uma possível inferência 

deste resultado pode estar relacionada com conhecimentos disciplinares. Com relação à análise 

das questões, foi possível sinalizar perspectivas para contribuir com o corpo docente da IES.  

 

Palavras-chave: ENADE; química geral; habilidades de pensamento. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The current research emerge from the debate about large scale evaluation program of college 

students, the "ENADE", and what its results can show to the faculty of the assessed college 

courses. The focus of this dissertation was the undergraduate chemistry program at the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

The ENAD exam have general and specific knowledge questions. Among the general 

knowledge questions, we evaluated those questions about general chemistry, because that 

subject cover concepts that are fundamental in the education either for licentiate or bachelor’s 

degree students. This formation also seeks to develop different mind skills (of low and high 

order). Our aim is analyzing the questions about general chemistry in the ENAD-Chemistry 

exam in 2011, 2014 and 2017, in which low order abilities, like decodify data and apply 

formulas, are mobilized. For that we identify general chemistry questions and its success rates; 

infer from the performance in the descriptors (of these questions) of the ENADE participants 

of the licentiate and bachelor's degree in chemistry at UFRN; analyze the performance of these 

courses for general chemistry knowledge. As results, we identified 7 questions that covers 

general chemistry content for its resolution. Of these, we identified 4 questions that mobilized 

level 1 thinking skills for its resolution. From the statistical analysis, we identified that the 

undergraduates had a good performance in the chemistry questions classified in level 1 

(Cognitive Level of Difficulty) while they had a lower performance in the chemistry questions 

analyzed in this research. A possible inference of this result may be related to disciplinary 

knowledge. Regarding the analysis of the questions, it was possible to signal perspectives to 

contribute to the teaching staff of the IES.  

 

Keywords: ENADE; general chemistry; thinking skills. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A avaliação do ensino superior no Brasil é subsidiada pelo SINAES (Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação do Ensino Superior), o qual foi instituído pela Lei n°10.861, de 14 

de abril de 2004, cujo objetivo era o de “assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes” (BRASIL, 2004). A finalidade do SINAES foi expressa no § 1° do artigo 1° da 

referida lei, a saber: 

A melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 

sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004, p.1). 

 

Observa-se que o SINAES constituiu um instrumento que subsidiou e subsidiará as 

políticas públicas para o ensino superior. Segundo Dias Sobrinho (2010) trata-se de uma 

concepção para além da simples avaliação, mas propõe-se como política de Estado na busca da 

qualidade do sistema de educação superior. A partir desta concepção, buscou-se estabelecer 

pontos que pudessem, ao mesmo tempo, atender o sistema como um todo e as peculiaridades 

de cada IES (Instituição de Educação Superior). Assim, a avaliação deveria comtemplar a 

análise global e integrada nas dimensões da estrutura, das relações, do compromisso, do social, 

das atividades, finalidades e responsabilidades sociais das IES e dos cursos a ela vinculados 

(BRITO, 2008). O SINAES, em seu artigo 2°, estabelece que, ao promover a avaliação de 

instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá ser assegurado o caráter público 

de todos os processos avaliativos, o respeito à identidade e à diversidade, e a garantia de 

participação de todos os segmentos envolvidos: corpo docente, discente, técnico-administrativo 

e representantes da sociedade civil (BRASIL, 2004). De acordo com a lei, foi estabelecido que 

o resultado da avaliação realizada pelo SINAES, da instituição, dos alunos e dos cursos será o 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão do ensino superior. 

O SINAES é conduzido pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), sendo composto por três avaliações, a saber: a Avaliação 

Institucional, a Avaliação de Cursos de Graduação e o Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), as quais compõem o Conceito Preliminar do Curso 

(CPC). A primeira consiste em duas etapas, uma avaliação externa e uma autoavaliação, e é 
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realizada pela Comissão Própria de Avaliação de cada instituição de ensino superior e regulada 

pelas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A 

segunda avaliação foca os cursos ofertados, isto é, a organização didático-pedagógica, o perfil 

do corpo docente e as instalações físicas, onde ocorre a formação. A terceira avaliação é o 

ENADE. 

 Em linhas gerais, o ENADE tem como principal objetivo avaliar o desempenho dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 

específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento (BRASIL, 2004). O ENADE se configura como avaliação de âmbito nacional de 

larga escala, que segue diretrizes e obedece aos critérios estabelecidos por lei, tendo como 

objetivo acompanhar o desenvolvimento da educação superior brasileira.  

A prova é realizada todos os anos e aplicada trienalmente a cada curso. Inicialmente 

era examinada uma amostra de estudantes ingressantes e concluintes de cada curso nas áreas 

avaliadas do ano. A partir de 2010, passou a ser aplicada censitariamente, incluindo apenas os 

estudantes concluintes dos cursos de graduação e dos cursos superiores de tecnologia. A prova 

tem caráter de componente curricular obrigatória dos cursos de graduação, conforme 

determinado na Lei que regulamenta o SINAES, onde é registrada no histórico do estudante a 

situação de regularidade em relação a essa obrigação, porém a nota obtida não é divulgada. 

Diante de tal importância no processo regulatório de cursos de graduação, o ENADE 

se torna um rico ambiente de investigações; dentro de tal perspectiva emerge a proposta deste 

trabalho, inserido no projeto intitulado “Habilidades cognitivas exigidas na avaliação do 

ENADE: impactos do Projeto Político Pedagógico nos cursos de Química” (Edital Universal 

CNPq/processo n. 302156/2016-0), no qual participaram inúmeros docentes do Instituto de 

Química da UFRN e de outras IES do país. Tal projeto é vinculado ao Grupo de Pesquisa 

Química, Ensino e Aprendizagem, do qual desde 2018 se tem contato e imersão sobre o tema. 

Dentre as diversas pesquisas realizadas pelo grupo, podemos desenvolver ainda durante a 

graduação, o trabalho de conclusão de curso, já sobre o ENADE, onde as inquietações acerca 

da prova e a forma como se avalia o aluno levaram a continuar desenvolvendo pesquisa em tal 

tema durante o mestrado.  

Em linhas gerais, o projeto buscava analisar as questões de química de todas as provas 

aplicadas no ENADE e, a partir dessa análise, propusera-se categorizá-las em termos de 

operações cognitivas/habilidades de pensamento. A partir desses olhares, houve uma nova 
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perspectiva de organização das questões: o nível cognitivo de dificuldade. Entre as 

contribuições do projeto, incluiu-se a classificação das questões em termos de Nível Cognitivo 

de Dificuldade (NCD). Em linhas gerais, o NCD se refere às habilidades de pensamento que 

são mobilizadas para resolver uma determinada tarefa ou questão. Da análise do referido projeto 

de pesquisa, emergiram 15 habilidades de pensamento em que foram organizadas em 5 níveis, 

sendo aquelas de nível 1, habilidades de pensamento de baixa ordem (LOCS) até o nível 5, com 

habilidades de pensamento de alta ordem (HOCS). No âmbito deste projeto, alguns estudos 

estão sendo desenvolvidos, a saber:  

(a) SILVA, Márcia Gorette L.; MAZZÉ, Fernanda M.; SILVA, Jonathan A. F.; SOUZA, 

Dayana M.; MEDEIROS, Maria da Guia da S. Uma proposta de análise das questões 

de química no ENADE em função do nível cognitivo de dificuldade. Química Nova, 

São Paulo, v.44, n.7, p.882-889, fev. 2021. 

(b) SILVA, Márcia Gorette L.; MAZZÉ, Fernanda Marur. O que avalia a prova do ENADE 

de Química? Uma proposta de análise em termos de operações cognitivas. Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.101, n.259, p. 721-751, set./dez. 2020.  

(c) MAZZÉ, Fernanda. Marur; SILVA, Márcia Gorette L.; FERNANDES, Nedja Suely; 

BARROSO, Márcia Teixeira; GOMES, Fabiano do Espírito Santo; MALCHER, 

Grazielle Tavares.  Análise de habilidades cognitivas exigidas na avaliação do ENADE-

Química: um estudo preliminar no ensino superior. Enseñanza de las Ciencias, Sevilha 

v.35, n.3, p.1863-1868, 2017. 

(d) SILVA, Márcia Gorette Lima da; CAPISTRANO, Thales Silva; SILVA, Jonathan 

Atkinson Freire da; MAZZÉ, Fernanda Marur. Análise estatística comparativa referente 

ao desempenho no ENADE dos concluintes dos cursos de química em quatro IES. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, XII, 

2019, Natal. Anais do XII ENPEC, Natal: Abrapec, 2019. 

(e) MEDEIROS, Maria da Guia da S.; SILVA, Márcia Gorette Lima da. Análise das 

habilidades cognitivas exigidas nas questões do ENADE para formação de professores 

de Química. IES. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS, XII, 2019, Natal. Anais do XII ENPEC, Natal: Abrapec, 2019. 

(f) SOUZA, Dayana Miranda de. Análise das questões de química orgânica do ENADE 

2014. 2018. 48f. Monografia (Química Licenciatura) – Instituto de Química, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 



19 

 

 

(g) MEDEIROS, Maria da Guia da S. Habilidades cognitivas presentes na avaliação do 

ENADE para o curso de formação de professores de Química. 2019. 95f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Centro de Ciências 

Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. 

 

Além de tais estudos, tal projeto já propiciou, para as instituições de ensino superior 

do país, palestras, minicursos e apresentações. Citando aqui, a apresentação do projeto à 

Prograd-UFRN, em 28.09.2019; a apresentação de minicurso “COMO ANALISAR UM 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EM TERMOS DE NÍVEL COGNITIVO: UMA 

FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA”-IV SEMEC/ UFPB, 2019; 

apresentações na UTFPR para coordenadores de curso e NDE; reuniões com equipe de Ensino 

de química (02/03/2020 – 03/03/2020); apresentações na UFU, com professores do Instituto de 

Química, NDE, coordenador do curso de química (05/03/2020 – 06/03/2020), entre outras. 

Outra contribuição do projeto através do estudo desta dissertação, foi o intercâmbio 

com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), promovido pela UFRN, por 

aproximadamente 3 meses, interrompido em virtude de Pandemia. Tal experiencia foi parte 

estruturante deste trabalho onde foi possível aprofundar leituras do referencial teórico do objeto 

de estudo deste trabalho, desenvolver escrita de artigo, além do compartilhamento dos 

resultados no âmbito do Projeto. 

A partir das discussões relacionadas a estes estudos, novas questões emergem. Entre 

elas, uma que particularmente nos interessa e tomou corpo em nossa dissertação de mestrado, 

visto que, como egressos da UFRN, nos instigamos a aprofundá-la. Um aspecto que 

consideramos como premissa, é que nos cursos de química, os conhecimentos disciplinares de 

química geral são basilares na formação, tanto do bacharel como do licenciando. Desta 

premissa, nos questionamos:  

Será que por se tratar de conteúdos basilares as questões de química geral elaboradas e aplicadas 

nas provas de 2011, 2014 e 2017 não utilizam habilidades de pensamento de alta ordem?  

Os conteúdos de química geral, por se tratar de conhecimentos básicos, são considerados nestas 

provas como tarefas em que estudantes do curso de química precisarão mobilizar habilidades 

de pensamento menos complexas?  

Uma análise estatística do perfil destas questões pode revelar algum comportamento específico?  

Que informações a proposta de Nível Cognitivo de Dificuldade puderam sinalizar?  
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O Nível Cognitivo de Dificuldade se difere de outros indicadores adotados pelo Inep como, por 

exemplo, o Índice de Facilidade?  

Reconhecemos a impossibilidade de em uma dissertação de mestrado responder a 

todos estes questionamentos. Assim, a presente pesquisa é norteada pela seguinte questão 

norteadora: Há diferenças entre os formandos do curso de licenciatura e do bacharelado 

da UFRN em função do desenvolvimento de habilidades de pensamento a partir da análise 

das questões do ENADE – Química? Que indícios e/ou contribuições tal discussão pode 

trazer aos cursos de Química?  

Com base na questão norteadora, os objetivos (geral e específicos) são então 

enunciados: 

 

Objetivo geral 

Analisar características que emergem das questões de química geral, aplicadas nas 

provas do ENADE de 2011, 2014 e 2017, nas quais os concluintes dos cursos de Química 

(Licenciatura e Bacharelado) da UFRN mobilizaram habilidades de pensamento de baixa 

ordem, tais como decodificar dados e aplicar fórmulas (classificação nível 1 para o Nível 

Cognitivo de Dificuldade). 

 

Objetivos específicos 

(a) Selecionar questões de química geral do ENADE dos anos de 2011, 2014 e 2017 

classificadas com Nível Cognitivo de Dificuldade 1 e variáveis relacionadas, como o 

percentual de acerto dos distratores; 

(b) Comparar, em termos estatísticos, o desempenho dos estudantes dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura do curso de química da UFRN, nas questões de química 

geral, com relação ao Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD 1); 

(c) Analisar as questões e o desempenho dos estudantes dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura do curso de química da UFRN, nas questões de química geral em termos 

de percentuais de acerto dos distratores;  

 

Este texto se organiza em 4 capítulos. A saber, no capítulo 1, apresentaremos nosso 

referencial teórico assumido pelo Grupo de Pesquisa no âmbito do projeto de pesquisa 

Habilidades cognitivas exigidas na avaliação do ENADE: impactos no Projeto Político 
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Pedagógico nos cursos de Química. No capítulo 2, descreveremos o percurso metodológico, o 

roteiro de análise e o apoio estatístico para nossas análises. No capítulo 3, apresentaremos os 

resultados da nossa análise. Por fim, no capítulo 4, apresentaremos as considerações finais, as 

referências e, nos anexos, os trabalhos publicados sobre o nosso objeto. 
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CAPÍTULO 1 – SITUANDO NOSSO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo buscaremos de forma sintética sinalizar como e quando o SINAES foi 

proposto e o papel que deveria desempenhar no contexto da avaliação da qualidade da educação 

superior. Apoiar-nos-emos no levantamento teórico, do tipo estado da arte, realizado por outros 

autores sobre nosso objeto de estudo: o ENADE Química. A seguir apresentaremos o sentido 

adotado neste trabalho para o termo Nível Cognitivo de Dificuldade e as habilidades de 

pensamento, relacionadas ao nível 1 para sua operacionalização diante de uma tarefa. 

 

1.1 O contexto de uma prova: SINAES E ENADE 

 

Alguns autores vêm se debruçando na discussão crítica das mudanças no Sistema de 

Avaliação do Sistema Superior ou em estudos específicos envolvendo o ENADE, tais como: 

Brito (2008), Dias Sobrinho (2010), Rothen & Barreyro (2010); Gracia e Beltrão (2013), Mazzé 

et al. (2017), Medeiros (2019), Silva e Mazzé (2020), Silva et al. (2021). A intenção de 

avaliação estrutural na Educação Superior já foi prevista pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, conforme se observa no artigo 209:  

 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público (BRASIL, 1988). 

 

Um longo processo de avaliação da educação superior se instalou no país, iniciando 

com o Provão e, posteriormente, com o SINAES. A avaliação do ensino superior na década de 

90 foi instituída como política pública por meio do Exame Nacional de Cursos (ENC), 

conhecido como Provão. Inúmeras críticas e estudos sobre este modelo foram apresentados por 

Rothen, Barreyro, 2010; Andrade, 2012; Verhine, Freitas, 2012; Lima, 2013; Catani, Hey, 

Gilioli, 2006; Marinho-Araújo, 2004, entre outros. Estes autores apontam diferentes aspectos, 

entre eles o fato desse modelo não considerar pontos fundamentais do processo de ensino e 

aprendizagem (VERHINE, DANTAS, SOARES, 2006). Não é nossa intenção discutir as 

perspectivas que apoiavam os dois modelos de avaliação, os quais eram diferentes com relação 

à finalidade e, sem dúvida, que existem outros aspectos relevantes tais como a própria 

concepção política de governo como regulador estatal que, apesar de sua relevância, não 

influenciou no escopo do nosso estudo (SILVA, 2020). 
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Com a lei do SINAES, e em consonância com o que estabelecem a Constituição, a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE), todas as IES do País 

participaram dos processos avaliativos que foram previstos no SINAES, além de que todos os 

dados e resultados são públicos. O SINAES representou retomar as experiências, objetivos e 

metas mais relevantes da avaliação da educação superior brasileira (RISTOFF e GIOLO, 2006). 

Estes autores indicam o SINAES como um Sistema,  

 

(...) pois integra não só espaços avaliativos dentro do Ministério da Educação 

(MEC) e os organiza em torno de uma concepção única, em estreita 

vinculação com as políticas para a educação superior, como também integra 

os instrumentos de avaliação entre si, ao mesmo tempo em que os integra aos 

instrumentos de informação (censo da educação superior, cadastro de 

docentes, cadastro de instituições e cursos etc.) RISTOFF e GIOLO, 2006, 

p.193. 

 

A grandiosidade do SINAES está expressa na devolução para sociedade de 

indicadores, informações, gestão, entre outros. Conta com um sistema que leva tanto em conta 

a avaliação quanto a regulação. Como sinalizado na apresentação, o SINAES se deu pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004, com objetivo de “assegurar o processo nacional de avaliação 

das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes”. Busca estabelecer pontos que podem, ao mesmo tempo, atender o sistema 

como um todo, como também as peculiaridades de cada Instituição de Educação Superior (IES). 

Assim, a avaliação deveria contemplar a análise global e integrada das dimensões estruturas, 

relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das IES e dos 

cursos a ela vinculados (BRITO, 2008). 

Anterior ao SINAES, o governo já sinalizava tentativas de avaliação da educação 

superior no Brasil, tais como a experiência do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), seu antecedente. Além do processo de avaliação criado e 

consolidado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

partir de 1976; o Programa de Avaliação da Reforma da Educação Superior (GERES), instituído 

em 1985; O Exame Nacional de Cursos (ENC); a Avaliação das Condições de Oferta/Ensino, 

e a Avaliação de Centros Universitários, implantados em 1996 (RISTOFF e GIOLO, 2006). 

Autores indicam que no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) iniciou-se a 

reforma no ensino superior que foi difundida em maior escala no governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, onde o país passou por processo de expansão e democratização do acesso à educação 

superior (RISTOFF e GIOLO, 2006; DIAS SOBRINHO, 2010; ROTHEN & BARREYRO, 
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2010). Estes autores destacam três momentos pós-LDB relacionados às políticas de avaliação, 

a saber: no primeiro momento, 1996 a 2002, implantando o Exame Nacional de Cursos (ENC); 

no segundo momento, 2003 a 2007, com a elaboração e a implantação do SINAES caracterizado 

por duas visões contrárias (uma baseada na avaliação formativa e participativa e a outra baseada 

na visão regulatória da avaliação); por fim, o terceiro momento, 2008 a 2010, retomando a 

consolidação da avaliação com a criação de índices. Cabe destacar que diferente do PAIUB, o 

SINAES não adotou o princípio de adesão voluntária (RISTOFF e GIOLO, 2006). 

No artigo segundo, o SINAES estabelece que, ao promover a avaliação de instituições, 

de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá ser assegurado o caráter público de todos os 

processos avaliativos, o respeito à identidade e à diversidade, e a garantia de participação de 

todos os segmentos envolvidos: corpo docente, discente, técnico-administrativo e 

representantes da sociedade civil (BRASIL, 2004). De acordo com a lei, foi estabelecido 

também que o resultado da avaliação realizada pelo SINAES, da instituição, dos alunos e dos 

cursos será o referencial básico dos processos de regulação e supervisão do ensino superior. Em 

síntese, o SINAES aborda os seguintes itens: Avaliação Institucional; Avaliação de Cursos; 

Avaliação do Desempenho dos estudantes. A Avaliação das instituições é realizada através de 

Autoavaliações, elaboradas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA); Visitas de comissões 

externas para análise in loco das condições de ensino; o Cadastro e o Censo. Sobre as 

instituições, são consideradas dez dimensões principais: Missão e PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional); Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a 

extensão; Responsabilidade social da IES; Comunicação com a sociedade; As políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; Organização de gestão da IES; 

Infraestrutura física; Planejamento de avaliação; Políticas de atendimento aos estudantes; 

Sustentabilidade financeira.  

O ENADE é um dos instrumentos de avaliação que subsidia o SINAES; esta avaliação 

é desenvolvida e conduzida pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), sob a orientação da CONAES (Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior). Além do ENADE, o SINAIS tem um conjunto de avaliações do qual irá configurar 

o conceito preliminar de cursos, tendo o Desempenho dos Estudantes compondo 20% de peso, 

valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso 35% de peso; Corpo Docente com 

30% do peso e Percepção Discente sobre as Condições do Processo Formativo, com 15% de 

peso.  
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O Exame é obrigatório e aplicado com periodicidade máxima de três anos, para cada 

área do conhecimento, acompanhado do questionário aplicado aos estudantes. (DIAS 

SOBRINHO, 2010). Inicialmente era examinada uma amostra de estudantes ingressantes e 

concluintes de cada curso nas áreas avaliadas do ano. A partir de 2010, passou a ser aplicado 

censitariamente, incluindo apenas os estudantes concluintes dos cursos de graduação e dos 

cursos superiores de tecnologia (GARCIA; BELTRÃO, 2013). Está assim definido na Lei nº 

10.861 de 2004 que regulamentou o SINAES: 

 

Art. 5o A avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação 

será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE. 

 

§ 1o O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo 

curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados 

à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

§ 2o O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de 

procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final 

do primeiro e do último ano de curso. 

 

§ 3o A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada 

curso de graduação será trienal. 

 

§ 4o A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a 

levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão dos seus 

resultados (BRASIL, 2004, p.2). 

 

O ENADE é dividido em quatro partes. Na parte 1, temos prova de conhecimentos 

gerais e prova específica de cada área, cujas questões são selecionadas no Banco de Itens do 

próprio INEP. As provas são compostas de 35 questões objetivas de múltipla escolha e de 5 

questões discursivas, elaboradas sob orientação das Comissões Assessoras de Área, formadas 

por especialistas selecionados e coordenados pelo INEP. Na parte 2, temos questionário de 

Avaliação Discente da Educação superior (ADES); na parte 3, temos um questionário sobre as 

perspectivas profissionais, e na parte 4, sobre o desenvolvimento do curso de graduação, 

ministrado exclusivamente para os estudantes dos cursos de licenciatura.  

