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Teste de linguagens e matemática foi considerado por professores mais parecido com o da 
prova cancelada em outubro 
 
Alunos do Rio de Janeiro que fizeram a prova na Tijuca, próximo ao estádio do Maracanã, 
disseram que o barulho do jogo atrapalhou  
 
A prova de ontem do Enem 2009 estava mais fácil que a de sábado e mais parecida com a que 
vazou em outubro, segundo professores dos cursinhos Henfil, Anglo e Etapa. 
 
A principal queixa no teste do domingo -de matemática e linguagens- foi novamente o 
tamanho das questões, consideradas muito longas. Reynaldo Fernandes, presidente do Inep 
(órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem), rebateu as críticas: "Provas 
contextualizadas precisam de um enunciado maior". 
 
Para os cursinhos da Poli, Etapa e Objetivo, a prova de matemática -assim como as aplicadas 
no sábado, de ciências da natureza e humanas- era mais difícil que a cancelada. Foram 
exigidas noções básicas da disciplina, mas a quantidade de contas era muito grande. 
 
Sobre a variação no nível dos exames, Fernandes disse que irá se reunir com as equipes 
técnicas do Inep. Ele ressaltou, no entanto, que a análise do grau de dificuldade, por ora, 
ainda é subjetiva e que era preciso ter questões mais difíceis para identificar candidatos com 
melhor desempenho. 
 
O exame deveria manter sempre o nível de dificuldade para que diferentes edições sejam 
comparáveis entre si. 
 
O tema da redação, sobre ética, foi bem avaliado pelos cursinhos, mas, com a falta de tempo, 
muitos candidatos a deixaram de lado. 
 
Foi o caso de Lígia Macombe, 19, que não conseguiu terminar o texto. Apesar de ter gostado 
do tema, ela se sentiu despreparada. "É uma coisa que eles não ensinam na escola." 
 
Em São Paulo, a entrada para a prova foi mais tranquila que no sábado. Apesar disso, 
ocorreram atrasos e um pouco de confusão. Na Uninove Vila Maria (zona norte), os portões 
fecharam antes do previsto, diz Bruno Araújo de Oliveira, 19. 
 
Ele conta que houve discussão entre estudantes e seguranças, e a polícia foi chamada. 
 
No Rio, o barulho no vizinho Maracanã e a vontade de ver a última rodada do Campeonato 
Brasileiro atrapalharam boa parte dos candidatos que fizeram o exame no campus da Uerj, na 
Tijuca (zona norte). 
 
"Ouvíamos as pessoas cantando e os fogos, uma barulhada", disse Bianca de Oliveira, 20.  
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