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Introdução

Certamente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma avaliação de

extrema importância para todos os brasileiros que pretendem cursar o Ensino Superior.

Um bom desempenho neste exame pode garantir ao candidato aquela tão sonhada vaga

em uma Universidade ou Instituto Federal, através do Sistema de Seleção Unificada

(Sisu), ou uma bolsa de estudos em uma Universidade Privada, através do Programa

Universidade para Todos (ProUni). Os participantes podem ainda pleitear financiamento

estudantil em programas como o Fies, e para aqueles estudantes que anseiam estudar no

exterior, vale destacar que as notas do Enem também são aceitas em mais de 50

instituições de educação superior portuguesas.

Atualmente, o Enem é realizado anualmente, em dois domingos consecutivos. No

total, o exame é constituído por 180 questões objetivas e uma prova de redação. As 180

questões são distribuídas em quatro grupos de 45, de acordo com as quatro áreas do

conhecimento:

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Geralmente, em um domingo, eles realizam as provas de Ciências Humanas e

suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação. No domingo

seguinte, eles realizam as provas de Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da

Natureza e suas Tecnologias. Nas provas objetivas, a nota do candidato é calculada

utilizando a Teoria da Resposta ao Item (TRI). A prova de Redação tem o valor de 1000

pontos.

Cientes das inúmeras possibilidades que o Enem pode oferecer aos nossos alunos

do IFMG Campus Bambuí, e visando contribuir para uma formação que os prepare cada

vez mais também para este momento decisivo, nós do GT Ensino Médio trabalhamos em

prol da aplicação de Simulados desde o primeiro ano do Ensino Médio.

Com a colaboração e incentivo de diversos colegas professores, realizamos no

Segundo Trimestre o Simulado Enem através do AVA Moodle, de acordo com a série,

para todos os nossos alunos do Ensino Médio.



Neste relatório, iremos descrever como foi o processo de organização, preparação

e aplicação das provas, faremos uma breve análise sobre os resultados dos alunos, e

contaremos sobre os aprendizados adquiridos durante este processo para as próximas

aplicações.

Por fim, iremos expressar os nossos agradecimentos a todos que tanto

contribuíram para a realização deste Simulado.

 
 

Sobre a Organização e Preparação do Simulado

A quantidade de questões do Simulado Enem foi organizada por série, conforme

descrito a seguir:

Área Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano

Ciências Humanas e suas Tecnologias 15 20 45

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 15 20 45

Matemática e suas Tecnologias 15 20 45

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 15 20 45

Total 60 80 180*

*Os alunos do terceiro ano também realizaram a prova de redação.

Como a elaboração de questões nos moldes do Enem é uma tarefa complexa e

que exige bastante tempo, com a limitação de um prazo curto, optamos por solicitar aos

colegas docentes das diversas áreas que nos auxiliassem na seleção de questões de

provas anteriores do Enem e/ou vestibulares, de acordo com o conteúdo já visto pelos

estudantes em cada série. Mais especificamente, solicitamos aos diversos núcleos

relacionados às áreas do Enem que indicassem representantes para cada uma das três

séries, que seriam responsáveis pelo envio das questões, até o dia 06/09.

Foram criadas três salas distintas no AVA:

Simulado ENEM 2021 - Primeiro ano

Simulado ENEM 2021 - Segundo ano

Simulado ENEM 2021 - Terceiro ano

onde foram construídos os cadernos de questões e matriculados os alunos, de acordo

com a série. Estes cadernos foram construídos por meio da ferramenta Questionário, e as

questões recebidas foram cadastradas pelos membros do GT. Como as provas do

https://ava.bambui.ifmg.edu.br/course/view.php?id=2063
https://ava.bambui.ifmg.edu.br/course/view.php?id=2063
https://ava.bambui.ifmg.edu.br/course/view.php?id=2063


segundo e terceiro anos tinham duas opções de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol),

para estas séries foram construídos questionários com os títulos:

Caderno de Questões - Opção Inglês

Caderno de Questões - Opção Espanhol

e o aluno deveria abrir o questionário de acordo com a prova de Língua Estrangeira que

gostaria de realizar.

Sobre a aplicação das provas:

Conforme planejado, as 180 questões do terceiro ano foram aplicadas na sala

Simulado Enem - Terceiro ano em dois fins de semana distintos. Mais especificamente, o

caderno de questões contendo as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação ficou disponível de 25 a 27 de

setembro, mas uma vez iniciado, o prazo de conclusão era de 5h30min. Já o caderno de

questões contendo as provas de Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza

e suas Tecnologias ficou disponível de 02 a 04 de outubro, mas uma vez iniciado, o prazo

de conclusão era de 5 horas.

Os questionários contendo as 80 questões do segundo ano e as 60 do primeiro

ano foram disponibilizados em um único fim de semana, de 02 a 04 de outubro, nas

respectivas salas. Uma vez iniciado, os prazos para a conclusão dos questionários do

primeiro e segundo anos eram de 5 horas.

Nota: Devido ao mau tempo e instabilidade de internet em muitas cidades, o prazo das

provas foi estendido de 04 para 05 de outubro.