A correção das questões objetivas é feita através de leitura ótica e a das questões 

discursivas é realizada por bancas de corretores formadas por professores Mestres ou Doutores 

das áreas que estão sendo avaliadas. Os membros das bancas são selecionados dentre os 

professores que atuam nessas áreas em Instituições de Ensino Superior há, pelo menos, 5 anos. 
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Os Presidentes das Bancas recebem as orientações referentes aos procedimentos e critérios de 

correção da Comissão Assessora de Área do INEP, que são repassadas por eles aos professores 

corretores das respectivas bancas (GARCIA; BELTRÃO, 2013).  

Além de aferir as notas relativas ao desempenho dos estudantes, na apuração dos 

resultados do ENADE, também são computados os números de questões com respostas em 

branco, de respostas com nota zero e de respostas consideradas nulas, avaliadas pelos corretores 

de acordo com critérios previamente definidos e com os padrões de respostas. A Nota ENADE 

do curso é a média ponderada da nota padronizada dos concluintes na Formação Geral e no 

Componente Específico, onde 25% da nota referem-se à Formação Geral, enquanto ao 

Componente Específico contribui com 75%. O Conceito é apresentado em cinco categorias (1 

a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível na área. Os critérios 

de cálculos são publicados anualmente pelo INEP. A partir de 2011, o cálculo passou a 

considerar as notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim os ingressantes foram 

dispensados de realizar o ENADE, que em seus primeiros anos realizavam as provas, tanto 

alunos concluintes dos cursos de graduação como os ingressantes (DIAS; PORTO; NUNES, 

2016).  

O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, conforme 

determinado na Lei que regulamenta o SINAES. No histórico escolar do estudante, fica 

registrada a situação de regularidade em relação a essa obrigação, mas não a nota por ele obtida. 

Esse mecanismo faz com que os acadêmicos tenham obrigatoriedade em realizar o exame, pois 

se não houver justificativa aceita pelo SINAES, o acadêmico poderá concluir o curso, mas seu 

diploma não será expedido (ROCHA; FERREIRA; LOGUERCIO, 2012). 

Destes indicadores, o Conceito ENADE é o mais conhecido por parte da sociedade. 

Entre os objetivos do ENADE podemos citar:  

(1º) contribuir para a avaliação dos cursos de graduação, por meio da verificação das 

competências e conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes em sua formação, em 

consonância com características do perfil profissional da área;  

(2º) aferir o desempenho dos estudantes no que se refere ao uso, síntese e integração 

de conhecimentos adquiridos ao longo do curso;  

(3º) possibilitar aos cursos o acompanhamento dos resultados de suas ações 

pedagógicas;  

(4º) avaliar comparativamente a formação oferecida pelas IES aos estudantes das 

respectivas áreas avaliadas.  
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Segundo Silva (2020; 2021), o primeiro objetivo refere-se às competências e 

habilidades. Importante destacar que, neste contexto, o termo ‘competência’ consiste em um 

indicador de qualidade (LE BOTERF, 2003). Este autor considera que ‘ser competente é saber 

agir e reagir com pertinência, saber combinar recursos e mobilizá-los em um contexto, saber 

transpor, saber aprender e aprender a aprender, saber envolver-se’ (MARINHO-ARAÚJO; 

RABELO, 2015; 2016). Já as habilidades são consideradas como de natureza interna ao 

indivíduo e a competência refere-se à compreensão de questões de natureza exteriores e 

vinculadas à atuação profissional. Com relação ao segundo objetivo, no contexto do ENADE, 

envolve os conhecimentos conceituais desenvolvidos no curso para cada perfil profissional. 

Estes, por sua vez, são apresentados como conteúdos disciplinares gerais e específicos ou 

chamados de conteúdos programáticos, e seguem as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Com relação ao terceiro objetivo, este consiste nos resultados da avaliação em termos 

de competências, conteúdos gerais e específicos, os quais são disponibilizados em cada prova, 

por meio de publicação em Diário Oficial e, posteriormente, estes resultados são expressos em 

relatório com dados estatísticos. Silva e Mazzé (2020) afirmam que este objetivo envolve 

diretamente o Núcleo Docente Estruturante dos cursos e suas estruturas curriculares formativas. 

Por fim, o quarto objetivo considera a comparação das instituições, favorecendo a regulação e 

a proposição de políticas públicas de melhoria da educação superior.  

É a partir do terceiro objetivo que o Grupo de Pesquisa “Química, ensino e 

aprendizagem” no âmbito do projeto de pesquisa Habilidades cognitivas exigidas na avaliação 

do ENADE: impactos no Projeto Político Pedagógico nos cursos de Química está inserido, ao 

considerar a relevância dos resultados do ENADE como ponto fundamental para que os cursos 

possam ter elementos para uma autoavaliação da formação dos graduandos de seus cursos. 

Assim, o referido Grupo de Pesquisa, do qual estamos envolvidos e em que se insere a presente 

dissertação, propõe um novo olhar neste tipo de avaliação, utilizando como variável o Nível 

Cognitivo de Dificuldade. 

 

1.2 Habilidades/operações cognitivas na resolução de tarefas e o Nível Cognitivo de 

Dificuldade: uma construção 

 

Neste tópico abordaremos detalhes da taxonomia baseada nas operações cognitivas, 

denominada Nível Cognitivo de Dificuldade. Tal taxonomia aborda e identifica quais as 



28 

 

 

operações cognitivas que estarão presentes no processo de resolução da questão. De acordo com 

§ 1° do artigo 5° da lei que instituiu o ENADE: 

 

O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 

graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 

exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira 

e mundial e a outras áreas do conhecimento. (BRASIL, 2004, p.1). 

 

Dentro deste contexto, onde as habilidades são colocadas como um dos pontos 

principais do exame, o estudo e investigação delas são de grande importância para o 

entendimento do exame e dos dados decorrentes de sua realização. Assim como, inferir de que 

forma tais habilidades estão sendo desenvolvidas nos profissionais formados nos cursos de 

ensino superior, através da prova do ENADE. 

Cabe destacar que existem discussões em torno da terminologia do termo 

‘habilidades’. Buscaremos sinalizar o que o Grupo de Pesquisa assume como 

habilidades/operações cognitivas exigidas na resolução das tarefas, partindo da definição 

proposta por Mayer, Salovey e Caruso (2004) e da taxonomia de Alonso (2000). Tais 

habilidades, como já destacadas anteriormente, estão relacionadas a estudos de psicologia, os 

quais não constituem nosso objeto de estudo, mas que nos orientam na inferência das 

dificuldades cognitivas.  

Primi et al. (2001) em seu trabalho traz diversas definições e suas respectivas correntes 

de pensamento e análise sobre, onde citam que as três principais correntes de modelos 

explicativos da inteligência são: psicométrica, desenvolvimentalista e a abordagem do 

processamento humano de informação. A psicométrica ou fatorial define as estruturas da 

inteligência e sua organização, focando no produto e não no processo; a desenvolvimentalista 

define as estruturas de inteligência e sua dinâmica ao longo do desenvolvimento, descrevendo 

o processamento cognitivo em função dos diferentes estágios e da abordagem do processamento 

humano de informação, que investiga os processos cognitivos envolvidos na resolução de 

tarefas (SILVA; MAZZÉ, 2020). Tais modelos e, particularmente, o processamento humano da 

informação são norteadores para diversos autores na busca de dar sentindo ao que se entende 

por habilidades e competências, durante a resolução de uma tarefa (PRIMI et al., 2001). 

Mais uma vez, destacamos a complexidade deste modelo desde o ponto de vista da 

neurociência, mas para fins de análise da tarefa constitui uma ferramenta interessante. No 

campo da Didática das Ciências, há um consenso sobre a necessidade de propiciar ao indivíduo 
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condições para desenvolver habilidades cognitivo-linguísticas, habilidades cognitivas e 

habilidades de pensamento. Isso se justifica por vários motivos como, por exemplo, promover 

a melhor compreensão dos processos de produção do conhecimento científico, da natureza das 

ciências e da própria aprendizagem desses conteúdos (NÚÑEZ; RAMALHO, 2015). Nesse 

contexto, também entendemos a formação de uma habilidade como um sistema de ações, das 

quais necessitam das operações correspondentes para cumprimento da tarefa. De tal forma, que 

cada ação se dá pelo conjunto de operações (REBUSTILLO; SARGUERA, 1993).  

A habilidade ou operação segundo Mayer, Salovey e Caruso (1998) representa o 

potencial expresso durante a realização de uma ação em que se apresentam respostas corretas a 

um dado problema a partir de um conhecimento de determinado conteúdo. Já a competência, 

indicaria um nível padronizado de realização das ações para resolução das tarefas (Primi et al., 

2001). Segundo Salovey, Brackett e Mayer (2004), ao tentar resolver uma questão ou tarefa, o 

indivíduo mobiliza algumas habilidades de pensamento. Zoller (1993; 2007) classifica estas 

habilidades de pensamento como sendo de ordem superior HOCS (Higher Order Cognitive 

Skills) que, de modo geral, abrangem capacidades como formular questões, elaborar 

argumentos, criticar pontos de vista diferentes, solucionar problemas entre outras e habilidades 

cognitivas de baixa ordem, LOCS (Lower Order Cognitive Skills), que envolvem, por exemplo, 

decodificar os dados apresentados na questão, buscar na memória o conceito, a lei ou a fórmula 

para resolver e aplicar esta regra aos dados apresentados (Silva e Mazzé, 2021). O Nível 

Cognitivo de Dificuldade (NDC) consiste em uma classificação de habilidades de pensamento 

de ordem superior e inferior que emergiram das análises de questões do ENADE, no contexto 

do projeto de pesquisa. 

Nossa proposta de classificação parte de estudos iniciados por Alonso (2000). Este 

autor utiliza uma taxonomia na qual pertence ao modelo de processamento de informação na 

investigação da aprendizagem e, acreditamos que se baseia na estrutura da taxonomia de 

Bloom. A proposta de Alonso parte do pressuposto que a dificuldade de aprendizagem é 

determinada pela dificuldade cognitiva (ALONSO, 1997). Segundo o autor, pode-se distinguir 

dois elementos básicos na aprendizagem: a informação que é apresentada e a forma como é 

processada. Tal informação pode ser mais ou menos complexa, dependendo da quantidade de 

informação, conceitos que requerem conhecimento prévio de terceiros, procedimentos, regras 

etc. O tipo de processamento que fazemos da informação é responsável pela dificuldade, 

denominando esse processo de processamento cognitivo, o qual inclui a aplicação de estratégias 

ou operações cognitivas que o sujeito realiza na informação percebida.  
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Desta forma, o que determina fundamentalmente a qualidade de aprendizagem são os 

tipos de tarefas ou operações cognitivas que serão mobilizados para realizar com a informação, 

pois a tarefa que foi pedida determinará a qualidade do processamento da informação que 

promovemos. Retornando a proposta da taxonomia de Alonso, o autor busca denominar as 

tarefas e classificar segundo dois tipos (compreensiva e não compreensiva), conforme o quadro 

a seguir: 

 

Quadro 1 – Taxonomia das Tarefas de Aprendizagem e Avaliação. 

Dificuldade cognitiva Denominação da tarefa Tipo 

Mínima Reconhecimento  

Lembrança 

Aplicação de regras e fórmulas 

Não compreensiva 

Não compreensiva 

Não compreensiva 

Máxima Reconstrutiva  

Reconstrutiva global 

Construtiva  

Compreensiva  

Compreensiva 

Compreensiva 

Fonte: Alonso (2000, p.56). [tradução nossa] 

 

Dentro deste contexto, Alonso (1997; 2000) estabelece uma tipologia das tarefas, 

divididas de acordo com o seu grau de demanda cognitiva, existindo assim uma hierarquia entre 

elas, justificada como tal porque o uso de uma tarefa implica o uso daquelas que estão abaixo 

delas na taxonomia. Basicamente, o critério utilizado pelo autor para distinguir a dificuldade 

cognitiva é a compreensão. Isto é, uma tarefa classificada como não compreensiva que implica 

verificar a capacidade de recordar a informação na forma como foi apresentada e, a tarefa 

compreensiva implica em construir ou reconstruir o significado da informação apresentada.  

As tarefas de ordem superior requerem operações cognitivas exigidas nas tarefas de 

ordem inferior. Entre as operações cognitivas envolvidas nas tarefas, podemos citar: identificar, 

memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, comparar, classificar, organizar dados, 

criticar, induzir, argumentar, criar, imaginar, planejar, pesquisar (MAZZE et al., 2017). Esta 

classificação em mínima e máxima consiste em uma limitação no entendimento da dificuldade 

cognitiva (SILVA E MAZZÉ, 2020). 

Alonso (2000) propõe então um grupo de operações cognitivas a serem utilizadas para 

a resolução de tarefas. Entretanto, alguns aspectos nos trabalhos publicados por este autor, 
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levam o leitor a entender que as operações ocorrem de forma estanque e sequenciada. A tabela 

a seguir apresenta a taxonomia adotada por Alonso (2020): 

 

Quadro 2 – Taxonomia de Alonso 

Tarefas/ 

Operações 

cognitivas 

Reconhecimento Lembrança Aplicação Reconstrutiva 
Reconstrutiva 

global 
Construtiva 

Identificar X X X X X X 

Memorizar  X X X X X 

Aplicar   X X X X 

Resumir    X X X 

Interpretar    X X X 

Generalizar    X X X 

Comparar     X X 

Classificar     X X 

Organizar 

dados 
    X X 

Criticar     X X 

Induzir      X 

Argumentar      X 

Imaginar, 

criar 
     X 

Planejar, 

pesquisar 
     X 

Fonte: Alonso (2000, p. 67). [tradução nossa] 

 

Nossas críticas (do Grupo de Pesquisa) à taxonomia de Alonso se referem a três pontos 

principais. O primeiro se refere à leitura da tabela acima, pois leva o leitor a entender, por 

exemplo, que, para ‘realizar’ uma tarefa do tipo Construtiva, todas as operações cognitivas 

listadas são necessárias. Entendemos que, se o comando de uma tarefa é de interpretar, não 

necessariamente seja requerido que aplique fórmulas, pois a tarefa pode ser teórica, por 
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exemplo. O segundo ponto é que as ‘dificuldades cognitivas’ (ver quadro 1) são agrupadas em 

dois blocos, sendo classificadas como mínimas as operações cognitivas do tipo identificar, 

memorizar e aplicar fórmulas, e as consideradas de dificuldade máxima que são todas as 

demais. Assim, segundo o autor, argumentar e classificar possuem o mesmo nível de 

dificuldade do tipo máximo. Por fim, entendemos que decodificar a informação da tarefa, quer 

dizer, ler a questão e identificar os dados necessários e suficientes para resolvê-la, consiste no 

ponto de partida inicial.  

É a partir destas críticas e debruçados nos referenciais teóricos já sinalizados que 

reformulamos a classificação, não considerando como estática e que ocorre de forma 

sequenciada e dependente da habilidade anterior, mas que ocorre de forma simultânea em um 

movimento que relaciona ou requer uma dada habilidade de pensamento. Que esta aconteça de 

forma integrada e não compartimentada em função da complexidade da tarefa. Ademais, 

entendemos que a complexidade da mobilização de habilidades de pensamento envolve 

metacomponentes, relacionados a processos de ordem superior, componentes executivos 

relacionados a processos de ordem inferior e componentes de aquisição, retenção e 

transferência, os quais são controlados pelos metacomponentes (LEMOS E ALMEIDA, 2019). 

Por fim, reconhecemos que a leitura da tarefa consiste em decodificar as informações e dados 

necessários e suficientes para apontar a resposta ao comando do que se solicita. Baseado nesta 

posição e com apoio de estudos empíricos do Grupo de Pesquisa “Química, ensino e 

aprendizagem” de análise das questões1 de química das provas do ENADE de 2008, 2011, 2014 

e 2017, foi proposta uma nova classificação (SILVA et al, 2021) apoiada em Zoller (2007), 

Salovey, Brackett e Mayer (2004) e nos relatórios do INEP de classificação das questões (Inep, 

2014). O Quadro a seguir expressa a construção com as relações entre as tarefas, o nível 

cognitivo de dificuldade e as habilidades de pensamento: 

 

 

 

 

 
1 A descrição de como se deu a análise e, consequentemente, a classificação do Nível Cognitivo de Dificuldade 

será apresentada de forma resumida no capítulo metodológico de nossa dissertação. Para saber mais, ver os 

trabalhos Mazzé et al (2017), Silva e Mazzé (2020) e Silva et al (2021). 
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Quadro 3: Relação entre Operações Cognitivas de Dificuldade e o Nível Cognitivo de 

Dificuldade 

Nível cognitivo de Dificuldade 

Tarefas 

L
O

C
S

                         h
a

b
ilid

a
d

e co
g

n
itiv

a
                       H

O
C

S
 

Operação cognitiva ou habilidade de 

pensamento 

M
ín

im
a 

F
ác

il
 (

n
ív

el
 1

) 

Decodificar dados 

Memorizar 

Aplicar 

M
áx

im
a 

M
éd

io
 

(n
ív

el
 2

) 
Resumir 

Interpretar 

M
éd

io
-d

if
íc

il
 

(n
ív

el
 3

) 

Generalizar 

Comparar 

Classificar 

D
if

íc
il

 (
n

ív
el

 4
) Organizar dados 

Criticar 

Induzir 

Argumentar 

M
u

it
o

 d
if

íc
il

 

(n
ív

el
 5

) 

Imaginar, criar 

Planejar, pesquisar 

Fonte: Silva et al., 2021. 

 

No quadro acima, as tarefas aumentam de complexidade (de cima para baixo e da 

esquerda para a direita), entretanto, é possível realizar uma dada tarefa sem executar (pular uma 

das) uma dada operação cognitiva. Nossa taxonomia de análise do nível cognitivo de 

dificuldade procurou uma classificação mais detalhada que a taxonomia de Alonso, com Nível 

Cognitivo de Dificuldade, variando de 1 a 5. Quer dizer, as tarefas podem mobilizar habilidades 

de pensamento que vão de uma menor para maior complexidade. Particularmente, as de menor 

complexidade incluem uma que é fundamental, a decodificação da informação. Outro ponto 

também é que propomos 5 níveis cognitivos de dificuldade, os quais são compatíveis com os 

resultados estatísticos do desempenho dos estudantes no ENADE e expressos nos relatórios do 

Inep. O referido quadro expressa a relação entre as dificuldades das tarefas que emergiram das 
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análises do nosso estudo, a partir das operações cognitivas exigidas para resolvê-las e, assim, 

tal taxonomia nos fornece o que denominamos de nível cognitivo de dificuldade. A elaboração 

dos indicadores relacionados ao NCD ocorreu com a finalidade de encontrar possíveis 

correlações entre esse indicador e o “índice de facilidade” que emergiu das análises estatísticas 

da prova e é fornecido pelo Inep. 

O índice de facilidade é um dado disponibilizado pelo Inep para as questões do 

ENADE. Indica o percentual de acerto de cada questão objetiva e classifica-se em função dos 

acertos de todos os participantes da prova. Considera questões com percentual de 86% de acerto 

ou mais; estas são consideradas muito fáceis. Em posição oposta, questões com percentual de 

acerto igual ou inferior a 15% são consideradas muito difíceis. Na tabela a seguir, temos a 

classificação do índice.  

 

Tabela 1 – Classificação das questões segundo Índice de Facilidade 

Índice de Facilidade Classificação 

≥ 0,86 Muito Fácil 

0,61 a 0,85 

0,41 a 0,60 

0,16 a 0,40 

Fácil 

Médio 

Difícil 

≤ 0,15 Muito Difícil 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE (2017). 

 

No artigo “O que avalia a prova do Enade de Química? Uma proposta de análise em 

termos de operações cognitivas”, Mazzé menciona que “dentro deste sentido, a pergunta que se 

coloca é: os percentuais de acerto das questões (índice de facilidade) podem ser traduzidos em 

termos das operações cognitivas mobilizadas pelos estudantes para a resolução da questão? Ou 

seja, uma questão cujo índice de facilidade é muito fácil se refere a uma questão com NCD 

igual a 1, na qual os estudantes devem utilizar apenas as tarefas de identificação, memorização 

e aplicação para resolvê-la? Ainda, o que a análise das questões em termos das operações 

cognitivas pode sinalizar em relação à elaboração da prova? Ou seja, são exigidos dos 

estudantes a mobilização de diferentes operações cognitivas para resolver a prova ou a prova 

se concentra em questões que exigem algumas poucas operações cognitivas?”. Tais 

questionamentos são respondidos ao longo do artigo, porém o queremos destacar e que ao longo 

da construção do NCD, uns dos questionamentos iniciais eram em torno desta aproximação 
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com o INEP, assim como o índice de facilidade possui 5 níveis, o NCD também buscou 

classificar em níveis afim de aproximar nas comparações.  

Não mais utilizamos a tipologia de Alonso (2000) para categorizar as tarefas como 

Reconhecimento, Lembrança, e Aplicação de regras e fórmulas. O que consideramos são as 

habilidades de pensamento que devem ser mobilizadas ao resolver uma determinada questão. 

Assim, por exemplo, uma questão com NCD igual a 1 indica que as habilidades de pensamento 

envolvem a decodificação da informação e, dependendo do comando da tarefa, podem exigir 

buscar na memória uma lei, teoria ou fórmula e, aplicar com os dados decodificados.  

Nosso objeto de estudo foca as habilidades de pensamento classificadas como nível 1 

(NCD). Assim, retomando nossa questão de pesquisa: Seriam as habilidades de pensamento 

classificadas com nível 1 – Nível Cognitivo de Dificuldade as mais presentes nas questões de 

química geral? Será que por se tratar de conteúdos basilares, as questões elaboradas e aplicadas 

nas provas de 2011, 2014 e 2017 não utilizam habilidades de pensamento de alta ordem? Uma 

análise estatística do perfil dessas questões pode revelar algum comportamento específico? Para 

situar as habilidades de pensamento relacionadas ao nível 1, no próximo item, nos aproximamos 

do sentido assumido para sua operacionalização diante de uma tarefa. 

 

1.3 Habilidades de pensamento – Nível 1 

 

Abordaremos neste tópico de forma mais detalhada as habilidades de pensamento 

classificadas no Nível 1 de Dificuldade Cognitiva (Quadro 1) no contexto desta pesquisa, isto 

é, na resolução de questões de uma prova.  

 

1.3.1 Decodificar informações 

 

A decodificação das informações no nosso contexto implica em ler o texto, 

compreender o sistema alfabético, os sentidos e suas relações com os signos e a linguagem 

química, identificando os dados necessários e suficientes para atender ao comando do que é 

solicitado na questão. Entendemos que esta é uma habilidade de pensamento metalinguística. 

