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Enem tinha só 7% de questões difíceis
Cursinho aplicou a prova que vazou a 15 mil alunos e analisou as respostas; novo exame será amanhã e domingo
PROVA FÁCIL

ESPECIAL PARA O ESTADO

Os 4,1 milhões de estudantes
que farão o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) amanhã
e domingo devem encontrar
uma prova de nível fácil a médio. A conclusão foi tirada após
a correção do exame cancelado
em outubro e aplicado a 15 mil
alunos de escolas públicas.
Nenhuma das 180 questões
da prova vazada é considerada
muito difícil. No total, há 14
questõesdifíceis– 7,78%daprova. A maior parte das questões
está entre médias, 63,34%, e fáceis, 25%. Em uma escala que
vai de – 4 (muito fácil) a 4 (muito
difícil), a que mais se aproximou do alto da classificação foi
aquestão 89deMatemática, sobre geometria, com pontuação
de 1,56 (mais informações nesta
página). O Enem é montado para que as questões sejam igualmente divididas em fáceis, médias e difíceis – cada grupo representaria um terço do total.
A aplicação e correção pelo
mesmo conjunto de modelos
matemáticos que o Ministério
da Educação (MEC) vai usar no
Enem, chamado de Teoria da
Resposta ao Item (TRI), foram
realizados pelo Sistema COC
de Ensino. Os temas que dominaram a prova cancelada forammeioambiente, sustentabilidade e poluição, com 17 questões – duas delas falavam da
Amazônia. Água também foi
frequente: 15 questões.
O padrão de dificuldade deve se repetir neste fim de semana. Isso porque a nova prova seráformuladaapartirdeumbanco de 1,8 mil questões pré-testadas, do qual também saiu a prova anterior. Se o prenúncio de
uma prova fácil tranquiliza os

SAIBA MAIS

O grau de dificuldade das questões foi calibrado a partir das respostas de 15 mil alunos de escolas públicas que realizaram a prova que seria
aplicada em outubro. Abaixo, exemplo da escala das questões de duas áreas da prova
ESCALA DE
DIFICULDADES

4,0
MUITO
DIFÍCIL

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias

QUESTÃO 3
A mais fácil
da prova

Prova total

QUESTÃO 89
A mais
difícil

3,0

180 questões

2,0
DIFÍCIL

MÉDIA

1,0

0,0
-1,0

FÁCIL

O Enem é dividido em quatro
áreas: Linguagens, Matemática,
Ciências da Natureza e
Ciências Humanas

MUITO DIFÍCIL

0

DIFÍCIL

7,78%

MÉDIO

63,34%

FÁCIL

25,00%

MUITO FÁCIL

3,88%

-2,0

MUITO -3,0
FÁCIL

-4,0
QUESTÕES

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

71 a 80

81 a 90

FONTE: Sistema COC de Ensino

estudantes, a característica pode trazer outros problemas, como dificultar sua utilização como vestibular – status que o
Enem ganhou este ano para
mais de 25 universidades federais. O presidente do Instituto
Nacional de Pesquisas Educa-

Uma das perguntas
mencionava
impostos pagos
pela internet
cionais (Inep), Reynaldo Fernandes, defende que o Enem
conseguirá discriminar candidatosde todos os níveis. “É muito raro alguém que consiga
acertar tudo”, diz ele. “Também estamos no primeiro ano,
poderemos calibrar no futuro.”

● Provas: Amanhã, entre 13 horas
e 17h30, os candidatos terão questões de ciências da natureza e ciências humanas. Segundo professores, a cada hora de prova, o aluno
precisa resolver entre 22 e 23
questões. No domingo, entre 13
horas e 18h30, será a vez de linguagens, matemática e redação.
Haverá, no total, 180 questões –
45 de cada área
● Horário: Os portões serão
abertos às 12 horas para a entrada
dos candidatos e fechados às 12h55
● Nota: Será utilizada por 25 universidades federais como fase única do vestibular. Sete usarão a nota em substituição à primeira fase
e outras sete, como parte do processo seletivo. Entre os institutos
federais, 33 usarão a nota como parte da seleção
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Especialistas consultados
pelo Estado discordam. “Nas
carreiras de grande competição era importante que tivesse
questõescom grau de dificuldade mais altos, para diferenciar
concorrentes bem preparados”,dizocoordenadorpedagógico do COC, Arnaldo William
Pinto. O professor do Instituto
de Matemática da USP AntonioLuizPereiratambémcondena a baixa exigência do exame e
concorda que a escolha entre os
candidatosbempreparados pode ser “quase aleatória”. “As
pessoas que se preparam bem
estariam todas próximas da nota máxima”, diz, que critica as
questões de exatas em geral.
Apesar disso, Matemática e
suasTecnologiasteveoitoquestões difíceis, o maior índice entreas áreasquecompõema prova. De acordo com a correção
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TEMAS - Ambiente foi o assunto que predominou na prova vazada

do COC, a questão mais fácil foi
a 3 (-2,67) de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. O enunciadodizia quea maioriadas declaraçõesde impostode rendaé
realizadapelainternet e, ao fim,
perguntava o que isso significa.
O linguista Sírio Possenti, da
Unicamp, critica não só a questão, mas toda a área de linguagens. “A prova é desigual, mesmoquecubraváriostemas.Nessaquestão, nãosei como oaluno
seria avaliado.” Após a divulgação da prova, a análise geral era
que ela estava mais fácil do que
o esperado. “Achei mais simples do que as anteriores”, diz o
supervisor de Geografia do Anglo, Reinaldo Scalzaretto. Para
oprofessordeHistóriadoCursinho da Poli Elias Feitosa de
AmorimJúnior,“noque dizrespeito a conteúdo, não foi fechado como nos vestibulares.” ●

*PRODUTOS NÃO PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO O MAIOR NATAL DE TODOS.