Sobre os resultados dos alunos:

I) Primeiro ano:

Um total de 143 alunos realizaram o Simulado do primeiro ano. Considerando o

total de 60 questões, ao calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 60 pontos)

o resultado é 40,74. Em termos percentuais,
40,74

60  ≃  0, 679 =  67, 9%.

Considerando o desempenho por área, composta por 15 questões cada, ao

calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 15 pontos), obtemos:



● Ciências Humanas e suas Tecnologias: 11,73

● Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 9,27

● Matemática e suas Tecnologias: 10,20

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 9,55.

Graficamente,

II) Segundo ano:

Foram registradas ao todo 120 tentativas, sendo 79 tentativas no Caderno de

Questões - Opção Inglês e 41 tentativas no Caderno de Questões - Opção Espanhol.

Embora tenham recebido a orientação para escolherem apenas um caderno, um total de

8 alunos abriram ambas as opções. Para o cálculo apresentado abaixo, foram

consideradas as tentativas de melhor desempenho destes 8 estudantes.

Considerando então os 112 estudantes que realizaram o Simulado e o total de 80

questões, ao calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 80 pontos) o resultado

é 57,24. Em termos percentuais,
57,24

80  ≃  0, 716 = 71, 6%.

Considerando o desempenho por área, composta por 20 questões cada, ao

calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 20 pontos), obtemos:



● Ciências Humanas e suas Tecnologias: 15,37

● Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 14,12

● Matemática e suas Tecnologias: 13,83

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 13,93.

Graficamente,

III) Terceiro ano:

No primeiro fim de semana, foram registradas 75 tentativas, sendo 60 tentativas no

Caderno de Questões - Opção Inglês e 15 tentativas no Caderno de Questões - Opção

Espanhol. Embora também tenham recebido a orientação para escolherem apenas um

caderno, 2 alunos abriram ambas as opções. Para o cálculo apresentado abaixo, foram

consideradas as tentativas de melhor desempenho destes 2 alunos. Assim, 73 alunos

realizaram a primeira etapa do Simulado. No segundo fim de semana, 59 estudantes

realizaram a segunda etapa do Simulado, dos quais 2 compareceram apenas no segundo

fim de semana, tendo sido ausentes na primeira etapa. Para os cálculos apresentados

abaixo, foram considerados os 75 alunos que realizaram ao menos uma das etapas do

Simulado, sendo a nota zero atribuída às provas dos alunos ausentes em alguma das

etapas.



Considerando então os 75 estudantes e o total de 180 questões, ao calcularmos a

média simples da nota dos alunos (em 180 pontos) o resultado é 92,49. Em termos

percentuais,
92,49
180  ≃  0, 5138 =  51, 38%.

Considerando o desempenho por área, composta por 45 questões cada, ao

calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 45 pontos), obtemos:

● Ciências Humanas e suas Tecnologias: 26,93

● Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 23,15

● Matemática e suas Tecnologias: 22,48

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 19,93.

IV) Terceiro ano - Redação:

A redação dissertativo-argumentativa foi realizada no primeiro fim de semana e o

tema proposto foi: “Caminhos para equilibrar as relações de poder entre gêneros na

esfera pública brasileira”. Dos 75 participantes, foram recebidos 41 arquivos de texto,

sendo 1 em branco. Dos 40 arquivos preenchidos, duas provas foram anuladas por

evidência de plágio. Graficamente,



Para o cálculo apresentado abaixo, foram consideradas as notas das 38 provas

válidas. A prova de redação é corrigida em cinco competências, a saber:

I - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa;

II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de

conhecimento, dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e

argumentos em defesa de um ponto de vista;

IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a

construção da argumentação;

V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os

direitos humanos.

Cada uma dessas competências foi avaliada de 0 a 200 pontos. Considerando o

desempenho por competência, ao calcularmos a média simples da nota dos alunos (em

200 pontos), obtemos 136,22 na competência I; 136,22 pontos na competência II; 124,32

na competência III; 128,65 na competência IV; e 125,41 na competência V. Graficamente,



Considerando então os 38 estudantes e o total de 1000 pontos possíveis, ao

calcularmos a média simples da nota dos alunos (em 1000 pontos) o resultado é 650,81.

Em termos percentuais,
650,81
1000  ≃  0, 65081 =  65, 08%.

ou seja, aproximadamente 65%.

 
 Conclusões e Considerações Finais

Certamente, para a preparação e aplicação deste simulado foi necessário um

grande trabalho em equipe entre os membros do GT e a nossa comunidade acadêmica.

Para a divulgação dos resultados, foram criadas planilhas, organizadas por curso,

com a quantidade de acertos em cada área e no total, em tabelas de acordo com a série.

Estas planilhas foram encaminhadas aos Coordenadores de Curso, que repassaram para

os demais professores. Dentre os diversos aprendizados obtidos, para os próximos

Simulados, iremos otimizar a forma de identificar os alunos por curso, pois como os

cursos estavam misturados nas salas, para a criação destas planilhas, o GT teve um

trabalho manual de identificação do curso em um curto espaço de tempo. Neste processo,

duas alunas com o mesmo primeiro nome acabaram sendo inicialmente confundidas e

outro aluno foi inicialmente colocado na lista de outro curso. Felizmente, estes erros foram

rapidamente detectados e corrigidos.
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