Segundo Cunha e Capellini (2011),  

 

(...) a habilidade metalinguística refere-se à capacidade de pensar a própria 

língua; que incluem as habilidades metalinguísticas sintática, semântica e 

fonológica. Os processos cognitivos envolvidos na leitura e na escrita estão 
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relacionados ao processamento fonológico, incluindo memória e consciência 

fonológica. (CUNHA e CAPELLINI, 2011, p.87). 

 

Tal habilidade está relacionada com a leitura e esta, por sua vez, consiste em uma 

atividade intencional que requer a organização de outras habilidades cognitivas para decodificar 

os códigos e compreender o texto. Implica em “transformar um texto, que constitui uma 

representação gráfica, em pensamento ou significado” (FARIA e MOURÃO JÚNIOR, 2013, 

p. 293), quer dizer, extrair da informação e construir uma representação do texto escrito 

(MACHADO e FREITAG, 2019).  

De forma pragmática, num contexto de resolução de questões, solicita do leitor (nesse 

caso o graduando) reconhecer os códigos presentes no texto. Apesar da complexidade, consiste 

em uma habilidade básica que é desenvolvida desde o início de sua escolarização. Seu grau de 

dificuldade é mínimo e, na maioria das vezes, é automatizado requerendo do leitor o uso de 

estratégias próprias dele ou dela na interpretação. Por exemplo, ler em voz alta, marcar as 

informações durante a leitura, reler mais de uma vez, entre outras possibilidades. 

 

1.3.2 Memorizar ou Recuperar na memória 

 

Esta habilidade de pensamento, no contexto do nosso estudo, envolve uma operação 

envolve reconhecer signos, conceitos, definições, fórmulas, leis e a relação das informações 

decodificadas no texto. Este tipo de memória é conhecido como memória de trabalho 

permitindo ‘reter’ informações e processar estas ou outros conhecimentos (FARIA e MOURÃO 

JÚNIOR, 2013). Segundo estes autores, “a habilidade para integrar ideias, a fim de desenvolver 

uma compreensão do material escrito, necessita tanto de armazenamento quanto do 

processamento, isto é, as informações prévias devem ser mantidas na memória enquanto a nova 

informação é codificada e integrada” (p. 291). Outros autores consideram como habilidade de 

recuperação, em que está “associada à extensão e fluência que itens de informação ou conceitos 

são recuperados da memória de longo prazo por associação” (PRIMI et al., 2001).  

Para Higushi (2005), pela literatura neurocientífica, temos a memória consciente e 

inconsciente. A primeira se refere às memórias declarativas ou explícitas, e a segunda se refere 

a memórias de procedimento, não declarativas ou implícitas. Quer dizer, a operação cognitiva 

de memorizar tanto pode ser consciente ou não; o leitor poderá lembrar a informação como foi 

apresentada, sem a necessidade de compreendê-la ou ainda de forma consciente. 
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Alonso (1997) cita que “desde o primeiro trabalho experimental sobre memória, 

realizado por Ebbinghaus em 1885, até os modelos recentes de processamento da informação, 

o conhecimento sobre memória e sobre a eficácia dos métodos e técnicas de memorização foi 

bastante esclarecidos”. Métodos que não dependem do significado das informações (o mais 

utilizado é a repetição) têm se mostrado experimentalmente os mais ineficazes. Os métodos que 

utilizam o significado da informação têm se mostrado experimentalmente os mais resistentes 

ao esquecimento da informação. O significado empregado na memorização requer fazer algum 

tipo de tarefa abrangente com informações, antes ou quando ela é memorizada (ALONSO, 

1997). 

Ao receber uma tarefa que exigiu do graduando apenas lembrar a informação sem ter 

que entendê-la, está o induzindo a memorizar por meio de técnicas baseadas na repetição da 

informação, dessa forma favorece o esquecimento da informação, levando-o a ter atitudes de 

aprender o conteúdo para momento próximo da avaliação, para que pouca informação seja 

perdida em curto prazo.  

 

1.3.3 Aplicar fórmulas e leis 

 

A operação de aplicar exige de o aluno utilizar regras, princípios, técnicas ou fórmulas 

na resolução de problema sem ter que entendê-los, ou seja, sem ter que entender por que sua 

aplicação leva à resposta correta (ALONSO, 1997). De maneira geral, pensar desta forma testa 

a capacidade de aplicar fatos e princípios a novas situações consideradas em alguns contextos 

e aplicá-los a outro; assim observar relações, perceber o que deve “andar junto” nessa nova 

situação, discriminar o que é apropriado ou não (RATHS, 1971), retomando nossa intenção 

inicial deste capítulo, em que buscava situar o leitor nos referenciais teóricos adotados na 

pesquisa sobre as características da prova do ENADE e do seu papel em contribuir com o 

acompanhamento da qualidade da formação de recursos humanos nas instituições de ensino 

superior. Que, a partir deste papel, justifica-se a proposição do Grupo de Pesquisa, em olhar as 

questões da prova de Química sob outra perspectiva, quer dizer, sobre as habilidades de 

pensamento requeridas para sua resolução; apontamos como se deu o processo de organização 

deste referencial teórico de análise, partindo de Alonso (2000) em que apresentamos nossas 

críticas, reconhecendo as limitações do modelo psicológico que lhe dá suporte. Apresentamos 

o sentido assumido para o termo Nível Cognitivo de Dificuldade e as habilidades de pensamento 

relacionadas a cada nível.  
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Apoiado neste referencial, retornamos ao nosso objeto de estudo: as habilidades de 

pensamento presentes no nível 1. Por fim, buscamos entender os procedimentos presentes em 

cada uma destas habilidades. A partir destes pontos abordados, buscaremos situar, no próximo 

capítulo, como se deu o percurso metodológico para responder ao nosso objetivo de pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO: DO PROJETO AO RECORTE DA 

NOSSA PESQUISA 

 

Neste capítulo, iniciaremos relatando as atividades desenvolvidas no âmbito do Grupo 

de Pesquisa, já que nossa investigação se ampara e tem como ponto de partida estes estudos, 

isto porque, o corpus de nossa pesquisa é delimitado a partir deles. A seguir, delimitaremos as 

variáveis selecionadas no Banco de Dados, direcionando nossos objetivos, exemplificando 

algumas das tabelas do referido banco. Por fim, a descrição dos tipos de questão exploradas – 

objetivas, e a análise do desempenho dos estudantes em relação aos objetos de estudo da 

pesquisa serão mostradas. 

  

2.1 Um pouco sobre o projeto do Grupo de Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa “Habilidades cognitivas exigidas na avaliação do ENADE: 

impactos no Projeto Político Pedagógico nos cursos de Química” busca levantar elementos que 

discutam em que medida a avaliação do ENADE pode subsidiar a melhoria dos cursos de 

graduação em Química da instituição. Tal problemática emerge de uma discussão em nossas 

instituições de ensino, particularmente no Núcleo Docente Estruturante, sobre o uso ou não do 

ENADE como orientador de mudanças no projeto pedagógico do curso. Estão envolvidas no 

projeto 4 IES (UFRN, UTFPR, UFU e UFAM) na análise e comparação destes dados. 

Com base nos dados do relatório parcial (SILVA, 2020), para poder inferir sobre estes 

elementos, uma primeira aproximação se deu para analisar as questões de Química do ENADE, 

em termos de conteúdos programáticos abordados e sua distribuição na prova, as competências 

e habilidades presentes em cada questão. Foram analisadas todas as questões das provas de 

2008, 2011, 2014 e 2017, ficando de fora a prova de 2005, quando ainda consistia na 

metodologia do Provão. 

A inovação do projeto consistiu em propor e identificar o nível cognitivo de 

dificuldade exigido pelos concluintes dos cursos de Química ao resolver as questões do 

ENADE-Química. Este, por sua vez, é diferente do índice de discriminação apresentado nos 

relatórios do INEP, o qual é determinado pelo número de acertos em um dado item. Esta análise 

foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem com interlocução 

com os pesquisadores das outras IES participantes do projeto. 

Para delimitar o Nível Cognitivo de Dificuldade, foi necessário, como afirmado no 

capítulo anterior, analisar as questões em termos cognitivos, quer dizer, o que se exige do 
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concluinte para resolver uma dada questão. A aproximação do referencial teórico adotado na 

pesquisa e dos documentos legais que orientam o ENADE foi a base para a orientação 

metodológica da pesquisa. 

A etapa posterior foi a coleta e a sistematização de dados estatísticos presentes nos 

relatórios do INEP para cada prova e curso das 4 IES envolvidas. Para tanto, a equipe era 

composta por três bolsistas, uma mestranda e duas pesquisadoras. Desta análise, observamos 

que os dados estatísticos de cada curso das 4 IES, apresentados em relatórios do INEP se 

encontram distribuídos no corpo do texto, o que por vezes dificultava sua identificação e leitura. 

Nossa tarefa foi entender como tais dados eram calculados, coletá-los e organizá-los em uma 

planilha excel, de tal modo que fosse possível realizar comparações entre todas as categorias de 

análise que nos propomos a estruturar. A esta planilha, chamamos de Banco de Dados e a 

potencialidade de sua organização e facilidade de manuseio pode ser conhecida em Silva et al 

(2021).  

Por fim, a discussão dos dados dos cursos de cada instituição é tida como uma etapa 

fundamental para validar os estudos, entrevistar estudantes e docentes, discutir os elementos 

que emergiam da pesquisa em função do projeto pedagógico do curso e, por fim, traçar 

caminhos de futuros estudos e/ou aplicação da pesquisa.  

Assim, o recorte para a presente dissertação de mestrado emerge deste contexto, em 

que nos debruçamos no Banco de Dados, que inclui as análises das operações/habilidades de 

pensamento e as demais variáveis que emergiram dos relatórios do INEP.  

Particularmente, para nosso estudo, focamos nas habilidades de pensamento presentes 

no Nível 1, consideradas de baixa ordem (LOCS); realizando um recorte nas questões de 

química geral, comum ao curso de Bacharelado e ao de Licenciatura, por serem de 

conhecimentos básicos e iniciais nos cursos de química. 

 

2.2 Abordagem da pesquisa 

  

Nossa metodologia de pesquisa encontra-se numa abordagem qualitativa, com traços 

quantitativos, visto que este estudo aborda um tratamento qualitativo a partir da análise de 

documentos (provas do ENADE e relatórios do INEP) e os dados quantitativos (variáveis do 

Banco de Dados). Desta forma, os dados quantitativos são importantes para caracterização, 

culminando em uma análise qualitativa desses dados.  
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Sobre abordagem qualitativa, entendemos que na “pesquisa qualitativa o pesquisador 

utiliza os insights e as informações provenientes da literatura, enquanto conhecimento sobre o 

contexto, utilizando-se dele para verificar afirmações e observações a respeito de seu tema de 

pesquisa naqueles contextos” (FLICK, 2009, p.62). 

Por meio da interpretação de dados numéricos disponíveis nos relatórios do Inep, 

realiza-se a aproximação com a realidade da pesquisa, destacando assim que a abordagem 

quantitativa fundamente-se na frequência de com que os elementos aparecem, e este 

contraponto à abordagem qualitativa se estabelece com indicadores não frequentes, que podem 

destacar inferências, tendo assim a ausência ou presença de um indicador. A ausência pode ser 

tão rica em informações quanto à frequência de aparições (BARDIN, 2011). 

 

2.3 Descrição da fonte de coleta de dados: o projeto de pesquisa 

 

Os dados trabalhados e analisados têm como fonte o Banco de Dados desenvolvido 

pelo Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem, o qual contém as análises tanto das 

provas como dos relatórios do ENADE. Este banco, composto por dados quantitativos e 

qualitativos, fornece elementos para o cruzamento de diferentes variáveis estatísticas (SILVA 

et al., 2020). A construção e organização das informações no Banco de Dados foram realizadas 

em diversas etapas. A figura a seguir sinaliza o processo: 

Figura 1 – Percurso metodológico para a coleta de informações para o banco de dados. 

 
Fonte: Silva et al. (2021). 

 

Onde temos: Etapa 1 – Estudo do referencial teórico e dos documentos oficiais; Etapa 

2 e 3 – Análise das questões, realizadas pela equipe de pesquisadores com formação em química 

orgânica, química inorgânica, físico-química, química analítica e educação química; Etapa 4 – 
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Coleta de dados presentes nos relatórios elaborados pelo INEP; Etapa 5 – Inferências. Estas 

etapas foram desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa “Habilidades cognitivas exigidas 

na avaliação do ENADE: impactos no Projeto Político Pedagógico nos cursos de Química” e 

as apresentaremos aqui como forma de contextualização da investigação realizada nesta 

dissertação. Isso porque, como já sinalizado anteriormente, nossa pesquisa emergiu a partir 

destes dados e entender como se deu o processo de construção se faz importante. Portanto, 

situaremos essas etapas, mas de uma forma bem sucinta. 

Assim, a etapa 01 reflete nossos estudos de construção do referencial teórico, descrito 

no capítulo 1, para as operações cognitivas/habilidades de pensamento e dos documentos 

oficiais previstos para conhecimentos gerais e específicos, competências e habilidades. As 

etapas 02 e 03 estão relacionadas e consistiram na análise das questões por parte da equipe de 

pesquisadores do Grupo de Pesquisa. A classificação em termos de Nível Cognitivo de 

Dificuldade a partir das operações cognitivas exigidas para resolução das questões consistiu, 

como já comentado, na nossa contribuição para o processo de avaliação do ensino superior. 

Comparando com o índice de facilidade e a nossa taxonomia, tal contribuição vem sinalizada 

no esquema a seguir: 

 

Figura 2: Categorias utilizadas na construção do banco de dados 
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Fonte: Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem (2021). 

 

O ENADE é uma prova composta de 40 questões, distribuídas em 35 questões 

objetivas de múltipla escolha, sendo 8 de conhecimento geral e 27 de conhecimento específico. 

Tem também 5 questões discursivas, sendo 2 de conhecimento geral e 3 de conhecimento 

específico. Para a análise, foi elaborado um roteiro conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Roteiro de análise das questões do ENADE-Química 

Questão/ano 

prova 

Conteúdo 

programático 

Competência e 

habilidade presente na 

questão 

Operação 

cognitiva exigida 

na questão 

Inferência 

(meta texto) 

     

     

Fonte: Mazzé et al, 2017. 

 

As categorias conteúdos programáticos, competências e habilidades, considerados nas 

análises, seguiram a portaria publicada para a prova daquele ano. Já a habilidade/operação 

cognitiva foi realizada na taxonomia elaborada pelo Grupo de Pesquisa e apresentada no 

capítulo anterior (ver quadro 3). No anexo, apresentamos alguns exemplos dessas análises.  

A etapa 4 consistiu em selecionar as informações presentes nos relatórios do INEP 

para cada curso e para cada instituição envolvida no projeto. A partir da leitura, foram 

identificados dados relativos ao desempenho do curso, comparando com dados do Brasil, 

regional e estadual. Além disso, foram selecionadas informações sobre o percentual de acerto 

dos distratores de cada questão objetiva de química, o índice de acertos, o índice de 

discriminação, entre outras informações.  

No banco de dados, foram então inseridas estas informações e aquelas resultantes das 

análises das questões, quer dizer, os conteúdos programáticos (gerais e específicos), as 

competências e habilidades (gerais e específicas), as operações/habilidades cognitivas e o nível 

cognitivo de dificuldade. As questões poderiam ser organizadas também em função do 

conhecimento disciplinar (química geral, química inorgânica, química orgânica, química 

analítica, físico-química, química ambiental e ensino de química). Quer dizer, o Banco de 

Dados permite selecionar quais e quantas variáveis nos interessavam analisar.  

O Banco de Dados de análise do ENADE-Química apresenta uma rica exposição de 

dados, onde é possível realizar cruzamentos de diferentes variáveis. O quadro a seguir ilustra o 

Banco de Dados, no qual nos debruçamos para coletar nossos dados. 
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Figura 3: Dados estatísticos do relatório ENADE 2017 - curso de Licenciatura da 

UFRN 

 
Fonte: Banco de dados - Grupo de Pesquisa Química, Ensino e Aprendizagem (2021). 

 

A tonalidade das cores verde (bom desempenho) e vermelha (mal desempenho) auxilia 

a comparação visual do desempenho do curso com as outras entidades do país. Assim, por 

exemplo, os concluintes do curso de licenciatura em química da UFRN obtiveram um 

desempenho bom na questão de número 12 (que apresenta um tom de verde mais forte), quando 

comparado com as IES do estado, da Região, entre as públicas e do país. 

 

2.3.1 Variáveis de análise 

 

Neste trabalho iremos filtrar os dados relacionados ao NCD (Nível Cognitivo de 

Dificuldade) e ao Índice de facilidade presente no banco de dados, assim como destacaremos 

os distratores referentes às questões selecionadas. Quer dizer, selecionamos como variáveis as 

questões das provas de 2011, 2014 e 2017 que abordavam conteúdos da área de conhecimento 

de química geral (conteúdo programático geral) e os percentuais de acertos de cada descritor 

dessas questões dos concluintes dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura da UFRN.  
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Em um segundo filtro, selecionamos dessas questões apenas aquelas que possuíam o 

Nível Cognitivo de Dificuldade igual a 1, isto é, aquelas em que se exigia a mobilização de 

habilidades de pensamento referente a decodificar dados; a resgatar na memória e a de aplicar 

fórmulas e leis. 

 

2.3.2 Corpus de análise 

 

Após a apresentação dos pontos acima, vamos retomar aos objetivos da nossa pesquisa, 

a saber:  

(a) Selecionar questões de química geral do ENADE dos anos de 2011, 2014 e 2017, 

classificadas com Nível Cognitivo de Dificuldade 1 e variáveis relacionadas, como o 

percentual de acerto dos distratores; 

(b) Comparar, em termos estatísticos, o desempenho dos estudantes dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura do curso de química da UFRN, nas questões de química 

geral com relação ao Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD 1); 

(c) Analisar as questões e o desempenho dos estudantes dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura do curso de química da UFRN, nas questões de química geral, em termos 

de percentuais de acerto dos distratores;  

 

Nossa opção pelas questões dos anos de 2011, 2014 e 2017 se justifica pelo fato de 

que os cursos de Licenciatura e Bacharelado de Química da UFRN tiveram seus Projetos 

Pedagógicos alterados em 2010. Assim, era nosso interesse examinar todas as provas realizadas 

após este ano. A opção pelas questões de química geral ocorreu por considerar um 

conhecimento básico e estrutural do curso, que pudesse ampliar possibilidades de comparação 

de desempenho entre os dois cursos. Por fim, a escolha pelo nível 1 de Dificuldade Cognitiva 

se deu por serem habilidades de pensamento básicas. 

A partir desta delimitação, cabe informar que a prova é organizada em questões com 

conteúdo geral e específico, aparecendo na prova numeradas de 9 a 25, onde são comuns aos 

cursos de bacharelado e licenciatura. Deste montante, retomamos ao Banco de dados para filtrar 

apenas aquelas que abordavam conteúdos de química geral. As questões são perguntas objetivas 

de múltipla escolha, em que no enunciado apresentam uma situação com o comando que 

interliga o enunciado à resposta, com cinco opções de respostas, das quais: quatro são incorretas 

(distratores) e uma alternativa correta. 
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2.3.3 A análise estatística das questões 

 

Para a análise estatística, submetemos nosso estudo a uma chamada interna do 

Laboratório de Estatística Aplicada (LEA) da UFRN, intitulado “Habilidades cognitivas 

exigidas na avaliação do ENADE: impactos no projeto político pedagógico dos cursos de 

Química”, tendo na equipe do LEA os consultores Beatriz Ariadna da Silva Ciríaco, Thiago 

Valentim Marques e Talita Viviane Siqueira de Barros (Orientadora). O escopo foi comparar 

os resultados obtidos pelos discentes dos cursos de Química licenciatura e bacharelado da 

UFRN, de acordo com os dados dos relatórios do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). Realizou-se uma análise descritiva para analisar as variáveis: 

porcentagem de acerto, índice de facilidade e índice discriminante, categorizadas por cursos 

nos anos de 2011, 2014 e 2017. As variáveis aqui sinalizadas serão analisadas em gráficos do 

tipo Diagrama de Caixa ou Box Plot; entendemos que esta ferramenta auxiliará na análise de 

um comportamento das variáveis selecionadas. 

O Box plot é um recurso gráfico, representado por um retângulo disposto sob um eixo, 

que pode ser plotado tanto na vertical quanto na horizontal, o qual está dividido em quartis 

responsáveis por separar os dados em 4 pacotes de 25% do total da amostra e uma mediana. A 

figura a seguir ilustra a estrutura de um Box Plot. 

Figura 4 – Estrutura de um boxplot. 

 
Fonte: Bussab e Morettin. (2017). 

 

Segundo Bussab e Morettin (2017), este tipo de gráfico dá uma ideia de posição, 

dispersão, assimetria, caudas e dados discrepantes. O primeiro quartil é quantificado a partir do 
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valor mínimo até a base inferior da caixa. O segundo quartil representa uma medida de 

tendência central (mediana) e é o responsável por dividir a amostra em metades de 50% cada, 

não necessariamente tendo que estar na metade do gráfico, enquanto o terceiro quartil é 

contabilizado da base superior da caixa até o valor máximo. São esses os quartis que constituem 

a estrutura da caixa e proporcionam uma noção da assimetria da distribuição. 

Para estabelecer os limites inferiores e superiores, é calculado, 1,5 vezes, o intervalo 

interquartílico (3º quartil – 1º quartil), somado ao terceiro quartil, para obter o valor máximo 

ou subtraído ao primeiro quartil para obter o valor mínimo. Quando se têm dados que 

extrapolam os limites do gráfico, eles são chamados de valores atípicos ou outliers (BUSSAB 

e MORETTIN, 2017).  
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CAPÍTULO 3: NOSSAS ANÁLISES 

 

Neste capítulo, são apresentados alguns dos resultados obtidos e discussões relativas 

ao desempenho dos estudantes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura do curso de química 

da UFRN, nas provas do ENADE 2011, 2014 e 2017, sob reflexão dos objetivos desta pesquisa, 

ressaltando que este ainda se encontra em construção. De acordo com os dados fornecidos pelo 

INEP, trezentos e trinta e cinco alunos realizaram as provas objetivas durante o período que 

estiveram na UFRN. 