Ofertas válidas para o dia 4/12/2009 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a
quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar,
por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento a vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou com os cartões de crédito MasterCard, Diners Club, Visa, Redeshop
(crédito), American Express, Aura, Total (aceito somente nas lojas de Campinas), Sorocred (aceito somente nas lojas de Araraquara, Campinas, Carapicuíba, Itatiba, Itu, Mauá, Mogi das Cruzes, São
Carlos, Sorocaba e Baixada) ou Vale Shop. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com cheque na loja. O Extra
aceita vários vales-alimentação (confira relação na loja). Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.

Ofertas válidas para as lojas Extra Hipermercados e Extra Supermercado do Estado de São Paulo.
Não são todos os produtos que estão disponíveis nas lojas Extra Hipermercados e Extra Supermercado, podendo variar de acordo com o estoque ou sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima.

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), que será amanhã e
domingoem todooBrasil,devem checar seus locais de
prova. Isso porque, após o
cancelamento do Enem de
outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou em novembro novos endereços onde o exame ocorrerá. Mesmo
quem não solicitou mudança
teve o local alterado.
Antes do vazamento do
Enem, revelado pelo Estado
em outubro, muitos candidatos reclamaram das grandes
distâncias – de até 50 quilômetros – entre suas casas e
oslocaisdeprova.Outrosalunos,que selecionarama cidade errada na hora da inscri-

Judeus terão de
fazer o exame no
Shabat, diz STF
●● ● O Supremo Tribunal Federal
(STF) confirmou que os alunos
judeus terão de fazer o Enem como os outros alunos, amanhã e
domingo. O plenário do Supremo
manteve a decisão do presidente
da Corte, Gilmar Mendes, que em
novembro suspendeu uma determinação da Justiça para que a
União marcasse data alternativa.
Isso evitaria que eles tivessem de
fazer o exame no Shabat, período
sagrado para essa religião que
vai do pôr-do-sol de sexta-feira
até o pôr-do-sol de sábado. Os
judeus aguardarão o sol baixar
nos locais de prova e farão o
Enem durante a noite. ●

OPORTUNIDADE ZABO NA
VILA NOVA CONCEIÇÃO.
VOCÊ MERECE.

ção, foram enviados para esses
municípios. Para a nova prova,
o Inep alterou os endereços para corrigir os problemas.
Aluna do Etapa, Aline de
Marco, de 20 anos, teve o seu
endereço de prova alterado
sem pedir. Ela fará o Enem no
Jardim Vergueiro, na região da
subprefeitura de M’Boi Mirim,
na zona sul de São Paulo. Ela
mora na Vila Mariana. Apesar
de ser na mesma zona da cidade, o novo local é mais distante
do que o anterior, em Santo
Amaro. “Ficou ainda mais longe e meus pais vão ter de me
levar até lá”, afirma Aline, que
está prestando Psicologia.
Para consultar o endereço, o
candidato deve acessar o site
www.inep.gov.bre clicarnoícone do Enem. Para obter a informação por telefone, o aluno deve ligar para 0800 616161. ●
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PRONTO PARA MORAR

311m2 de área
privativa.

4 suítes • 5 vagas
Realização:

Vendas:
Creci: 16861-J

16

,90

Mariana Mandelli

Foto da fachada

Espumante Conde
de Foucauld vários
tipos - 750 ml*

Não jogue este impresso em via pública.

OFERTAS VÁLIDAS PARA O DIA 4/12/2009
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**Bacalhaus, carnes natalinas (ave natalina, pernil e tender), Cestas de Natal, panetones e bebidas alcoólicas destiladas: pagamento em até 4 (0+4) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem juros (válido somente para os produtos anunciados neste
plano), somente nos cartões Extra, nas compras acima de R$ 100,00 (cem reais). A parcela mínima deverá ser no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). As parcelas serão debitadas na data de vencimento do cartão de crédito do cliente.

São proibidas a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores
de 18 (dezoito) anos (art. 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Vinho tinto
Saint Germain vários
tipos - 750 ml*

Mesmo quem não pediu teve o endereço alterado
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APRECIE COM MODERAÇÃO.

NATAL NO EXTRA:
É UMA OFERTA ATRÁS DA OUTRA.

Locais de prova foram mudados
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CA SEAE/MF 04/0349/2009 e CA SEAE/MF 04/0348/2009. Período da Promoção: 1/12/2009 a 30/12/2009. Sorteio pela Loteria Federal no dia 9/1/2010. Consulte regulamento completo nas lojas participantes e no site
www.omaiornataldetodos.com.br. A quantidade total de televisores de LCD é válida para todas as lojas participantes da Promoção “O Maior Natal de Todos”.

Fotos meramente ilustrativas.
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