Inicialmente, as discussões no capítulo se desenvolverão na ordem das questões de 

estudo, envolvendo os objetivos específicos da pesquisa. Vamos retomar aos objetivos 

específicos da nossa pesquisa, a saber:  

 

(a) Selecionar questões de química geral do ENADE dos anos de 2011, 2014 e 2017 

classificadas com Nível Cognitivo de Dificuldade 1 e variáveis relacionadas como o 

percentual de acerto dos distratores; 

(b) Comparar, em termos estatísticos, o desempenho dos estudantes dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura do curso de química da UFRN, nas questões de química 

geral, com relação ao Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD 1); 

(c) Analisar as questões e o desempenho dos estudantes dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura do curso de química da UFRN nas questões de química geral, em termos 

de percentuais de acerto dos distratores. 

 

3.1 1º objetivo específico: Seleção das questões 

 

É importante a escolha da área conceitual em análise dar-se pelo conteúdo significativo 

na formação do profissional da química, que envolve conceitos e teorias basilares no 

entendimento da Química, sendo indispensável para a construção de conhecimentos futuros 

dentro do curso de química.  

A seleção das questões se deu a partir do banco de dados, o recorte é equivalente aos 

anos 2011, 2014 e 2017, sendo que cada ano apresenta quantidades distintas de questões 

referentes à Química Geral. Consideramos as questões objetivas comuns aos cursos de química 

(licenciatura e bacharelado), contempladas no intervalo de questões 09 - 25 na prova do 

ENADE. Destas, foram identificadas sete questões, a tabela a seguir apresenta o número de 

questões de química geral por ano. 
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Tabela 2 – Número de questões de Química Geral nas provas do ENADE 

Ano Questões de Química Geral 

2011 6 

2014 0 

2017 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Outro ponto relevante observado na nossa análise foi a alternância no número de 

distribuição de questões por áreas, como observados na tabela acima, como exemplo em 2014 

a prova não trouxe questões de química geral.  

A seleção das questões para estudo neste trabalho deu-se, incialmente, pela reflexão a 

respeito dos conceitos iniciais abordados nos cursos de química; que contribuições podíamos 

ter ao analisar as questões de química geral para os profissionais de química. Ao observar o 

Projeto Político Pedagógico do Curso, notamos que os conteúdos de química geral se 

apresentam nos semestres iniciais para os alunos. Concluindo assim que são conceitos 

essenciais e basilares na formação de tal profissional.  

 

Figura 5 – Estrutura curricular curso de Química licenciatura 2010 - UFRN (M). 

 
Fonte: PPC (2010). 
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Na figura 5, ilustramos um recorte do PPC do curso de licenciatura (M) da UFRN do 

ano de 2010. O trabalho está sendo analisado em função de tal estrutura, devido ao recorte das 

provas serem dos anos de 2011, 2014 e 2017. Embora a estrutura apareça do ano de 2011, cabe 

destacar que os alunos que ingressaram em 2010 já cursaram tais disciplinas, entretanto os 

alunos que ingressaram em 2010 tinham 14 semestres para terminar o curso, e isso foi 

ajustado/corrigido no ano de 2011, quando os alunos passaram a ter apenas 12 semestres. 

Porém, a estrutura curricular que já estava em utilização desde as turmas de 2010 (Estrutura do 

recorte da figura 5) permanece também em 2011. Observamos que os conteúdos de química 

geral são apresentados aos graduandos nos primeiros semestres dos cursos, principalmente, 

pelas disciplinas de Química Fundamental 1 e Química Fundamental 2. De maneira semelhante, 

também temos tal abordagem nos demais cursos de química da instituição. Atualizando tais 

informações a título de conhecimento, uma nova mudança na estrutura curricular ocorreu em 

2020, abaixo o recorte da estrutura curricular de 2020: 

 

Figura 6 – Estrutura curricular curso de Química licenciatura 2020 - UFRN (M). 

 
Fonte: PPC (2020). 

 

Observamos uma diminuição da carga horaria das disciplinas da estrutura curricular 

de 2010 para 2020, passando de 90h aula para 60h aula. Tendo em vista tal diminuição, 

observamos as ementas da disciplina Química Fundamental I, a fim de verificar se ouve 

alterações significativas. O Quadro 5 traz as ementas. 
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Quadro 5: Ementas Química Fundamental I 

2010 2020 

1- A química e sua função social. 1- A química e sua função social. 

2- Átomos, Elementos e a Tabela Periódica: a natureza elétrica da matéria, a carga 

do elétron, partículas positivas e o espectrômetro de massa, radioatividade, o 

átomo nuclear, o nêutron, isótopos e a tabela periódica.  

2- Matéria e sua composição: Matéria e energia. Elementos, átomos e compostos. 

Nomenclatura dos compostos. Símbolos, fórmulas e equações. O método 

científico, medidas (precisão, exatidão, algarismo significativos), unidades de 

medidas. Leis ponderais.  

3- Moléculas, Íons e seus Compostos: Moléculas, Compostos e Fórmulas, Modelos 

Moleculares, Compostos Iônicos: Fórmulas, Nomes e Propriedades; Compostos 

Moleculares: Fórmulas e Nomes e propriedades.  

3- Reações químicas: Representações das reações químicas. Balanceamento das 

reações químicas. Terminologia em soluções, eletrólitos, reações iônicas (regra 

de solubilidade), reações de precipitação, ácidos e bases em solução aquosa, 

reações de neutralização, reações de oxirredução, balanceamento de equações 

redox pelo método do íon-elétron, aspectos quantitativos das reações em solução, 

análise química. Classificação de misturas, técnicas de separação, soluções, 

unidades de concentração, diluição. 

4- Reações Químicas e Funções Químicas: terminologia em soluções, eletrólitos, 

equilíbrio químico, reações iônicas (regra de solubilidade), ácidos e bases em 

soluções aquosa, preparação de sais inorgânicos por reações de metátese (reação 

de precipitação, neutralização e reação na qual um produto é gasoso), reações de 

oxirredução, balanceamento de equações redox pelo método do íon-elétron, 

aspectos quantitativos das reações em solução, análise química. 

4- Cálculos químicos: quantidade de matéria, massa molar, composição centesimal, 

fórmulas químicas, fórmulas empíricas, fórmulas moleculares, cálculos baseados 

em equações químicas, cálculos com reagente limitante, rendimento teórico e 

centesimal.  

5- Química e medidas: o método científico, medidas (precisão, exatidão, algarismos 

significativos), unidades de medidas, matéria, propriedades da matéria, 

elementos, compostos e misturas, a teoria de Dalton, símbolos, fórmulas 

equações, energia.  

5- Estrutura atômica e tabela periódica: radiação eletromagnética e o espectro 

atômico, a teoria de Bohr do átomo de hidrogênio, mecânica ondulatória, o spin 

do elétron e o princípio da exclusão de Pauli, configuração eletrônica dos 

elementos, a tabela periódica e as configurações eletrônicas, a distribuição 

espacial dos elétrons, a lei periódica e a variação de propriedades com a estrutura 

atômica.  

6- Cálculos estequiométricos: quantidade de matéria, massa molar, composição 

centesimal, fórmulas químicas, fórmula empírica, fórmulas moleculares, 

cálculos baseados em equações químicas, cálculos com reagente limitante, 

rendimento teórico e centesimal, concentração molar. 

6- Ligações químicas: símbolos de Lewis, a ligação iônica, fatores que influem na 

formação dos compostos iônicos, a ligação covalente, ordem de ligação e 

algumas propriedades da ligação química, ressonância, ligações covalentes 

coordenadas, moléculas polares e eletronegatividade, oxidação e redução, 

números de oxidação, nomenclatura dos compostos químicos.  

7- Estrutura Atômica e Propriedades Periódicas: radiação eletromagnética e o 

espectro atômico, a teoria de Bohr do átomo de hidrogênio, mecânica 

ondulatória, o spin do elétron e o princípio da exclusão de Pauli, configuração 

eletrônica dos elementos, a tabela periódica e as configurações eletrônicas, a 

distribuição espacial dos elétrons, a lei periódica e a variação de propriedades 

com estrutura atômica. 

7- Ligação covalente e estrutura molecular: formas moleculares, teoria de repulsão 

dos pares de elétrons da camada de valência, teoria da ligação de valência, 

orbitais híbridos, ligações múltiplas, teoria dos orbitais moleculares para 

moléculas diatômicas. 
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8- Ligação Química: símbolos de Lewis, a ligação iônica, fatores que influem na 

formação dos compostos iônicos, a ligação covalente, ordem de ligação e 

algumas propriedades da ligação química, ressonância, ligação covalentes 

coordenadas, moléculas polares e eletronegatividade, oxidação e redução, 

números de oxidação, nomenclatura dos compostos químicos. 

 

9- Ligação covalente e estrutura molecular: formas moleculares, teoria de repulsão 

dos pares de elétrons da camada de valência, teoria da ligação de valência, 

orbitais híbridos, ligações múltiplas, teoria dos orbitais moleculares. 

 

Fonte: PPC (2010/2020). 
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Quadro 6: Ementas Química Fundamental II 

2010 2020 

1- Gases: Volume e pressão, Lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac, Lei de Dalton, reações 

químicas entre gases, lei dos gases ideais, lei de efusão de Graham, teoria cinética 

molecular, gases reais.  

1- Gases: Volume e pressão, Lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac, Lei de 

Dalton, reações químicas entre gases, lei dos gases ideais, lei de efusão de 

Graham, teoria cinética molecular, gases reais. 

2- Líquidos, Sólidos e Mudanças de Estado: Comparação entre as propriedades dos gases 

líquidos e sólidos, forças de atração intermolecular, calor latente de vaporização, 

pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de resfriamento (mudanças de estado), 

pressão de vapor dos sólidos, diagrama de fases.  

2- Líquidos, Sólidos e Mudanças de Estado: Comparação entre as 

propriedades dos gases líquidos e sólidos, forças de atração intermolecular, 

calor latente de vaporização, pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de 

congelamento.  

3- Soluções: Unidades de concentração, o processo de dissolução em soluções líquidas, 

calor de dissolução, solubilidade e temperatura, solubilidade e pressão, pressão de 

vapor de soluções (lei de Raoult), propriedades coligativas das soluções, soluções de 

eletrólitos.   

3- Soluções: o processo de dissolução em soluções líquidas, calor de 

dissolução, solubilidade e temperatura, solubilidade e pressão, pressão de 

vapor de soluções (lei de Raoult), propriedades coligativas das soluções, 

soluções de eletrólitos.   

4- Termodinâmica Química: Conceitos, a primeira lei da termodinâmica, calor de reação, 

Lei de Hess, energia de ligação, espontaneidade das reações químicas, entropia, 

segunda lei da termodinâmica, energia livre e trabalho útil, entropia e energia livre 

padrão, energia livre e equilíbrio.  

4- Termoquímica: Conceitos, calor da reação, Lei de Hess.  

5- Cinética Química: Velocidade de reação, leis de velocidade, concentração e tempo de 

meia-vida, teoria das colisões, mecanismo de reação, teoria do estado de transição, 

efeito da temperatura sobre a velocidade da reação, catalisadores, reações em cadeia.  

5- Cinética Química: Velocidade de reação, leis de velocidade, concentração 

e tempo de meia-vida, teoria das colisões, mecanismo de reação, teoria do 

estado de transição, efeito da temperatura sobre a velocidade da reação, 

catalisadores, reações em cadeia. 

6- Equilíbrio Químico: A constante de equilíbrio, termodinâmica e equilíbrio químico, 

Kp e Kc, equilíbrio heterogêneo, princípio de Le Châtelier, cálculos de equilíbrio. 

6- Equilíbrio Químico: A constante de equilíbrio, Kp e Kc, equilíbrio 

heterogêneo, princípio de Le Châtelier, cálculos de equilíbrio. 

Fonte: PPC (2010/2020). 
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Observa-se no quadro que alguns pontos foram praticamente repetidos de uma ementa 

à outra, outros condensados, outros poucos não se apresentam (como é o caso da 

Radioatividade, alguns tópicos de termodinâmica). Uma indicação é a de que mesmo com a 

diminuição da carga horária, a ementa praticamente foi mantida, gerando questionamentos de 

como tais disciplinas serão apresentadas nas próximas turmas. Pois, se não houve suprimento 

de conteúdo, nos indica que tais conteúdos serão apresentados de maneira mais rápida, levando 

a crer num possível prejuízo aos alunos.  

Após a seleção das questões pertencentes ao grupo ‘Química Geral’ como mostrado 

na tabela 1, filtramos as questões com Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) 1. 

 

Figura 7 – Número de questões NCD 1 por ano. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Nossa opção pelo Nível 1 se deu por este tratar de habilidades de pensamento básicas 

para resolver qualquer tarefa (decodificação dos dados, por exemplo) e reconhecer a fórmula 

matemática a ser utilizada em um dado conceito também é um conhecimento básico, 

independente de fazer parte da química geral ou de outra área de conhecimento.  

Dentro do que foi exposto, selecionamos as questões relacionadas ao eixo temático de 

química geral, que eram comuns nas provas tanto de bacharelado como de licenciatura. Abaixo 

as questões selecionadas: 

 

Tabela 3 – Questões selecionadas 

Questão Área NCD 

09 Geral Nível 1 

12 Geral Nível 1 

19 Geral Nível 1 

22 Geral Nível 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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No item objetivo específico 3, retomaremos as questões selecionadas com a análise 

dos percentuais de acerto e discussões sobre os distratores. As questões completas encontram-

se nos anexos deste trabalho. 

 

3.2 2º objetivo específico: Comparar, em termos estatísticos, o desempenho dos estudantes 

 

Para a análise em termos estatísticos, nossa intenção era comparar o desempenho dos 

estudantes dos dois cursos nas questões de química geral. Assim, por meio de uma chamada 

interna do Laboratório de Estatística Aplicada da UFRN, submetemos uma proposta, a qual foi 

selecionada. Os resultados a seguir foram realizados nessa consultoria do LEA.  

Na figura 7, temos a apresentação de boxplots, onde temos a proporção de acertos dos 

graduandos por área e curso. Como já sinalizado no capítulo 2, o boxplot é uma forma de 

representar a alteração de uma ou mais variáveis por meio de quartis. Neste caso, temos as 

variáveis áreas de conhecimento, ano e o percentual de acerto. A interpretação do boxplot se dá 

pela dispersão dos resultados do desempenho, assimetria e, particularmente, nas medidas 

discrepantes (cauda de dispersão).  
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Figura 8 – Boxplot da proporção de acertos por área e curso 

 
Fonte: LEA, 2021. 
 

Nos boxplots da figura 7, fazendo um recorte das questões da área de Química Geral 

é possível extrair que o desempenho dos alunos do bacharelado foi superior ao da licenciatura 

(há um percentual acima de 50% na proporção de acertos). Na figura a seguir, recortamos 

apenas o boxplot para as questões de química geral em 2011.  

 

Figura 9: Proporção de acertos nas questões de Química Geral em 2011 

 

                        
 

 
    Fonte: LEA, 2021 
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Olhando o boxplot acima, observamos que há uma amplitude na dispersão da 

proporção de acertos nas questões da licenciatura. O primeiro quartil (Q1) está entre acima de 

30% a 45% e a mediana abaixo de 40% (informa a assimetria da distribuição), o que significa 

que os dados são positivamente assimétricos. A dispersão (representada pela amplitude do 

gráfico) é mais alongada, quer dizer, sendo maior a variação dos dados. Já no bacharelado, o 

primeiro quartil está entre 45 a 50%, a mediana em 45% e a dispersão é menor, o que significa 

que não há tanta variação dos dados. Em linhas gerais, pode se inferir que o desempenho dos 

alunos do bacharelado nas questões de química geral na prova do ENADE em 2011 foi superior 

ao desempenho dos licenciandos, e a variabilidade da proporção de acertos foi 

consideravelmente menor. Outra análise foi a distribuição dos dados do número de acertos dos 

estudantes por curso, em cada ano; em função da habilidade de pensamento, (operação 

cognitiva) é expressa na figura a seguir: 

 

Figura 10 – Boxplot da proporção de acertos por operações cognitivas e curso 

 
Fonte: LEA, 2021. 

 

Ao recortar o boxplot para as questões de nível 1, isto é, para aquelas que mobilizam 

habilidades de pensamento de baixa ordem como decodificar dados, buscar pela memória e 

aplicar fórmulas e conceitos, observamos que a distribuição simétrica da mediana é mais 

próxima a Q1, o que significa que os dados são positivamente assimétricos. Há maior dispersão 
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dos dados do bacharelado do que na licenciatura, mesmo sendo pouca diferença. Para este nível 

se observa um outlier (o ponto próximo a 0,2), ou seja, tivemos um ponto fora da curva na 

licenciatura. Cabe destacar que o Boxplot se refere a todas as questões das áreas de 

conhecimento que exigiam habilidades de pensamento classificadas como de nível 1. 

Este comportamento entre a proporção de acertos e as operações cognitivas em relação 

aos níveis revela que, ao comparar o nível 1 aos demais, observamos que os estudantes dos dois 

cursos têm proporções de acertos mais elevados do que os demais. Tais dados podem indicar 

que tais habilidades de pensamentos do Nível 1 estão sendo desenvolvidas no curso de 

formação. 

Quando comparamos o NCD 1 com o percentual de acerto das questões selecionadas 

no objetivo 1 (figura 10), continuamos a observar uma dispersão maior nos resultados do curso 

de química licenciatura, quando comparado ao bacharelado, assim como o bacharelado 

apresenta desempenho melhor. Dentro deste contexto, podemos inferir que talvez haja uma 

fragilidade nos conteúdos conceituais, justificando assim a maior dispersão e desempenho mais 

baixos na licenciatura.  

 

Figura 11 – Boxplot do percentual de acertos pelo NCD 1 e cursos - questões 

selecionadas 

 
Fonte: LEA, 2021. 
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3.3 3º objetivo específico: Analisar as questões e o desempenho dos estudantes em termos 

de percentuais de acerto dos distratores 

 

No primeiro objetivo, realizamos a seleção das questões; foram elas de número 9, 12, 

19 e 22. A seguir, apresentaremos o percentual de acertos destas questões. Para esta 

comparação, utilizamos o Banco de dados desenvolvido pelo grupo de Pesquisa.  

 

(a) Questão 9 – ENADE realizado em 2011 

Figura 12 – Percentuais de acertos na questão 9 – ENADE realizado em 2011 

 

Questão Área % UFRN 

Bacharelado  

% UFRN 

Licenciatura  

NCD 

09 Geral 81,3% 80,9% Nível 1 

 

A B C D E 

0,0% 3,1% 3,1% 81,3% 12,5% 

 

A B C D E 

0,0% 2,1% 4,3% 80,9% 10,6% 
 

Fonte: Autor, 2021 

 

Observando a figura 11, identificamos um alto índice de acertos pelos graduandos da 

UFRN. Para responder tal questão, o aluno mobilizaria operações cognitivas de identificar e 

lembrar (memorizar). A questão apresentava alternativas para julgamento de afirmativas, 

tratando de dois compostos: a vaselina líquida e o soro fisiológico glicosado. Destacamos que 

os ditratores de erro não foram muito expressivos nesta questão, devido ao alto índice de 

acertos. Porém, alguns apontamentos podem nos sugerir possíveis erros na resolução da 

questão. 

O aluno precisava lembrar que a vaselina líquida é uma mistura de hidrocarbonetos 

saturados de baixa volatilidade, já o soro fisiológico glicosado é uma solução aquosa de glicose. 

Se tais informações não estivessem claras para os alunos, eles poderiam confundir e induzir a 

uma alternativa incorreta.  
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Temos que, a afirmativa I é incorreta, pois a vaselina e o soro fisiológico glicosado 

não reagem um com o outro. A afirmativa II é correta, pois os diferentes produtos precisam de 

rotulação adequada, de modo que não exista perigo na confusão e uso acidental de um no lugar 

do outro. A afirmativa III é incorreta, pois o soro fisiológico glicosado não apresenta risco 

ambiental, sendo composto por água e glicose. A vaselina, por outro lado, é um material 

poluente e de difícil degradação no meio ambiente. O aluno que julgasse como correta tal 

alternativa, confundiria a forma de descarte e o risco ambiental, e veria a possibilidade de 

marcar como correta a alternativa “E”.  

A média 10% a 12% foi o percentual de acerto desta questão. A afirmativa IV é correta, 

pois manipular produtos químicos sem dar a devida atenção aos rótulos é um evidente perigo. 

Portanto, a alternativa “D” é a correta. 

 

(b) Questão 12 – ENADE realizado em 2011 

 

Abaixo, na figura 12 observamos a questão 12; tal questão foi anulada pelo INEP. 

Dessa forma, não temos os dados de percentual de acerto. Desconsideramos está questão em 

nossa análise.  

Figura 13 – Percentuais de acertos na questão 12 – ENADE realizado em 2011 

 

Questão Área % UFRN 

Bacharelado  

% UFRN 

Licenciatura  

NCD 

12 Geral 0,0% 0,0% Nível 1 
 

Fonte: Autor, 2021. 

 

(c) Questão 19 – ENADE realizado em 2011 

 

A questão 19 (Figura 13) aborda uma resolução de cálculo de concentração; a 

porcentagem de acerto fica em torno de 50%, onde o bacharelado possui um desempenho 

melhor. Destacamos que a distribuição nas demais alternativas, entre 12 - 15%, das respostas 

assinaladas, indicam possivelmente um erro na aplicação de fórmulas. 

Partindo da densidade do ácido sulfúrico concentrado (1,84g/mL), é possível 

determinar a massa correspondente a 1,0L (1000mL) desta solução, tendo em vista que se 

pretende obter a concentração em mol/L. Assim: 
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1 mL ........... 1,84 g 

1 L (1 000mL) ........... x 

x = 1 840 g 

 

Tendo em vista que a concentração em massa é 98%, temos: 

 

1 840 g ........... 100% 

x ............ 98% 

x = 1 803,2 g 

 

Sendo a massa molar do ácido sulfúrico (H2SO4) equivalente a 98g/mol, o número de mols 

contidos na massa acima será:  

 

1 mol ............ 98 g 

x ............ 1 803,2 g 

x = 18,4 mols 

 

Portanto, em cada litro de solução concentrada de ácido sulfúrico, com concentração em massa 

98% e densidade 1,84 g/mL há 18,4 mols. Levando a alternativa “C” correto. 

 

Figura 14 – Percentuais de acertos na questão 19 – ENADE realizado em 2011. 

 

Questão Área % UFRN 

Bacharelado  

% UFRN 

Licenciatura  

NCD 

19 Geral 56,3% 46,8% Nível 1 

 

A B C D E 

12,5% 15,6% 56,3% 9,4% 6,3% 

 

A B C D E 

21,3% 12,8% 46,8% 10,6% 8,5% 
 

Fonte: Autor, 2021. 
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Um dos possíveis erros/distratores que podem levar a uma alternativa errada é se o 

aluno não considerar a concentração da massa de 98%, temos: 

 

1 mol ............ 98 g 

x ............ 1 840 g 

x = 18,8 mols 

 

Tal resultado levaria a alternativa “E”, incorreta.  

 

(d) Questão 22 – ENADE realizado em 2011 

 

Na figura 14, temos a questão 22, onde observamos uma distribuição mais evidente 

dentro das alternativas assinaladas. Nesta questão, realizamos a análise dos possíveis distratores 

de erro presentes nas alternativas, realizada em nosso artigo: Silva, M.G.L. et al. Uma proposta 

de análise das questões de química no ENADE em função do nível cognitivo de dificuldade. 

Química Nova, 2021. 

 

Figura 15 – Percentuais de acertos na questão 22 – ENADE realizado em 2011 

 

Questão Área % UFRN 

Bacharelado  

% UFRN 

Licenciatura  

NCD 

22 Geral 46,9% 21,3% Nível 1 

 

A B C D E 

0,0% 25,0% 15,6% 12,5% 46,9% 

 

A B C D E 

4,3% 29,8% 14,9% 29,8% 21,3% 
 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Selecionando a questão 22, observamos que ela apresenta baixo nível cognitivo de 

dificuldade; o graduando deveria ler a questão, identificar os dados, memorizá-lo e aplicá-lo 

(escrever as reações químicas ocorridas no processo e estabelecer relações entre unidades 

quantitativas, bem como calcular a proporção entre as quantidades exigidas). Aqui o graduando 
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opera com elementos de natureza algébrica (equação química) e dados numéricos (massas e 

índices das equações), estabelecendo uma relação sucessiva de proporcionalidade, na qual é 

exigido do graduando um raciocínio lógico e sequencial, caracterizando um cálculo 

matemático, ou seja, refere-se ao balanço da matéria (estequiometria) envolvida na 

decomposição do carbonato de cálcio – CaCO3, a partir de uma amostra de calcário, originando 

óxido de cálcio – CaO – e dióxido de carbono – CO2, descritos e mostrados no enunciado da 

questão (SILVA, 2021).  

Os distratores são opções que não satisfazem às exigências do enunciado; são atrativas 

e têm a finalidade de distrair quem não possui o conhecimento necessário à questão, 

mobilizando o processo de solução em direção a possíveis saídas. Isso é o que ocorre com o 

distrator “A” desta questão, assinalados por 4,3% dos graduandos da licenciatura em Química 

da UFRN. 

Para chegar a assinalar o distrator “B”, o graduando poderia seguir o seguinte 

raciocínio: em etapa posterior o óxido de cálcio é hidratado, resultando o hidróxido de cálcio – 

Ca(OH)2. Com base na relação de massas que acompanha a hidratação do óxido de cálcio, é 

possível determinar a massa de óxido que origina as 740 toneladas de hidróxido de cálcio 

mencionadas no enunciado, ou seja, 

 

Logo, 29,4% dos estudantes da licenciatura em Química UFRN e 25,0% dos 

estudantes do bacharelado em Química da UFRN que marcaram o distrator “B” podem ter 

considerado que o enunciado da questão estava solicitando a massa de óxido de cálcio, 

originada de 740 toneladas e não o quanto de cálcio seria necessário para fabricar 740 toneladas 

de hidróxido de cálcio, como solicita a questão. Esse dado seria importante para seguir o 

próximo cálculo em direção à alternativa correta. 

Para seguir os cálculos em direção à alternativa correta, o graduando sabendo que 

óxido de cálcio, cal virgem, é obtido por meio do aquecimento do carbonato de cálcio (calcário), 

conforme mostra a reação a seguir, poderia encontrar a massa do carbonato usada. 



64 

 

 

 

Esse cálculo nos dá a massa de carbonato de cálcio usada. O que levou 14,9% dos 

graduandos da licenciatura em Química marcar o distrator “C” como correto. Logo, para chegar 

ao valor correto, o graduando deveria considerar nos dados da questão que o rendimento do 

processo é de apenas 50%; a massa de carbonato a ser empregada será o dobro, portanto, 2000 

ton. Esse raciocínio levou 29,8% dos estudantes da licenciatura em Química UFRN considerar 

o distrator “D” correto, outro equívoco. Pois, para a resposta correta, o graduando além de 

considerar o rendimento do processo de apenas 50%, ou seja, a massa de carbonato a ser 

empregada que seria dobrada, ainda, precisava levar em conta que, de cada 50 g de amostra de 

calcário, apenas 10 g seriam do carbonato. A massa de amostra que iria originar as 2000 

toneladas de carbonato de cálcio seria, portanto: 

 

Resultado encontrado na alternativa “E” 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo da análise das questões do ENADE em termos de 

operações cognitivas exigidas para resolução da questão. Tal análise pode contribuir para 

discussões e reflexões sobre as estruturas curriculares dos cursos de Química, assim como 

melhorias para os estudantes. Refletir sobre os resultados a partir de uma análise mais 

qualitativa das questões pode nos dá outras perspectivas sobre o tema. Tais contribuições já 

podem ser observadas através das apresentações para as instituições de ensino superior do país, 

palestras, minicursos e apresentações. Citando aqui, a apresentação do projeto à PROGRAD-

UFRN, em 28.09.2019; a apresentação de minicurso “COMO ANALISAR UM 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EM TERMOS DE NÍVEL COGNITIVO: UMA 

FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA”-IV SEMEC/ UFPB, 2019; 

apresentações na UTFPR para coordenadores de curso e NDE; reuniões com equipe de Ensino 

de química (02/03/2020 – 03/03/2020); apresentações na UFU, com professores do Instituto de 

Química, NDE, coordenador do curso de química (05/03/2020 – 06/03/2020), entre outras. 

O Banco de dados construído pelo Grupo de Pesquisa no âmbito do projeto maior 

possui uma infinidade de possíveis análises; sejam quantitativas, sejam qualitativas. Nosso 

estudo é, apenas, um exemplo da potencialidade desta ferramenta.  

As questões selecionadas exigiam que os estudantes mobilizassem habilidades de 

pensamento de baixa ordem para respondê-las, ou seja, havia uma ênfase no “operativismo” 

mecânico. Não estamos considerando que tais habilidades não sejam importantes, ao contrário, 

consideramos sua relevância a serem desenvolvidas nos cursos de formação; o que estamos 

destacando é que poderiam ser abordadas nessas questões outras habilidades. Além disso, foi 

possível observar que tais habilidades de pensamento estão sendo desenvolvidas nos cursos, já 

que nas questões de outras áreas de conhecimento de química os graduandos tiveram um 

desempenho regular.  

Ademais, ao refletir sobre as alterações das disciplinas de química fundamental, sob o 

ponto de vista tanto de carga horária como de ementa, nos traz uma indicação de que mesmo 

com a diminuição da carga horária, a ementa praticamente foi mantida, gerando 

questionamentos de como tais disciplinas serão apresentadas nas próximas turmas. Pois, se não 

houve quase nenhuma alteração em suas ementas é uma indicação de que tais conteúdos serão 

apresentados de maneira mais rápida, onde um terço da carga horaria foi suprimida, dentro de 

uma ementa de conteúdo bastante extensa, o que nos faz concluir que, sem dúvida, o aluno terá 

algum prejuízo em sua formação. 
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Outro aspecto que salta aos olhos e que mereceria um estudo mais aprofundado é o 

fato de os estudantes do curso de licenciatura terem tido um menor desempenho, quando 

comparado aos estudantes do bacharelado, mesmo cursando os mesmos componentes 

disciplinares, quando olhamos para as questões de química geral. 

Por fim, um aspecto que pode ser considerado útil aos cursos é a análise do 

desempenho dos possíveis erros que os estudantes podem cometer para cada distrator. Esses 

erros podem estar relacionados as concepções alternativas ou a estrutura da questão pode 

induzir ao erro ou podem ser fragilidades em termos de compreensão conceitual ou, até mesmo, 

desinteresse em responder. Todas estas hipóteses podem ser válidas, mas, se considerarmos 

apenas as três primeiras, é possível discutir com os próprios estudantes. Assim, entendemos 

que pode ser uma forma da prova contribuir com as instituições de ensino superior. 



67 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALONSO, Luis. La dificultad cognitiva de las actividades de evaluacion em la enseñanza 

secudaria obligatoria.1997. 93f. Trabajo de investigación, Barcelona, 1997. Disponível em: 

https://recuperandomipersonalidad.com/wp-content/uploads/2020/01/La-dificultad-cognitiva-

de-los-aprendizajes.pdf acesso em: 13.abr.2021. 

ALONSO, Luis. ¿Cuál es el nivel o dificultad de la enseñanza que se está exigiendo en la 

aplicación del nuevo sistema educativo?. Educar, n. 26, p. 53-75, Barcelona, 2000. 

DE ANDRADE, Cibele Yahn. Acesso ao ensino superior no Brasil: equidade e desigualdade 

social. Revista Ensino Superior Unicamp, v. 6, p. 18-27, 2012. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edição 70, 2011. 

BRASIL. Lei n° 10861/2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e dá outras providências, Diário oficial da União, Brasília, abr. 2004. 

BRASIL. Portaria INEP nº 264, 2014. 

BRASIL. Resolução n° 1.303/2001 CNE/CES, 2001. 

BRITO, Márcia Regina F. de. O SINAES e o ENADE da concepção à implantação. 

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, Sorocaba, v. 13, n. 3, p. 841-850, 

2008. 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. São Paulo: Edição 9, 2017. 

CATANI, Afrânio Mendes; HEY, Ana Paula; GILIOLI, Renato de Sousa Porto. PROUNI: 

democratização do acesso às Instituições de Ensino Superior? Educar em revista, Curitiba, v. 

22, n. 28, p. 125-140, jul./dez. 2006. 

CUNHA, Vera Lúcia Orlandi; CAPELLINI, Simone Aparecida.  Habilidades metalinguísticas 

no processo de alfabetização de escolares com transtornos de aprendizagem. Revista 

Psicopedagogia, São Paulo, v. 28, n. 85, p. 85-96, mar. 2011. 

DIAS, Juliana da Silva; PORTO, Cristiane de Magalhães; NUNES, Andrea Karla Ferreira. 

Formação geral e conhecimento específico na prova ENADE. Encontro Internacional de 

Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional, v. 9, n. 1, 2016. 

FARIA, Elaine Leporate Barroso; MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto. Os recursos da 

memória de trabalho e suas influências na compreensão da leitura. Psicologia: ciência e 

profissão, v. 33, p. 288-303, 2013 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FREIRE, M. S.; SILVA, M. G. L.; SILVA JUNIOR, C. N. Análise de instrumentos de avaliação 

como recurso formativo. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 33-39, fev. 2016. 

https://recuperandomipersonalidad.com/wp-content/uploads/2020/01/La-dificultad-cognitiva-de-los-aprendizajes.pdf
https://recuperandomipersonalidad.com/wp-content/uploads/2020/01/La-dificultad-cognitiva-de-los-aprendizajes.pdf


68 

 

 

GARCIA, Vanessa Coelho; BELTRÃO, Kaizô Iwakami. Evolução da Percepção dos 

Estudantes Frente ao ENADE. ANAIS VII. Reunião da ABAVE Avaliação e Currículo um 

diálogo necessário, Rio de Janeiro,  n. 1, p. 241-264, 2013. 

GUALBERTO, Lucas; RODRIGUES, André. Impacto do trabalho no desempenho dos 

licenciandos no ENADE. Ensenanza de Las Ciencias, Sevilha, n. EXTRAORDINARIO, p. 

2675-2680, 2017. 

HIGUCHI, Marcia Kazue Kodama. Dificuldades no aprendizado pianístico e a 

neuropsicologia. In: XVII CONGRESSO DA ANPPOM, 17, 2007, São Paulo, Anais [...]. São 

Paulo: Unesp. 2007. 

LEMOS, Gina C.; ALMEIDA, Leandro S. Compreender, raciocinar e resolver problemas: 

Novo instrumento de avaliação cognitiva. Análise psicológica, v. 37, n. 2, 2019. 

LE BOTERF, G. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

LIMA, P. G. Políticas de educação superior no Brasil na primeira década do século XXI: alguns 

cenários e leituras. Avaliação: revista da avaliação da educação superior, Campinas, v. 18, 

n. 1, p. 85-105, mar. 2013. 

MACHADO, Alessandra Pereira Gomes; FREITAG, Raquel Meister Ko. Pistas dos processos 

de decodificação que levam à compreensão da leitura. Letras de hoje, v. 54, n. 2, p. 132-145, 

2019. 

MARINHO-ARAUJO, Claisy Maria. O desenvolvimento de competências no Enade: a 

mediação da avaliação no processo de desenvolvimento psicológico e profissional. Avaliação: 

revista da avaliação da Educação Superior, Campinas, v. 9, n. 4, p. 77-97, dez. 2004. 

MARINHO-ARAUJO, Claisy Maria; RABELO, Mauro Luiz. Avaliação de perfil e de 

competências dos estudantes da educação superior no Brasil: a matriz de referência nas provas 

do Enade. Psicologia, Educação e Cultura, Vila Nova de Gaia, v. 20, n. 1, p. 9-26, maio 2016. 

MARINHO-ARAUJO, Claisy Maria; RABELO, Mauro Luiz.. Avaliação educacional: a 

abordagem por competências. Avaliação: revista da avaliação da educação superior, 

campinas, Sorocaba, v. 20, n. 2, p. 443-466, jul. 2015. 

MAYER, J. D.; SALOVEY, P.; CARUSO, D. R. Emotional intelligence: theory, findings, and 

implications. Psychological Inquiry, [S,l.], v. 15, n. 3, p. 197-215, 2004. 

MAZZÉ, Fernanda. Marur; SILVA, Márcia Gorette L.; FERNANDES, Nedja Suely; 

BARROSO, Márcia Teixeira; GOMES, Fabiano do Espírito Santo; MALCHER, Grazielle 

Tavares.  Análise de habilidades cognitivas exigidas na avaliação do ENADE-Química: um 

estudo preliminar no ensino superior. Enseñanza de las Ciencias, Sevilha v. 35, n. 3, p. 1863-

1868, 2017. 

MEDEIROS, Maria da Guia da S.; SILVA, Márcia Gorette Lima da. Análise das habilidades 

cognitivas exigidas nas questões do ENADE para formação de professores de Química. IES. 

In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, XII, 2019, 

Natal. Anais [...], Natal: Abrapec, 2019. 



69 

 

 

MEDEIROS, Maria da Guia da S. Habilidades cognitivas presentes na avaliação do ENADE 

para o curso de formação de professores de Química. 2019. 95f. Dissertação (Mestrado em 

Ensino de Ciências e Matemática) – Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. 

NÚÑEZ, Isauro Beltrán; RAMALHO, Betania Leite. A teoria de P. Ya. Galperin como 

fundamento para a formação de habilidades gerais nas aulas de química. Revista Debates em 

Ensino de Química, v. 1, n. 1, p. 5-19, 2015. 

PRIMI, Ricardo; et al. Competências e habilidades cognitivas: diferentes definições dos 

mesmos construtos. Psicologia: teoria e pesquisa, Brasília, v. 17 n. 2, p. 151-159, maio/ago. 

2001.  

RATHS, Louís E.; WASSERMANN, Selma. Como Enseñar a pensar – Teoría y aplicación. 

Buenos Aires: Paidos, 1971. 

RISTOFF, Dilvo; GIOLO, Jaime. O SINAES como sistema. Revista Brasileira de Pós-

Graduação, Brasília, v. 3, n. 6, p. 193-213, dez. 2006. 

ROCHA, Paula Del Ponte; FERREIRA, Maira; LOGUERCIO, Rochele. Formação de 

professores de química e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. XVI Encontro 

Nacional de Ensino de Química, Salvador, 2012. 

RODRÍGUEZ REBUSTILLO, Marisela; BERMÚDEZ SARGUERA, Rogelio. Algunas 

consideraciones acerca del estudio de las habilidades. Revista Cubana de psicología, v. 10, n. 

1, p. 27-32, 1993. 

ROTHEN, José Carlos; BARREYRO, Gladys Beatriz. Expansão da educação superior no 

Brasil e avaliação institucional: um estudo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) na “Revista Avaliação”. Periódico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Campo Grande, n. 30, p. 167-181, jul/dez. 2010. 

SILVA, Márcia Gorette L.; MAZZÉ, Fernanda M.; SILVA, Jonathan A. F.; SOUZA, Dayana 

M.; MEDEIROS, Maria da Guia da S. Uma proposta de análise das questões de química no 

ENADE em função do nível cognitivo de dificuldade. Química Nova, São Paulo, v.44, n.7, 

p.882-889, fev. 2021. 

SILVA, Márcia Gorette L.; MAZZÉ, Fernanda Marur. O que avalia a prova do ENADE de 

Química? Uma proposta de análise em termos de operações cognitivas. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília, v.101, n.259, p. 721-751, set./dez. 2020.  

SILVA, Márcia Gorette Lima da; CAPISTRANO, Thales Silva; SILVA, Jonathan Atkinson 

Freire da; MAZZÉ, Fernanda Marur. Análise estatística comparativa referente ao desempenho 

no ENADE dos concluintes dos cursos de química em quatro IES. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, XII, 2019, Natal. Anais do 

XII ENPEC, Natal: Abrapec, 2019. 

SOBRINHO, José Dias. Avaliação e Transformações da Educação Superior Brasileira (1995-

2009): Do PROVÃO ao SINAES. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 

Sorocaba, v. 15, n. 1, p. 195-224, 2010. 



70 

 

 

SOUZA, Hélio José Santos. Avaliação de competências e habilidades no ensino superior: o 

descompasso entre as diretrizes curriculares e o Enade. Revista Hispeci & Lema On-Line, 

Bebedouro, v. 5, n. 1, p. 143-154, 2014. 

SOUZA, Dayana Miranda de. Análise das questões de química orgânica do ENADE 2014. 

2018. 48f. Monografia (Química Licenciatura) – Instituto de Química, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

VERHINE, Robert Evan; DANTAS, Lys Maria Vinhaes; SOARES, José Francisco. Do provão 

ao Enade: uma análise comparativa dos exames nacionais utilizados no ensino superior 

brasileiro. Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n.52, 

p. 291-310, jul./set. 2006. 

VERHINE, Robert Evan; FREITAS, Antônio Alberto da Silva Monteiro de. A avaliação da 

educação superior: modalidades e tendências no cenário internacional. Revista Ensino 

Superior Unicamp, Campinas, n. 7, p. 16-39, out./dez. 2012. 

ZOLLER, U.; J. Chem. Educ. 1993, 70, 195. 

 

ZOLLER, U.; Pushkin, D.; Chem. Educ. Res. Pract. 2007, 8, 153. 

 

 

 

 

 



71 

 

 

ANEXO A – QUESTÕES DO ENADE 

 

 

  
 

Questão 12 

 

Dispõe-se de uma grande quantidade de hidrogênio e água, ambos no estado líquido, e a partir 

dessas substâncias deseja-se obter deutério (D2). Isso pode ser feito por meio da 

I.      Destilação do hidrogênio. 

II.      Eletrólise do hidrogênio.  

III.      Destilação da água.  

IV.      Eletrólise da água. 

 

É correto apenas o que se afirmar em  

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) II e IV. 

E) III e IV. 

 

 

Questão 09 

 

Para se evitar a indução ao erro, o transporte, o armazenamento, o manuseio e o descarte de 

produtos químicos devem ser executados sob regras rigorosas de segurança. Com relação ao 

soro fisiológico e à vaselina líquida, substâncias visualmente semelhantes, analise as afirmações 

abaixo. 

 

I.      A vaselina líquida e o soro fisiológico glicosado devem ficar em áreas separadas, 

pois são produtos químicos incompatíveis, que podem reagir violentamente entre si, 

resultando em uma explosão ou na produção de gases altamente tóxicos ou 

inflamáveis. 

II.      A vaselina líquida e o soro fisiológico glicosado podem ser guardados no mesmo 

armário, desde que fiquem em compartimentos separados de acordo com suas 

funções químicas e estejam, cada um, em frascos e etiquetas bem diferenciados.  

III.      Tanto a vaselina líquida quanto o soro fisiológico glicosado não podem ser 

descartados em esgotos, bueiros ou qualquer outro corpo d’água, a fim de se prevenir 

contaminação dos cursos pluviais.  

IV.      A leitura atenta de rótulos de reagentes  antes de usá-los é um princípio de 

segurança fundamental que deve ser adotado pelos profissionais que manipulam 

esses produtos. 

 

 

É correto apenas o que se afirmar em  

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) II e IV. 

E) III e IV. 
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Questão 19 

 

Segundo um estudo norte-americano publicado na revista Proceedings of the National Academy 

of Sciences, as temperaturas na superfície da Terra não subiram tanto entre 1998 e 2009, graças 

ao efeito resfriador dos gases contendo enxofre, emitidos pelas termelétricas a carvão (as 

partículas de enxofre refletem a luz e o calor do Sol). O enxofre (H2SO4), cujo uso é comum 

em indústrias na fabricação de fertilizantes, tintas e detergentes. 

 

Sabendo-se que o ácido sulfúrico concentrado é 98,0% em massa de H2SO4 e a densidade 1,84 

g/mL, conclui-se que a sua concentração, em mol/L, é igual a 

  

A) 18,0. 

B) 18,2. 

C) 18,4. 

D) 18,6. 

E) 18,8. 

 

Questão 22 

 

Os calcários são rochas sedimentares que, na maioria das vezes, resultam da precipitação de 

carbonato de cálcio na forma de bicarbonatos. Podem ser encontrados no mar, em rios, lagos 

ou no subsolo (cavernas). Eles contêm minerais com quantidades acima de 30% de carbonato 

de cálcio (aragonita ou calcita). Quando o mineral predominante é a dolomita (CaMg{CO3}2  

ou CaCO3 . MgCO3), a rocha calcária é denominada calcário dolomítico 

O calcite (CaCO3) é um mineral que se pode formar a partir de sedimentos químicos, 

nomeadamente íons de cálcio e bicarbonato, como segue: 

 

Cálcio + bicarbonato            CaCO3 (calcite) + H2O (água) + CO2. 

 

O giz, que é calcário poroso de coloração branca formado pela precipitação de carbonato de 

cálcio com microrganismos e a dolomita, que é um mineral de carbonato de cálcio e magnésio. 

Os principais usos do calcário são: produção de cimento Portland, produção de cal (CaO), 

correção do pH do solo na agricultura, fundente em metalurgia, como pedra ornamental.  

O óxido de cálcio, cal virgem, é obtido por meio do aquecimento do carbonato de cálcio 

(calcário), conforme a reação a seguir. 

 
Em contato com a água, o óxido de cálcio forma hidróxido de cálcio, de acordo com a reação 

 
Considere que uma amostra de 50g de calcário contenha 10g de carbonato de cálcio, que a 

obtenção do óxido de cálcio é de 50% do carbonato de cálcio e que todo óxido de cálcio se 

transforma em hidróxido de cálcio. Considere, ainda os dados: 

O (A=16), Ca (A=40), H (A=1) e C (A=12) 

Com base nessas informações, caso uma indústria de transformação necessite da fabricação 

de 740 toneladas de hidróxido de cálcio, quantas toneladas do calcário serão necessárias para 

essa produção? 

A) 100    B) 560    C) 1 000     D) 2 000    E) 10 000. 
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ANEXO B – ESTRUTURA CURRICULAR 2010 

 

 

20/09/2021 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/graduacao/curriculo/lista.jsf 1/4 

 

 

 

 

Portal do Docente 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

EMITIDO EM 20/09/2021 14:13 

 

DADOS DA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Código: 01A 

Matriz Curricular: QUÍMICA - NATAL - LICENCIATURA - Presencial - M 

Unidade de Vinculação: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00) 

Município de funcionamento: NATAL - RN 

Período Letivo de Entrada em Vigor: 2010 . 1 

PR A Z O S E CA R G A S HO R Á R I A S 

Carga Horária Mínima: 3165h 

Carga Horária Obrigatória 

Subtotal de CH de Aula: 2915h 

Subtotal de CH de Orientação 
170h

 
Acadêmica/Profissional: 

Total: 3085h 

Carga Horária Optativa Mínima: 240h 

Carga Horária Complementar Mínima: 0h 

Carga Horária Obrigatória de Atividade 
460h

 
Acadêmica Específica: 

Carga Horária Máxima de Componentes 
600h

 
Eletivos: 

Carga Horária Máxima por Período Letivo: 540h 

Prazo Para Conclusão (em semestres): Mínimo: 7   Médio: 8   Máximo: 14 
 

Componentes Optativos 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

ADM0523 
EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS - 

60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO
 

60h 
 

ARQ0002 DESENHO TECNICO - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
 

CIN0001  METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
 

ATIVIDADE 

DAE0016 ENADE - INGRESSANTE - 0h INTEGRADORA OPTATIVO 
DE FORMAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

DAE0019 ENADE - CONCLUINTE - 0h INTEGRADORA OPTATIVO 
DE FORMAÇÃO 

 

DGE0210 EDUCACAO AMBIENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
 

DIM0320 
ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES 

60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO
 

- 60h 
 

ECO0311 ECONOMIA PARA ENGENHARIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

EDU0587 INTRODUCAO A EDUCACAO ESPECIAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

EDU0671 COMUNICACAO VISUAL - 30h 30h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

EST0232  FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA - 90h    90h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

FIL0923   FILOSOFIA DA CIENCIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

LET0029  LINGUA INGLESA IX - 60h 60h Aula DISCIPLINA     OPTATIVO 
 

LET0030  LINGUA INGLESA X - 60h 60h Aula DISCIPLINA     OPTATIVO 

MAT0347 CÁLCULO APLICADO - 90h 90h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

PSI0601  PSICOLOGIA DA ADOLESCENCIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0055  ENERGIAS ALTERNATIVAS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0061  PATENTES - 30h 30h Aula DISCIPLINA     OPTATIVO 

QUI0088  PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0610  QUIMIOMETRIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0614  QUIMICA INORGANICA III - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0616  QUÍMICA DOS ELEMENTOS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0617  SÍNTESE INORGÂNICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
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MOLECULAR - 60h 

 
PETROLEO E GAS NAT. - 60h 

 
- 60h 

 
APLICADA AO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - 60h 

AMBIENTE ) - 60h 

INDÚSTRIA QUÍMICA - 90h 

INORGÂNICOS - 60h 

BIOQUÍMICOS - 60h 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - 60h 

 
ORGÂNICOS - 60h 

CH Total: 2280h 

Componentes Complementares 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

CH Total: 0h 

1º Nível 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

EDUCAÇÃO - 60h 

60h 

QUI0618 MECANISMOS DE REAÇÕES INORGÂNICAS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0623 BIORGANICA - 45h 45h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0625 QUÍMICA DOS POLÍMEROS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0627 QUÍMICA DOS ORGANOMETÁLICOS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0633 RADIOQUIMICA - 45h 45h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0634 QUÍMICA QUÂNTICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0635 TERMODINÂMICA ESTATÍSTICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0636  
INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA ATÔMICA E 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 

 

OPTATIVO 

QUI0639  
FUNDAMENTOS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE   

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0640  
REOLOGIA APLICADA À FLUIDOS DE PERFURAÇÃO   

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0641  
FÍSICO-QUÍMICA DE SUPERFÍCIES E INTERFACES 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0652  
SEGURANÇA E SAÚDE EM LABORATÓRIO ( MEIO 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0658  
INTRODUÇÃO ÀS OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARA A 

90h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0670  
QUÍMICA INDUSTRIAL I: PROCESSOS QUÍMICOS 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 

 

OPTATIVO 

QUI0671  
QUÍMICA INDUSTRIAL III: PROCESSOS 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0673  
QUÍMICA INDUSTRIAL IV: PROCESSOS E 

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OPTATIVO 

QUI0674  
QUÍMICA INDUSTRIAL II: PROCESSOS QUÍMICOS 

60h Aula
 

 

BLOCO 
 

OPTATIVO 

 

FPE0680  
FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA 

60h Aula
 DISCIPLINA OBRIGATORIO 

LET0301  
PRATICA DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS I -  

60h Aula
 

 

DISCIPLINA 
 

OBRIGATORIO 

MAT0319 ALGEBRA LINEAR BASICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

MAT0345 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0066  SEMINÁRIOS EM EDUCAÇÃO QUÍMICA - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0600  QUIMICA FUNDAMENTAL I - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 390h 

2º Nível 

  

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FIS0601  INTRODUCAO A MECANICA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

MAT0346 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0085  ENSINO DE QUIMICA I - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0087  HISTÓRIA E FILOSOFIA DA QUÍMICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0601  QUIMICA FUNDAMENTAL II - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0611  QUIMICA INORGANICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 435h 

3º Nível 

  

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

EDU0683 DIDATICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

FIS0603  INTRODUCAO AO ELETROMAGNETISMO - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0079  ENSINO DE QUIMICA II - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0603  QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
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QUI0612  QUIMICA INORGANICA II - 60h 60h Aula DISCIPLINA     OBRIGATORIO 
 

QUI0620  QUIMICA ORGANICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA     OBRIGATORIO 
 

CH Total: 375h 

4º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 
 

EDU0155 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 

100h Aula 
ESTÁGIO OBRIGATORIO

 
PROFESSORES I (QUIMICA) - 100h 

40h Orientação
 

Acadêmica/Profissional 
 

EDU0681 
FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL - 

60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO
 

60h 
 

FIS0604  ONDAS E OPTICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0322  QUIMICA INORGANICA EXPERIMENTAL - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0621  QUIMICA ORGANICA II - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0622  QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0630  TERMODINAMICA QUIMICA E EQUILIBRIO - 90h      90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 460h 

5º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 
 

EDU0156 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 

100h Aula 
ESTÁGIO OBRIGATORIO

 
PROFESSORES II ( QUIMICA) - 100h 

40h Orientação
 

Acadêmica/Profissional 
 

QUI0080  ENSINO DE QUÍMICA III - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0084  ELETROQUÍMICA E CINÉTICA QUÍMICA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0604  QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0632  FISICO-QUIMICA EXPERIMENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 385h 

6º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 
 

EDU0157 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 

100h Aula 
ESTÁGIO OBRIGATORIO

 
PROFESSORES III (QUIMICA) - 100h 

40h Orientação
 

Acadêmica/Profissional 

GEO0043 MINERALOGIA APLICADA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0081 ENSINO DE QUÍMICA IV - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0083 MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISES - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0644 QUIMICA AMBIENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 385h 

7º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

EDU0087 LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 100h Aula 

EDU0158 PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO (QUIMICA)  40h Orientação ESTÁGIO OBRIGATORIO 

- 100h Acadêmica/Profissional 
 

FPE0682  ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

QUI0082  ENSINO DE QUÍMICA V - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

CH Total: 265h 

8º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 
 

QUI0078  
SEMINÁRIOS DE ESTÁGIOS DE LICENCIATURA EM 

20h Aula 
tação 

ATIVIDADE
 

QUÍMICA - 30h 
10h Orien INTEGRADORA OBRIGATORIO 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 
 

QUI0999  
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS ATIVIDADE

 
- 

200h 
INTEGRADORA OBRIGATORIO 
DE FORMAÇÃO 

 

CH Total: 230h 

 
 

ATENÇÃO 
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ANEXO C – ESTRUTURA CURRICULAR 2020 

 

 

20/09/2021 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/graduacao/curriculo/lista.jsf 1/3 

 

U
N

I

V

E
R

S

I

DADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
EMITIDO EM 20/09/2021 14:12 

 

DADOS DA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Código: 02 

Matriz Curricular: QUÍMICA - NATAL - LICENCIATURA - Presencial - M 

Unidade de Vinculação: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00) 

Município de funcionamento: NATAL - RN 

Período Letivo de Entrada em Vigor: 2020 . 1 

PR A Z O S E CA R G A S HO R Á R I A S 

Carga Horária Mínima: 3255h 

Carga Horária Obrigatória 

Subtotal de CH de Aula: 2565h 

Subtotal de CH de Orientação 
160h

 
Acadêmica/Profissional: 

Total: 2725h 

Carga Horária Optativa Mínima: 330h 

Carga Horária Complementar Mínima: 200h 

Carga Horária Obrigatória de Atividade 
240h

 
Acadêmica Específica: 

Carga Horária Máxima de Componentes 
600h

 
Eletivos: 

Carga Horária Máxima por Período Letivo: 540h 

Prazo Para Conclusão (em semestres): Mínimo: 6   Médio: 8   Máximo: 12 
 

Componentes Optativos 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

ATIVIDADE 

DAE0016 ENADE - INGRESSANTE - 0h INTEGRADORA OPTATIVO 
DE FORMAÇÃO 

ATIVIDADE 

DAE0019 ENADE - CONCLUINTE - 0h INTEGRADORA OPTATIVO 
DE FORMAÇÃO 

ECO0311 ECONOMIA PARA ENGENHARIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

LET0301  
PRATICA DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS I -  

60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO
 

60h 

PSI0601  PSICOLOGIA DA ADOLESCENCIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0066 SEMINÁRIOS EM EDUCAÇÃO QUÍMICA - 30h 30h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0610 QUIMIOMETRIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0614 QUIMICA INORGANICA III - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0634 QUÍMICA QUÂNTICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI0658 
INTRODUÇÃO ÀS OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARA A 

90h Aula DISCIPLINA OPTATIVO
 

INDÚSTRIA QUÍMICA - 90h 

QUI1022 QUÍMICA ORGÂNICA III - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI1027 ANÁLISE FUNCIONAL ORGÂNICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI1032 
PROCESSOS QUÍMICOS IV – REFINO DE PETRÓLEO 

60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO
 

- 60h 

QUI1033 PROCESSOS QUÍMICOS III - BIOQUÍMICOS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
 

QUI1040 PROCESSOS QUÍMICOS I - INORGÂNICOS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
 

QUI1041 PROCESSOS QUÍMICOS II - ORGÂNICOS - 60h 60h Aula BLOCO OPTATIVO 

QUI1042 
PROCESSOS QUÍMICOS VI – PROCESSOS E 

60h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - 60h 

QUI1043 TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA I - 30h 30h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

QUI1044 TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II - 30h 30h Aula DISCIPLINA OPTATIVO 

10h Aula ATIVIDADE 

QUI1045 PROJETOS DE EXTENSÃO I - 60h 50h Orientação INTEGRADORA OPTATIVO 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 

QUI1046 PROJETOS DE EXTENSÃO II - 60h 10h Aula ATIVIDADE OPTATIVO 
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50h Orientação INTEGRADORA 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 
 

10h Aula ATIVIDADE 

QUI1047 PROJETOS DE EXTENSÃO III - 90h 80h Orientação INTEGRADORA OPTATIVO 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 
 

10h Aula ATIVIDADE 

QUI1048 PROJETOS DE EXTENSÃO IV - 90h 80h Orientação INTEGRADORA OPTATIVO 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 
 

10h Aula ATIVIDADE 

QUI1060 PROJETOS DE EXTENSÃO V - 30h 20h Orientação INTEGRADORA OPTATIVO 

Acadêmica/Profissional DE FORMAÇÃO 

CH Total: 1290h 

Componentes Complementares 

   

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

CH Total: 0h 

1º Nível 

   

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FPE0087  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

FPE0680  
FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA 

60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
EDUCAÇÃO - 60h 

MAT0319 ALGEBRA LINEAR BASICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

MAT0345 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1009 QUÍMICA FUNDAMENTAL I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 330h 

2º Nível 

  

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FIS0801  FÍSICA GERAL I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

FIS0821  LABORATÓRIO DE FÍSICA I - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

MAT0346 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0611 QUIMICA INORGANICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0613 QUIMICA INORGANICA EXPERIMENTAL I - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1010 QUÍMICA FUNDAMENTAL II - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1011 EXPERIMENTAÇÃO E ENSINO DE QUÍMICA - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 375h 

3º Nível 

  

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FIS0803  FÍSICA GERAL III - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0087 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA QUÍMICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0612 QUIMICA INORGANICA II - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0615 QUIMICA INORGANICA EXPERIMENTAL II - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0620 QUIMICA ORGANICA I - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1012 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 300h 

4º Nível 

  

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FIS0804  FÍSICA GERAL IV - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

PEC2000 DIDÁTICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0603 QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0621 QUIMICA ORGANICA II - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0630 TERMODINAMICA QUIMICA E EQUILIBRIO - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1013 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1015 
QUÍMICA INORGÂNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 

45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
45h 

 

CH Total: 435h 

5º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 
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PEC0119 ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE       60h Aula ESTÁGIO OBRIGATORIO 

PROFESSORES I (QUÍMICA) - 100h 40h Orientação 
Acadêmica/Profissional 

QUI0084 ELETROQUÍMICA E CINÉTICA QUÍMICA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0604 QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI0632 FISICO-QUIMICA EXPERIMENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1014 QUÍMICA ORGÂNICA BIOLÓGICA I - 30h 30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

QUI1016 QUÍMICA ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 45h   45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

CH Total: 415h 

6º Nível 

   

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

BEZ0081 BIODIVERSIDADE - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

FPE0681  
FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL - 

60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO
 

60h 
 

GEO0071 FUNDAMENTOS DE MINERALOGIA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

PEC0120 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 

60h Aula 
ESTÁGIO OBRIGATORIO

 

PROFESSORES II (QUÍMICA) - 100h 
40h Orientação

 
Acadêmica/Profissional 

 

QUI0644 QUIMICA AMBIENTAL - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

QUI1019 TÉCNICAS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE - 90h 90h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

CH Total: 430h 

7º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

FPE0682  ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 60h Aula 

PEC0121 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40h Orientação ESTÁGIO OBRIGATORIO 

(QUÍMICA) - 100h Acadêmica/Profissional 
 

QUI1017 FÍSICO-QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 45h 45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

QUI1020 
INTRODUÇÃO À QUÍMICA DE SÓLIDOS E 

30h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
MATERIAIS - 30h 

 

CH Total: 235h 

8º Nível 
 

Componente Curricular CH Detalhada Tipo Natureza 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FORMAÇÃO DE 60h Aula 
PEC0122 PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO (QUÍMICA) - 40h Orientação ESTÁGIO OBRIGATORIO 

100h Acadêmica/Profissional 
 

QUI0088 PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA - 60h 60h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO 
 

QUI1018 
PROJETOS ESCOLARES E O ENSINO DE QUÍMICA -  

45h Aula DISCIPLINA OBRIGATORIO
 

45h 
 

CH Total: 205h 

 
 

ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/ 
informando o identificador 139762729, a data de emissão e o código de verificação 95c872a905 
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ANEXO D – EMENTAS 

 

 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Portal do Docente 

 
EMITIDO EM 20/09/2021 14:14 

 

 
 

Dados do Programa 

 
 

Ano-Período:   2019.2 

 
Objetivos: 

.Possibilitar ao aluno os conhecimentos necessários para atuar no desenvolvimento de atividades pertinentes 
ao respectivo componente disciplinar. 

 
Conteúdo: 

1 – A química e sua função social. 

 
2- Átomos, Elementos e a Tabela Periódica: a natureza elétrica da matéria, a carga do elétron, partículas 
positivas e o espectrômetro de massa, radioatividade, o átomo nuclear, o nêutron, isótopos e a tabela 
periódica. 

 
3- Moléculas, Íons e seus Compostos: Moléculas, Compostos e Fórmulas, Modelos Moleculares, Compostos 
Iônicos: Fórmulas, Nomes e Propriedades; Compostos Moleculares: Fórmulas e Nomes e propriedades. 

 
4- Reações Químicas e Funções Químicas: terminologia em soluções, eletrólitos, equilíbrio químico, reações 

iônicas (regra de solubilidade), ácidos e bases em solução aquosa, preparação de sais inorgânicos por 
reações de metátese (reação de precipitação, neutralização e reação na qual um produto é gasoso), reações 
de oxirredução, balanceamento de equações redox pelo método do íon-elétron, aspectos quantitativos das 
reações em solução, análise química. 

 
5- Química e medidas: o método científico, medidas (precisão, exatidão, algarismos significativos), unidades 
de medidas, matéria, propriedades da matéria, elementos, compostos e misturas, a teoria de Dalton, 
símbolos, fórmulas equações, energia. 

 
6- Cálculos estequiométricos: quantidade de matéria, massa molar, composição centesimal, fórmulas 
químicas, formula empírica, fórmulas moleculares, cálculos baseados em equações químicas, cálculos com 
reagente limitante, rendimento teórico e centesimal, concentração molar. 

 
7- Estrutura Atômica e Propriedades Periódicas: radiação eletromagnética e o espectro atômico, a teoria de 
Bohr do átomo de hidrogênio, mecânica ondulatória, o spin do elétron e o princípio da exclusão de Pauli, 
configuração eletrônica dos elementos, a tabela periódica e as configurações eletrônicas, a distribuição 

espacial dos elétrons, a lei periódica e a variação de propriedades com estrutura atômica. 
 

8- Ligação Química: símbolos de Lewis, a ligação iônica, fatores que influem na formação dos compostos 
iônicos, a ligação covalente, ordem de ligação e algumas propriedades da ligação química, ressonância, 
ligações covalentes coordenadas, moléculas polares e eletronegatividade, oxidação e redução, números de 
oxidação, nomenclatura dos compostos químicos. 

 

9- Ligação covalente e estrutura molecular: formas moleculares, teoria de repulsão dos pares de elétrons da 
camada de valência, teoria da ligação de valência, orbitais híbridos, ligações múltiplas, teoria dos orbitais 
moleculares. 

 

 

 

 

 

 
 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/geral/componente_curricular/busca_geral.jsf 1/1 

Componente Curricular: QUI0600 - QUIMICA FUNDAMENTAL I 

Carga Horária: 90 horas 

Unidade Responsável: INSTITUTO DE QUÍMICA 

Tipo do Componente: DISCIPLINA 

1. A Química e a sua função social. 2. Química e Medidas. 3. Átomos, 

Ementa: 
Moléculas e Íons. 4. A Forma da Molécula e a sua Estrutura. 5. 
Ligações Químicas. 6. Reações Químicas. 7. Cálculos com Fórmulas e 
Equações Químicas. 8. Teoria: Ácido/Base. 9. Oxidação e Redução. 

Modalidade: Presencial 
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Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Portal do Docente 

 

EMITIDO EM 20/09/2021 14:15 

 

 
 

Dados do Programa 
 
 

Ano-Período:   2019.2 

 
Objetivos: 

.Possibilitar ao aluno os conhecimentos necessários para atuar no desenvolvimento de atividades pertinentes  

ao respectivo componente disciplinar. 

 
Conteúdo: 

1 – Gases: Volume e pressão, Lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac, Lei de Dalton, reações químicas entre 

gases, lei dos gases ideais, lei de efusão de Graham, teoria cinética molecular, gases reais. 

 

2 - Líquidos, Sólidos e Mudanças de Estado: Comparação entre as propriedades dos gases líquidos e sólidos,  

forças de atração intermolecular, calor latente de vaporização, pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de  

congelamento. Sólidos cristalinos, redes, tipos de cristais, cristais líquidos, curvas de aquecimento e 

resfriamento (mudanças de estado), pressão de vapor de sólidos, diagrama de fases. 

 

3 - Soluções: Unidades de concentração, o processo de dissolução em soluções líquidas, calor de dissolução,  

solubilidade e temperatura, solubilidade e pressão, pressão de vapor de soluções (lei de Raoult), 

propriedades coligativas das soluções, soluções de eletrólitos. 

 

4 – Termodinâmica Química: Conceitos, a primeira lei da termodinâmica, calor de reação, Lei de Hess, 

energia de ligação, espontaneidade das reações químicas, entropia, segunda lei da termodinâmica, energia  

livre e trabalho útil, entropia e energia livre padrão, energia livre e equilíbr io. 

 

5 - Cinética Química: Velocidade de reação, leis de velocidade, concentração e tempo de meia-vida, teoria 

das colisões, mecanismos de reação, teoria do estado de transição, efeito da temperatura sobre a velocidade  

de reação, catalisadores, reações em cadeia. 

 

6 - Equilíbr io Químico: A constante de equilíbr io, termodinâmica e equilíbr io químico, Kp e Kc, equilíbrio 

heterogêneo, princípio de Le Châtelier, cálculos de equilíbrio. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/geral/componente_curricular/busca_geral.jsf  1/1 

Componente Curricular: QUI0601 - QUIMICA FUNDAMENTAL II 

Carga Horária: 90 horas 

Unidade Responsável: INSTITUTO DE QUÍMICA 

Tipo do Componente: DISCIPLINA 

1. Gases, Líquidos, Sólidos e mudanças de estado. 2. Soluções. 3. 

Ementa: 
Propriedades coligativas das soluções. 4. Energia e Reação Química. 
5. Introdução à Cinética Química. 6. Introdução ao Equilíbr io Químico. 

7. Química Orgânica. 

Modalidade: Presencial 
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Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Portal do Docente 

 

EMITIDO EM 20/09/2021 14:16 

 

 

Dados do Programa 
 
 

Ano-Período:   2021.2 

 
Objetivos: 

Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos de química fundamental. Preparar o aluno para a sequência  

de estudos das diversas áreas da química. Identif icar e resolver problemas referentes à química. 

 
Conteúdo: 

1.A química e sua função social 

2. Matéria e sua composição: Matéria e energia. Elementos, átomos e compostos. Nomenclatura dos  

compostos. Símbolos, fórmulas e equações. O método científ ico, medidas (precisão, exatidão, algarismos  

signif icativos), unidades de medidas. Leis ponderais. 

3. Reações químicas: Representação das reações químicas. Balanceamento das reações químicas. 

Terminologia em soluções, eletrólitos, reações iônicas (regra de solubilidade), reações de precipitação, ácidos  

e bases em solução aquosa, reações de neutralização, reações de oxirredução, balanceamento de equações  

redox pelo método do íon-elétron, aspectos quantitativos das reações em solução, análise química. 

Classif icação de misturas, técnicas de separação, soluções, unidades de concentração, diluição. 

4.Cálculos químicos: quantidade de matéria, massa molar, composição centesimal, fórmulas químicas,  

formula empírica, fórmulas moleculares, cálculos baseados em equações químicas, cálculos com reagente  

limitante, rendimento teórico e centesimal. 

5. Estrutura atômica e tabela periódica: radiação eletromagnética e o espectro atômico, a teoria de Bohr do 

átomo de hidrogênio, mecânica ondulatória, o spin do elétron e o princípio da exclusão de Pauli, configuração  

eletrônica dos elementos, a tabela periódica e as configurações eletrônicas, a distribuição espacial dos 

elétrons, a lei periódica e a variação de propriedades com a estrutura atômica. 

6. Ligações químicas: símbolos de Lewis, a ligação iônica, fatores que inf luem na formação dos compostos  

iônicos, a ligação covalente, ordem de ligação e algumas propriedades da ligação química, ressonância,  

ligações covalentes coordenadas, moléculas polares e eletronegatividade, oxidação e redução, números de  

oxidação, nomenclatura dos compostos químicos. 

7. Ligação covalente e estrutura molecular: formas moleculares, teoria de repulsão dos pares de elétrons da  

camada de valência, teoria da ligação de valência, orbitais híbridos, ligações múltiplas, teoria dos orbitais  

moleculares para moléculas diatômicas. 
 

Tipo de material Descrição  

Livro Química / 

 

 

Livro Química : 

 

 

Livro Química : 

 

 

Livro Química geral / 

 

 

Livro Química: 

 

 

Livro Princípios de química : 

 

 

Livro Química geral e reações químicas / 

 

 

Livro Química : 
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Componente Curricular: QUI1009 - QUÍMICA FUNDAMENTAL I 

Carga Horária: 60 horas 

Unidade Responsável: INSTITUTO DE QUÍMICA 

Tipo do Componente: DISCIPLINA 

A química e sua função social. Matéria e sua composição. Reações 

Ementa: químicas. Cálculos químicos. Misturas e soluções. Estrutura atômica e 

tabela periódica. Ligações químicas e estrutura molecular. 

Modalidade: Presencial 
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Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 
Portal do Docente 

 

EMITIDO EM 20/09/2021 14:16 

 

 
 

Dados do Programa 
 
 

Ano-Período:   2021.2 

 
Objetivos: 

Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos de química fundamental. Preparar o aluno para a sequência  

de estudos das diversas áreas da química. Identif icar e resolver problemas referentes à química. 

 
Conteúdo: 

1 – Gases: Volume e pressão, Lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac, Lei de Dalton, reações químicas entre 

gases, lei dos gases ideais, lei de efusão de Graham, teoria cinética molecular, gases reais. 

2 - Líquidos, Sólidos e Mudanças de Estado: Comparação entre as propriedades dos gases líquidos e sólidos,  

forças de atração intermolecular, calor latente de vaporização, pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de  

congelamento. 

3 - Soluções: o processo de dissolução em soluções líquidas, calor de dissolução, solubilidade e temperatura,  

solubilidade e pressão, pressão de vapor de soluções (lei de Raoult), propriedades coligativas das soluções,  

soluções de eletrólitos. 

4 – Termoquímica: Conceitos, calor de reação, Lei de Hess. 

5 - Cinética Química: Velocidade de reação, leis de velocidade, concentração e tempo de meia -vida, teoria 

das colisões, mecanismos de reação, teoria do estado de transição, efeito da temperatura sobre a velocidade 

de reação, catalisadores, reações em cadeia. 

6 - Equilíbr io Químico: A constante de equilíbr io, Kp e Kc, equilíbrio heterogêneo, princípio de Le Châtelier,  

cálculos de equilíbr io. 
 

Tipo de material Descrição  

Livro Princípios de química : 

 

 

Livro Química geral e reações químicas / 

 

 

Livro Química : 

 

 

Livro Química / 

 

 

Livro Química : 
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Componente Curricular: QUI1010 - QUÍMICA FUNDAMENTAL II 

Carga Horária: 60 horas 

Unidade Responsável: INSTITUTO DE QUÍMICA 

Tipo do Componente: DISCIPLINA 

Termoquímica. 5. Cinética química. 6. Equilíbr io químico. 

Modalidade: Presencial 

Ementa: 
1. Gases. 2. Líquidos, Sólidos e Mudanças de Estado. 3. Soluções. 4. 
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UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES DE QUÍMICA NO ENADE EM FUNÇÃO DO NÍVEL 
COGNITIVO DE DIFICULDADE
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A PROPOSAL FOR ANALYZING CHEMISTRY ISSUES AT ENADE ACCORDING TO THE COGNITIVE LEVEL OF 
DIFFICULTY. This article aims to present an analysis of the ENADE-Chemistry exam using a taxonomy based on the cognitive 
operations mobilized to solve the chemistry issues here called as Cognitive Level of Difficulty. In addition to identifying contents 
in the area of knowledge, skills and competences. All questions from the exams of the years 2011, 2014 and 2017 were analyzed; 
selected the statistical data present on the reports issued by INEP for four higher-educational institutions (UFRN, UTFPR, UFU and 
UFAM) and the percentages of the distractors indicated. These data were organized in an excel spreadsheet (database) that helped 
the comparisons of different variables. As a result, we observed discrepancies when comparing the variables of the ease index and 
the cognitive level of difficulty for the questions that addressed general chemistry concepts. For example, issues considered very 
difficult in the easiness rating, but which required low order thinking skills and reciprocally. We consider the proposed taxonomy of 
analysis of cognitive operations and the database is a tool that can contribute to their courses structure. Furthermore, the proposal 
can be extended to other areas. 

Keywords: cognitive level of difficulty; general chemistry; ENADE. 

INTRODUÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
é uma avaliação nacional em larga escala aplicada trienalmente 
a cada área de conhecimento. O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP conduz a avaliação 
sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – CONAES.1,2 A nota dos concluintes nesse exame compõe 
o conceito preliminar de curso do ensino superior da instituição, 
além de itens como o valor agregado pelo processo formativo 
oferecido pelo curso, o corpo docente e a percepção discente sobre 
as condições do processo formativo. A nota do ENADE é a mais 
divulgada pela mídia e, consequentemente, pela sociedade como 
uma forma de ranking dos cursos de ensino superior. Para além da 
nota do ENADE, o INEP disponibiliza relatórios dos cursos e das 
IES cujo objetivo é trazer informações relevantes a partir da análise 
do desempenho e do perfil dos estudantes dos cursos avaliados 
possibilitando, por exemplo, confrontar dados entre diferentes 
IES, a fim de subsidiar possíveis análises e avaliações das políticas 
institucionais. Entretanto, nem sempre a forma de apresentação 
desses dados nos relatórios é de fácil e rápida compreensão pelo 
leitor/pesquisador/docente, seja pela expressiva quantidade de dados 
ou pelo modo de exibição.

O ENADE tem o objetivo de avaliar a ‘qualidade’ do ensino 
oferecido pelos cursos de graduação por meio da verificação do 
domínio dos conhecimentos desejáveis ao graduando.3 Um dos 
objetivos do exame é o de ‘aferir’ o rendimento dos concluintes 
com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares dos cursos de graduação e as competências e habilidades 
adquiridas ao longo da formação.4 Cabe esclarecer que reconhecemos 
a polêmica discussão sobre competências e habilidades5 e as 
discordâncias, no que se refere a definição dos termos, ao não os 
diferenciar, entretanto, esse não é nosso objeto de estudo. 

Assumimos neste trabalho que um instrumento de avaliação 
não pode se limitar apenas a perguntas do tipo reprodutivas ou de 
memorização, implicando em uma perspectiva muito reducionista 
da verificação da ‘qualidade’ da formação.6 Entendemos que, 
para melhor dimensionar o desempenho dos estudantes, uma 
sugestão seria considerar outros critérios. Assim, a questão que 
norteia nosso estudo é que critérios ou elementos podem ser 
considerados a partir dos resultados do exame do ENADE que 
podem subsidiar uma discussão interna nas IES sobre a melhoria 
dos cursos de graduação em Química? Tal problemática emerge 
de debates em nossas instituições de ensino, particularmente, no 
âmbito do Núcleo Docente Estruturante, sobre o uso ou não do 
ENADE como orientador nas mudanças no projeto pedagógico 
do curso. Para atender a essa questão de estudo, organizamos 
nossa investigação em duas etapas, sendo a primeira a análise das 
questões de conhecimentos gerais e específicos de Química nas 
provas do ENADE nos anos de 2011, 2014 e 2017. Esta análise 
considerou as competências e habilidades, publicadas no DOU, 
e as áreas de conhecimento químico e, por fim, as operações 
cognitivas exigidas para a resolução de cada questão de acordo 
com uma taxonomia própria. Posteriormente, foram selecionadas 
informações nos relatórios do ENADE sobre cada curso no que se 
refere ao índice de discriminação, índice de facilidade, percentual 
assinalado em cada descritor das questões. Nesse caso, o corpus 
de análise foram todos os relatórios publicados nos anos de 2011, 
2014 e 2017 para os cursos de Química da UFRN, UFU, UTFPR e 
UFAM. Dado ao grande volume de informações foi elaborado um 
banco de dados para comparar as variáveis. Assim, apresentamos 
neste artigo o processo de elaboração deste banco de dados, suas 
características e possibilidades de geração de gráficos comparativos 
de variáveis, particularmente do Nível Cognitivo de Dificuldade. 
Esse, por sua vez, constitui um novo critério para responder a nossa 
questão norteadora. Como forma de apresentar sua potencialidade, 
ilustraremos com exemplos de questões em que tinham presentes 
conceitos relacionados a Química Geral.
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OPERAÇÕES COGNITIVAS/HABILIDADES DE 
PENSAMENTO NA RESOLUÇÃO DE TAREFAS 

As operações cognitivas ou também chamadas habilidades 
de pensamento são mobilizadas pela pessoa durante a resolução 
das tarefas.7,8 Podem ainda ser classificadas em habilidades de 
pensamento de ordem superior (alta ordem) ou inferior (baixa 
ordem).9,10 Tal perspectiva se relaciona com estudos do campo 
da psicologia.11 Particularmente, o modelo explicativo que busca 
descrever a mobilização das operações cognitivas é a abordagem 
do processamento humano de informação, a qual busca investigar 
os processos cognitivos envolvidos na resolução de tarefas. Por 
exemplo, quando uma pessoa resolve uma tarefa, é impulsionada a 
utilizar diferentes estratégias de pensamento que levam a ação.11 Há 
discussões desde a neuropsicologia em que se discute a classificação 
linear das operações cognitivas e do desenvolvimento perceptivo e 
cognitivo.12 Reconhecemos tais debates no campo da neurociência 
cognitiva em que o individuo diante de uma tarefa realiza várias 
conexões ao mesmo tempo e seus diferentes paradigmas explicativos.13 
Entretanto, tal discussão foge do espoco de nosso estudo. Por outro 
lado, há um consenso em que na execução de tarefas, os indivíduos 
executam operações cognitivas, sejam de alta ou baixa ordem. Por fim, 
apesar das limitações de tal modelo, entendemos que ele nos auxilia 
a identificar certa hierarquia entre as habilidades de pensamento.

Considerando tais discussões, as estratégias podem ser 
organizadas em dois grupos: (a) habilidades de ordem cognitiva 
superior, HOCS (Higher Order Cognitive Skills) que, de modo 
geral, abrangem capacidades como de formular questões, elaborar 
argumentos, criticar pontos de vista diferentes, solucionar problemas 
entre outras; (b) habilidades cognitivas de baixa ordem, LOCS (Lower 
Order Cognitive Skills) que envolvem, por exemplo, decodificar os 
dados apresentados na questão, buscar na memória o conceito, a lei ou 
a fórmula para resolver e, aplicar esta regra aos dados apresentados.9,10

É ainda com base nesse modelo que se apoia uma distinção entre 
habilidade cognitiva e competência.5 Assim, a habilidade cognitiva 
é mobilizada antes, durante e depois da execução de uma ação em 
que são apresentadas, como resultado final, respostas a um dado 
problema ou situação a partir de um conhecimento e a competência 
indicaria um nível padronizado na realização dessas ações.8,11 Em 
um caminho inverso, ao olhar as operações cognitivas em termos 
de habilidades de pensamento manifestadas pelos graduandos ao 
resolver uma dada questão ou tarefa, é possível inferir aquelas que 
estão sendo desenvolvidas nos cursos do ensino superior.14,15 É nesse 
sentido que apontamos a contribuição do nosso estudo.

As operações cognitivas ou habilidades de pensamento podem 
ser consideradas em termos de dificuldade na execução da ação em 
função da compreensão e resolução em diferentes níveis.4,5

Há propostas de taxonomia das operações cognitivas, por exemplo, 
decodificar dados, memorizar, aplicar fórmulas ou regras, interpretar, 
generalizar etc.8,10,11,15,16 Essas, por sua vez, possuem diferentes níveis 
de complexidade. A Tabela 1, a seguir, apresenta a taxonomia utilizada 
em nossa análise para as operações cognitivas4,16,17,18 e sua elaboração 
teve apoio em outros referenciais.7,10

De acordo com a Tabela 1, as tarefas crescem de uma menor para 
maior complexidade. As tarefas que mobilizam habilidades cognitivas 
de baixa ordem (LOCS) exigem uma dificuldade cognitiva mínima e, 
aqui consideramos como tarefas ‘fáceis’. As tarefas que mobilizam 
habilidades de ordem cognitiva superior (HOCS) exigem diferentes 
níveis cognitivos indo do ‘médio’ a ‘muito difícil’. Essa classificação 
vem sendo desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa Química, 
Ensino e Aprendizagem ao longo dos últimos 3 anos.4,16-19

A partir deste cenário, as questões do ENADE-Química das 
provas dos anos de 2011, 2014 e 2017 foram analisadas em termos 

de operações cognitivas, conteúdos conceituais, competências e 
habilidades, resultando em uma classificação relacionada ao nível 
cognitivo de dificuldade.14 Com base nas análises e, a partir de 
informações disponibilizadas nos relatórios de desempenho dos cursos, 
foi desenvolvido um banco de dados, o qual tem a potencialidade de 
comparar diferentes variáveis e fornecer mais informações no que 
diz respeito às questões em si (área do conhecimento, nível cognitivo 
de dificuldade, etc), o seu layout e outras funcionalidades tornam 
a leitura e interpretação dos dados mais direta e compreensível. 
A intencionalidade durante a construção do banco de dados foi a 
de proporcionar a exibição das informações de forma a lhes dar 
um contexto significativo e, por conseguinte, buscar correlações e 
possíveis inferências, propiciando um melhor entendimento sobre os 
resultados apresentados, seus principais indicadores e o que se pode 
fazer a partir deles, ou seja, que decisões podem ser tomadas a partir 
das análises. Neste artigo, procuramos apresentar como o banco de 
dados foi construído e as potencialidades que, enquanto ferramenta, 
pode nos dar informações diferentes para além da perspectiva atual 
do ENADE, isso é, o nível cognitivo de dificuldade.

PARTE EXPERIMENTAL: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS

O Banco de Dados de análise do ENADE-Química é composto 
por aspectos quantitativos e qualitativos que fornecem elementos 
para a seleção e o cruzamento de diferentes variáveis estatísticas. 
Para sua construção, foram necessárias diversas etapas, conforme 
a figura a seguir:

Na Figura 1, a etapa 01 consistiu, inicialmente, nos estudos do 
referencial teórico das operações cognitivas e dos documentos oficiais 
previstos para conhecimentos gerais e específicos, competências e 
habilidades (de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial 
da União para a prova daquele ano). Para a análise utilizamos a 
taxonomia da Tabela 1, caracterizando as questões em função do 
nível cognitivo de dificuldade. Do estudo do referencial teórico e dos 
documentos oficiais, foi possível estruturar um roteiro de análise das 
questões abordando a área de conhecimento presente na questão (por 
vezes, havia mais de uma), as habilidades e as competências de acordo 
com a Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. As etapas 02 
e 03 se complementam e consistiram na análise das questões, sendo 

Tabela 1. Relação entre operações cognitivas de dificuldade e o Nível Cog-
nitivo de Dificuldade

Nível cognitivo de Dificuldade
Tarefas

L
O

C
S                       habilidade cognitiva                       H

O
C

S
  

Operação cognitiva

M
ín

im
a

Fácil (nível 1)

Decodificar dados

Memorizar

Aplicar

M
áx

im
a

Médio (nível 2)
Resumir

Interpretar

Médio-difícil (nível 3)

Generalizar

Comparar

Classificar

Difícil (nível 4)

Organizar dados

Criticar

Induzir

Argumentar

Muito difícil (nível 5)
Imaginar, criar

Planejar, pesquisar
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realizada por uma equipe variada de pesquisadores com formação 
em Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, Química 
Analítica e Educação Química. As questões foram analisadas às cegas 
por duplas e, quando havia discrepância nas análises, um terceiro 
pesquisador era consultado.

Já a etapa 04 consistiu na seleção de dados presentes nos relatórios 
elaborados pelo INEP para cada curso de Química das universidades 
envolvidas no projeto de pesquisa (UFRN, UFU, UTFPR e UFAM). 
Por exemplo, o desempenho de cada curso comparando aos resultados 
do Brasil, do Estado, das IES públicas e privadas, os índices de acerto 
em cada um dos distratores das questões entre outros. 

A partir desse volume de informações coletadas e das análises foi 
construído um Banco de Dados bastante didático e intuitivo, em que 
é possível fazer facilmente a leitura e interpretação tanto dos dados 
disponíveis nos relatórios do INEP (por exemplo, o desempenho de 
um determinado curso comparado aos resultados do Brasil, do Estado, 
das IES públicas e privadas; os índices de acerto em cada um dos 
distratores em uma determinada questão), bem como o cruzamento 
de novos dados (por exemplo, o conteúdo químico envolvido em uma 
questão com o desempenho dos estudantes do curso de Licenciatura 
da UFRN). 

Por fim, a etapa 05 na Figura 2 refere-se às inferências possíveis 
de serem realizadas a partir do cruzamento das variáveis do Banco 
de Dados do ENADE-Química. Essas, por sua vez, podem ser úteis 
ao corpo docente, levando-o a refletir sobre as características da 
formação inicial dos seus egressos em termos de processos de ensino 
e aprendizagem de conceitos científicos e de operações cognitivas. 
Cabe ressaltar que, apesar da análise ter sido realizada para todas 
as questões de Química (conhecimento geral e específico) e as de 
formação geral, para efeitos de comparação e análise gráfica que 
contribuísse com a etapa 05 de inferências, o banco de dados foi 
elaborado apenas com as questões objetivas. Assim, detalharemos 
a sua organização exemplificando com questões das provas dos 
anos de 2011, 2014 e 2017 em que foram abordados conceitos de 
conhecimento gerais de Química. 

POTENCIALIDADES DO BANCO DE DADOS

O Banco de dados é formado por várias páginas e, para efeitos 
de apresentação neste artigo, selecionamos recortes, de modo a 
facilitar o entendimento da sua organização. Assim, a primeira página 
consta dos seguintes dados: a área de conhecimento, o percentual 
de acerto da IES e por Unidades Federativas, o percentual das 
alternativas assinaladas, o índice de facilidade e sua classificação, 
o índice de discriminação e sua classificação, o nível cognitivo de 
dificuldade e sua classificação. A seguir detalharemos estas variáveis 
exemplificando seus significados e correlações.

Área de conhecimento e o percentual de acerto da IES

Na Figura 3, são apresentados dados do curso de Química da 
UFRN obtidos em 2011. A opção por apresentar os dados referentes 
a 2011 foi em função do número de questões abordando de Química 
Geral (seis questões em 2011, nenhuma em 2014 e apenas uma em 
2017), e essa área do conhecimento será utilizada quando forem 
apresentadas as análises dos distratores. 

A coluna A se refere ao número da questão, a coluna B consiste 
na área de conhecimento e a coluna C até H são os percentuais de 
desempenho dos/as estudantes (percentual de acerto) retirados do 
relatório de curso emitido pelo INEP. A classificação para a área 
de conhecimento considerava os conteúdos químicos necessários 
para a resolução: Química Geral, Química Analítica, Química 
Inorgânica, Química Orgânica, Físico-Química, Química Ambiental 
e Bioquímica. Cabe esclarecer que a coluna D, que se refere ao 
percentual de acerto da categoria Estado, está zerada porque esses 
dados passam a ser disponibilizados pelo INEP a partir de 2014. Com 
base nessa planilha é possível realizar diferentes comparações das 
questões em função da área de conhecimento químico.

Variação de desempenho da IES em função de outras Unidades 
da Federação

Na Figura 3, as colunas I a M consistem nos dados comparativos 
de variação de acerto por categoria administrativa, que se referem 
à diferença entre o percentual de acerto dos/as estudantes do curso 
de Química da UFRN na prova de 2011 e o percentual de acertos de 
outras instituições do Estado, da Região, das Instituições Públicas, 
das Universidades e do Brasil. 

A variação das tonalidades verde (valor positivo para a variação de 
acerto) e vermelho (valor negativo para a variação de acerto) fornece 
um indicativo qualitativo para a variação de acerto entre a IES e a 
outra categoria. Assim, por exemplo, na questão de número 18, cuja 

Figura 1. Percurso metodológico para a coleta de informações para o banco 
de dados

Figura 2. Primeira planilha - ENADE 2011 Licenciatura (autoria própria)
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área do conhecimento aborda conceitos de Química Inorgânica, o 
desempenho dos/as estudantes da UFRN foi de 16,3%, sendo melhor 
que o das instituições da Região. Já para as questões de número 17 
(Química Orgânica), 22 (Química Geral), 23 (Físico-Química) e 24 
(Química Analítica), os/as estudantes tiveram desempenho aquém, 
quando comparados aos das IES da Região, Públicas, Universidades 
e do Brasil. Com essa planilha é possível identificar com mais rapidez 
o desempenho dos/as estudantes nas questões em função da área de 
conhecimento químico.

Percentual das alternativas assinaladas para cada questão

Na Tabela 2, as colunas N até S apresentam o percentual de cada 
alternativa assinalado pelos/as estudantes da UFRN para cada uma 
das questões da prova de 2011, sendo a coluna S utilizada para indicar 
quando o relatório indica Sem Informação, (SI*).

A partir da Tabela 2, na questão 22 se observa que há uma 
dispersão das respostas assinaladas, o que pode suscitar um alerta 
a ser aprofundado na análise deste item, seja no que se refere a sua 
construção, aos conteúdos químicos, a indução ao erro, as concepções 
alternativas, a forma de abordagem, entre outras possibilidades. Uma 
potencialidade da planilha, elaborada para cada curso de Química, é o 
de fornece os percentuais de acerto dos/as estudantes nos distratores 
para cada área de conhecimento químico, o que pode auxiliar ao 
Núcleo Docente Estruturante ou aos demais docentes, a investigar 
mais de perto os motivos pelos quais um distrator teve um maior 
percentual em detrimento de outro. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do Banco de dados foi possível comparar diferentes 
variáveis determinadas pelo INEP com a nossa classificação, o 
Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD). Os índices do INEP são 
determinados estatisticamente, a saber: o índice de discriminação 

(ID) e o índice de facilidade (IF). O primeiro é determinado a partir 
do desempenho dos participantes e indica o nível de discriminação 
de uma questão. O ID possui as seguintes classificações: ≥ 0,40 
(muito bom); 0,30 a 0,39 (bom); 0,20 a 0,29 (médio) e ≤ 0,19 
(fraco). Com estes valores, segundo o INEP, uma questão com um 
ID elevado (≥ 0,40) significa que obteve um expressivo acerto pelos 
estudantes com bom desempenho na prova em comparação com 
os de desempenho ruim. Já o Índice de Facilidade (IF) se refere ao 
percentual de acerto de cada questão. É interessante destacar que 
não há correspondência entre o IF e o ID. Por exemplo, uma questão 
‘muito fácil’ não necessariamente terá um ID ‘muito bom’, bem como 
uma questão ‘difícil’ ou ‘muito difícil’ não necessariamente terá um 
ID ‘fraco’. Para o cálculo final das notas, as questões com ID fraco 
são desconsideradas. Assim, para nosso estudo comparativo o ID não 
foi considerado por não atender ao nosso foco. 

O indicador Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) emerge 
da análise desta pesquisa para atender nossa questão central em 
que propomos uma análise qualitativa das questões em termos 
de habilidades de pensamento/operações cognitivas. O NCD é 
classificado em 5 níveis, indo das habilidades de baixa ordem – LOCS 
(nível 1) até as de ordem superior – HOCS (nível 5). A Tabela 3 
apresenta as classificações e os valores para o Índice de Facilidade e 
o Nível Cognitivo de Dificuldade.

Figura 3. Planilha de variação de acerto - Licenciatura da UFRN 2011 (autoria própria)

Tabela 2. Distratores questões 22 a 25 - Licenciatura - UFRN - 2011 (autoria própria)

A N O P Q R S

Questão Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D Alternativa E SI*

22 4,3% 29,8% 14,9% 29,8% 21,3% 0,0

23 27,7% 10,6% 27,7% 12,8% 21,3% 0,0

24 27,7% 40,4% 27,7% 2,1% 2,1% 0,0

25 44,7% 10,6% 17,0% 19,1% 8,5% 0,0

Tabela 3. Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) 
– Autoria própria

IF Classificação NCD Classificação

≥ 0,86 Muito fácil 0,90 Nível 1

0,61 a 0,85 Fácil 0,73 Nível 2

0,41 a 0,60 Médio 0,50 Nível 3

0,16 a 0,40 Difícil 0,27 Nível 4

≤ 0,15 Muito difícil 0,10 Nível 5
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Os índices IF e NCD relacionam critérios qualitativos e 
quantitativos de modo a favorecer possíveis comparações. Por 
exemplo, em relação ao Índice de Facilidade (IF) para uma questão 
ser considerada ‘muito fácil’, significa dizer que o percentual de 
acerto de todos os participantes da prova foi igual ou superior a 
86% e, para que seja considerada ‘muito difícil’, o percentual de 
acerto foi igual ou inferior a 15%. A classificação do NCD considera 
valores determinados a partir dos intervalos dos valores do Índice de 
Facilidade, sendo realizados vários testes em que não identificamos 
alterações nos gráficos. Por exemplo, o nível 1 (valor 0,90) implica 
na mobilização de habilidades cognitivas do tipo LOCS tais como 
decodificar dados, memorizar e aplicar fórmulas (conforme Figura 1). 
A Figura 4 exemplifica esses dados para as questões de conhecimento 
geral da prova do ENADE - Química de 2011.

A partir da Figura 4 é possível comparar o IF e o NCD, por exemplo, 
a questão 21 teve 15% de acertos (ou ID 0,15), o que significa dizer 
que é ‘muito difícil’ de acordo com a classificação do INEP. Entretanto, 
seriam de fato tão complexas as operações cognitivas mobilizadas pelos 
estudantes para resolvê-la? Ao comparar percebemos que a questão 
possui um NCD de nível 3, ou seja, de complexidade média em termos 
de habilidades cognitivas, enquanto o INEP a classifica como ‘muito 
difícil’. Acreditamos que o NCD suscita outro olhar para as questões em 
termos de habilidades de pensamento, em que o docente ou pesquisador 
poderá rever com mais atenção seja a formulação da questão, a indução 
das respostas, a presença ou não do desenvolvimento dessa habilidade 
de pensamento nos futuros profissionais. 

POTENCIALIDADES DO BANCO DE DADOS: ALGUNS 
EXEMPLOS

Como sinalizado, o Banco de dados apresenta inúmeras variáveis 
e elas podem ser comparadas. Apresentaremos aqui exemplos de 
inferências e comparações de questões que abordavam conceitos da 
área de Química Geral presentes das provas de 2011 realizadas pelos 
concluintes do curso de Química da UFRN. Para tanto, selecionamos 
as seguintes variáveis: (a) percentual de acerto de uma questão em 
função da área de conhecimento presente na mesma; (b) percentual dos 
distratores assinalados nas questões; (c) comparação entre o IF e o NCD.

Percentual de acerto em função da área de conhecimento

No exemplo apresentado na Figura 5, selecionamos as questões de 

número 9, 12, 15, 19, 22 e 25 da prova de 2011, em que apresentavam 
conteúdos de Química Geral, com a respectiva classificação do 
Nível Cognitivo de Dificuldade e comparamos com os resultados do 
desempenho dos concluintes da UFRN (1ª coluna) com o desempenho 
de todos os cursos de Química do Brasil (2ª coluna). A questão 
12 foi anulada, não havendo dados de percentual de acerto, mas 
mantivemos o NCD.

A partir desta comparação (Figura 5) é possível perceber que 
as questões (em sua maioria) requerem habilidades de pensamento 
de baixa ordem e, consequentemente, estão entre os níveis 1 e 2. 
Além disso, é possível observar que os concluintes do curso de 
Química da UFRN estão com o desenvolvimento em termos de 
habilidades de pensamento próximas ao que se observa no país. 
Outro ponto destacado é que nas questões 9 e 19 os concluintes da 
UFRN obtiveram um desempenho um pouco superior que a média 
nacional (80,9% e 80,5%; 46,8% e 42,6% respectivamente). Além 
disso, essas questões foram classificadas como nível 1 em termos 
de NCD, isso é, os/as estudantes para respondê-las tiveram que 
mobilizar operações cognitivas do tipo decodificar dados, buscar 
pela memória e aplicar fórmulas. Essas operações cognitivas foram 
necessárias na questão 22 e os/as estudantes da UFRN tiveram um 
desempenho menor que o nacional (21,3% e 25,9% respectivamente). 
Na questão 15, classificada como nível 2 para o NCD, os/as estudantes 
tiveram o desempenho muito próximo (31,9% da UFRN e 30,9% do 
Brasil), quer dizer, para resolver a questão mobilizaram operações 
como resumir, interpretar e generalizar. A questão 25 foi a única 
classificada como nível 3, envolvendo operações mais complexas 
como comparar, classificar e organizar os dados, e observamos um 
desempenho mais expressivo da UFRN em relação ao Brasil (44,7% 
e 38,8% respectivamente). 

Esses resultados podem nos levar a diversas inferências, como 
por exemplo, as diferenças nas estruturas curriculares ofertadas 
nos cursos de graduação em Química nas IES do Brasil ou ainda 
pode levar a uma análise, por parte do corpo docente da instituição, 
daquelas questões em que os/as estudantes tiveram baixo desempenho 
ou ainda uma investigação sobre quais operações cognitivas estão 
sendo desenvolvidas nos/nas estudantes do curso. Enfim, abre um 
leque de possibilidades e questionamentos. Por exemplo, é possível 
que o desempenho abaixo de 50% em quase todas as questões de 
Química Geral seja um reflexo do abandono ou da retenção dos/as 
alunos/as nessa disciplina? Há estudos que sinalizam as dificuldades 
neste campo de conhecimento em função de diversos fatores, entre 

Figura 4. Organização dos índices quantitativos e qualitativos – ENADE 2011 (Autoria própria)
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elas a abordagem tradicional, o baixo nível de conhecimento básico 
dos/as alunos/as e a baixa aplicabilidade de seus conteúdos no 
cotidiano.18,20 Nesse sentido, nossa reflexão vai além, ao questionar 
se esse componente curricular está propiciando atividades para o 
desenvolvimento de habilidades de pensamento de alta ordem.

Percentual dos distratores assinalados em cada questão

Outra potencialidade do Banco de dados é o percentual dos 
distratores assinalados em cada questão (ver Tabela 1). Esses 
percentuais nos fornecem informações que podem levar a reflexões ou 
olhares mais aprofundados sobre a questão em si. A Figura 6 relaciona 
os percentuais dos concluintes da UFRN na prova do ENADE 2011 
nas questões que abordam conteúdos de Química Geral. 

A partir da Figura 6 observamos que a questão 9 teve 89% de 
acerto (alternativa A); a questão 12 foi anulada; a questão 15 e a 
22 tiveram dispersão de percentuais nos descritores assinalados, 
o que nos desperta curiosidade; a questão 19 teve 46,8% de acerto 
(alternativa C); a questão 25 teve 44,7% de acerto. Vamos analisar 
as questões 15 (Figura 1S – Material suplementar) e 22 (Figura 2S 
– Material suplementar) como um exemplo de inferência propiciado 
pelo Banco de dados e o NCD. 

Iniciando pelos índices da questão 15 e seu significado (IF 
e NCD). Segundo o INEP, o Índice de Facilidade é classificado 
como ‘médio’ (valores entre 0,41 e 0,60 - ver Tabela 3), pois obteve 
31,9% de acerto. Pela taxonomia de habilidades de pensamento/
operações cognitivas (ver Tabela 1) foi classificada com nível 3, quer 
dizer, possui um Nível Cognitivo de Dificuldade do tipo ‘Médio-
Difícil’. Significa que o/a concluinte para resolver essa questão 
necessitaria mobilizar habilidades cognitivas do tipo: (a) decodificar 
os dados/informações na questão (Decodificar dados); (b) buscar 
as informações na memória relacionados a aspectos de ocorrências 
das reações redox - potencial de redução, além de aspectos visuais 
de evidências de reações tais como formação de sólido, liberação 
de gás e mudança de cor (Memorizar ou Buscar pela memória); (c) 
aplicar os dados/informações em uma lei/fórmula/conceito (Aplicar 
fórmulas ou regras), resumir os dados/informações após a aplicação 

da fórmula/lei (Resumir) e interpretar os novos dados/informações 
obtidos (Interpretar). 

Agora, analisando a possível resolução da questão 15 e cada 
descritor. A alternativa B (correta) sinaliza que a mudança de 
coloração apresentada nas soluções indica que o potencial de redução 
do Fe (III) é maior que o do Cu (II). Nos distratores A e D (23,4% 
e 27,7% assinalados, respectivamente), temos, no primeiro caso, o 
fluxo de elétrons citado de forma invertida ao real sentido que ocorre 
na célula galvânica em questão, isso é, indicando erroneamente que 
a direção dos elétrons ocorreria do cátodo para o ânodo. No segundo 
caso, o distrator D remete a ocorrência da redução dos íons Cu (II), 
porém, como o enunciado diz que a solução de íons cobre se torna 
mais azulada, então íons Cu (II) são gerados pela oxidação do Cu(s). 

Embora os distratores C e E tenham sido pouco assinalados, 
algo chama atenção nessa questão: a representação simbólica 
dessa célula eletroquímica não segue a convenção internacional na 
qual o lado direito é o cátodo e o lado esquerdo é o ânodo. Além 
disso, a grande maioria (se não todos) os livros textos apresentam a 
convenção internacional para uma pilha. Esses aspectos nos remetem 
a novos questionamentos: é possível que a representação da célula 
eletroquímica trazida no enunciado da questão tenha induzido 
os estudantes ao erro? Pode ser que alguns estudantes tenham 
respondido esta questão com base unicamente na representação 
simbólica da pilha, sem se atentar para a parte do enunciado que 
fala sobre as mudanças de coloração. Esses são questionamentos que 
exemplificamos para a potencialidade de um olhar mais detalhado a 
partir do Banco de dados.

Com relação a questão 22 que teve 21,3% de acerto (descritor 
correto), isso é, valores estão no intervalo de 0,16 a 0,40 (ver 
Tabela 2) e, segundo o INEP, esses valores correspondem a um 
Índice de Facilidade classificado como ‘médio’. Pela taxonomia de 
habilidades de pensamento/operações cognitivas (ver Figura 1), a 
classificação é nível 1, quer dizer, Nível Cognitivo de Dificuldade 
do tipo ‘Fácil’. Assim, para responder a essa questão, o/a concluinte 
deveria decodificar os dados/informações para manipular os 
elementos algébricos e numéricos estabelecendo uma relação 
de proporcionalidade, de forma a utilizar um raciocínio lógico e 
sequencial, ou seja, deveria ser capaz de identificar o balanço de 
matéria (estequiometria) envolvido na decomposição do carbonato 
de cálcio a partir de uma amostra de calcário, originando óxido de 
cálcio, que, em contato com a água, produz hidróxido de cálcio; 
buscar pela memória essas relações e aplicar a fórmula. 

O olhar detalhado a partir da Figura 6 sinaliza que, apesar da 
questão 22 ser classificada como NCD 1, os altos percentuais das 
alternativas erradas da questão (distratores B e D com 29,8%) chamam 
a atenção e inúmeras hipóteses emergem, que podem nortear o corpo 
docente a trabalhar tais possibilidades durante o curso de formação. 
Por exemplo, o/a concluinte pode ter selecionado o distrator B por 
ter considerado que para o cálculo da massa de óxido de cálcio 
necessária para produzir as 740 toneladas de hidróxido de cálcio 
mencionadas no enunciado, partindo da seguinte equação química: 
CaO  +  H2O → Ca(OH)2. De acordo com esta reação química, 
56 gramas de CaO produzem 74 gramas de Ca(OH)2 e, a partir da 
correlação estequiométrica, saberemos que 740 toneladas deste 
material são produzidas a partir de 560 toneladas do outro. Quer 
dizer, é possível que 29,8% dos/das concluintes da UFRN tenham 
interpretado (decodificado) que o comando da questão solicitava 
a massa de óxido de cálcio originada de 740 toneladas e não a 
quantidade de calcário necessária para fabricar as 740 toneladas de 
hidróxido de cálcio. 

Com relação ao distrator D, uma possível inferência para que 
tenham assinalado é que o/a concluinte sabendo que óxido de cálcio 
é obtido por meio do aquecimento do carbonato de cálcio, pode 

Figura 5. Percentual de acerto da UFRN e Brasil nas questões de Química 
Geral do ENADE 2011 com relação ao NCD (autoria própria)

Figura 6. Percentual dos distratores assinalados - UFRN – Itens 9, 12, 15, 
19, 22 e 25 do ENADE 2011 (autoria própria)



Silva et al.888 Quim. Nova

encontrar a massa do carbonato usada, conforme mostra a reação a 
seguir: CaCO3 → CaO + CO2. Dessa forma, 100 gramas de CaCO3 
geram 56 gramas de CaO, então para produzir 560 toneladas seriam 
necessárias mil toneladas. Levando-se em consideração que o 
rendimento do processo é de 50%, então seria necessário o dobro de 
massa de carbonato, ou seja, 2000 ton (o valor presente no distrator D). 
Esse raciocínio pode ter levado 29,8% dos/as concluintes da UFRN 
ao erro, uma vez que para a resposta correta deveria ser considerado 
também que de cada 50 g de amostra de calcário apenas 10 gramas 
são de carbonato de cálcio, então, para se ter as 2 mil toneladas de 
carbonato seriam necessárias dez mil toneladas de calcário. 

Nessa questão, vale a pena destacar que os distratores B e D 
constituem parte da resolução da questão, ou seja, é necessário 
o/a graduando/a passar por essas etapas a fim de encontrar a 
resposta correta, que se constitui em uma sucessão de comandos/
procedimentos repetidos relacionados à estequiometria. Nesse 
sentido, ainda é possível que um alto percentual de erro não esteja 
relacionado a uma habilidade de pensamento, mas possa indicar 
outras possibilidades como falta de tempo para a questão ou falta 
de motivação. Levantamos essas hipóteses para exemplificar que a 
análise detalhada a partir dos descritores e do NCD pode contribuir 
na reflexão dos caminhos que nós, como formadores, podemos 
discutir as questões a partir dos erros. Uma análise mais detalhada 
dos distratores das questões do ENADE pode sinalizar possíveis 
dificuldades de aprendizagem.19,21 

Comparação entre Índice de Facilidade (IF) e o Nível Cogniti-
vo de Dificuldade (NCD)

Esse último exemplo se refere à comparação de variáveis Índice de 
Facilidade (IF) e o Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD), e retomamos 
uma posição assumida neste trabalho de que uma classificação 
baseada no IF pode ser reducionista sem refletir aspectos complexos 
na resolução das questões. Quer dizer, a classificação de larga escala 
por meio do seu percentual de acerto pode desconsiderar a exigência 
cognitiva a ser mobilizada. Para acompanhar essa posição, buscamos 
comparar esses índices de modo a verificar se o NCD atendia à nossa 
questão de pesquisa. Cabe destacar que, uma vez que fazemos a 
conversão das faixas de valores fornecidos pelo INEP para um valor 
fixo a ser utilizado para classificar o NCD, esse mesmo valor também 
é utilizado agora para o IF. Tal adaptação em nada altera a informação 
primordial de seu índice, isso é, classificar quanto ao Índice de 
Facilidade, mas é de suma importância para a nossa análise de dados 
a partir de gráficos. Por exemplo, uma questão com IF igual a 0,65 
é classificada como ‘fácil’, e com a nossa adaptação ela continuará 
possuindo o mesmo nível, porém, o valor será alterado para 0,73, uma 
vez que o NCD não possui um intervalo de valores, mas sim um valor 
fixo, então fixamos também o IF a fim de os comparar graficamente. 
A Figura 7 apresenta a correlação do IF e NCD para as questões que 
abordavam conteúdos de Química Geral do ENADE 2011.

A partir da Figura 7 observamos que, para as questões 9 e 25, 
os índices IF e NCD são equivalentes (IF fácil-Nível 1 e IF difícil-
Nível 5, respectivamente) e corroboram a classificação. A questão 12 
foi anulada. Para as questões 15, 19 e 22 observamos discordâncias 
nas classificações. Na questão 15, o IF possui valor igual a 0,27, 
considerado então uma questão ‘difícil’ e NCD apresenta nível 2, ou 
seja, ‘médio’. A questão 19 tem IF com valor igual a 0,50 (questão 
do tipo ‘médio’) e NCD nível 1 (questão ‘fácil’). A questão 22 tem 
IF com valor igual a 0,27 e é classificada como ‘difícil’ e o NCD 
nível 1, questão ‘fácil’. Essa última questão corrobora com nossa 
posição que a classificação do INEP considerar uma questão difícil 
não significa que a mesma exija do/a graduando/a habilidades de 
pensamento complexas. Embora não seja o escopo desse trabalho 
analisar todas essas correlações e fazer inferências, destacamos que 
esses dados podem suscitar interessantes discussões em termos de 
habilidades/operações cognitivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, apontamos que a análise das questões do ENADE 
em termos de habilidades/operações cognitivas exigidas na sua 
resolução pode constituir um elemento interessante para pensar 
o desempenho dos concluintes e, consequentemente, os projetos 
pedagógicos dos cursos. 

O critério proposto para a análise das questões em termos de Nível 
Cognitivo de Dificuldade pode vir a ser uma ferramenta útil para refletir 
sobre as avaliações, não somente em larga escala, uma vez que nos 
permite compreender o nível de complexidade exigido nas questões. 

A organização das informações em um Banco de Dados 
manipulável possibilita inúmeras formas de reflexão do processo de 
avaliação, pois propicia uma perspectiva para ‘enxergar’ diversos 
elementos presentes na prova do ENADE. O conjunto de informações, 
uma vez agrupadas, permite dar sentido aos dados expressos nos 
relatórios do INEP, nos quais estão dispostos na forma de texto ou em 
tabelas isoladas. Um exemplo de possível desdobramento deste estudo 
é a análise dos erros nas alternativas das questões do ENADE, isso 
é, sobre as dificuldades de aprendizagem de estudantes de Química 
no Ensino Superior. 

Vale salientar que o percurso teórico-metodológico aqui 
desenvolvido também tem a possiblidade de ser repensado/readaptado, 
no sentido de favorecer uma discussão coletiva de itens de avaliação, 
bem como pode colaborar no acompanhamento do graduando em seu 
processo formativo (do ponto de vista da metacognição), uma vez 
que terão conhecimento do Nível Cognitivo de Dificuldade que lhe 
é exigido durante seu processo de formação inicial.
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