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Na prova objetiva, desempenho ficou abaixo dos 50 pontos. MEC culpa redes municipais de ensino 
fundamental 
 
este ano caiu em relação a 2003 tanto na prova objetiva quanto na redação. Na prova objetiva, a 
média nacional ficou abaixo de 50 pontos, numa escala de zero a cem. Os resultados serão 
divulgados nos próximos dias pelo Ministério da Educação (MEC). 
 
— A massificação do ensino fundamental nos últimos anos, tendo por base as redes municipais, 
trouxe uma queda de qualidade. São esses alunos que agora estão chegando e concluindo o 
ensino médio. Vamos ter que dar um choque de qualidade na educação — disse Eliezer Pacheco, 
presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC. 
 
Nota média da redação também caiu em 2004 
 
O Enem é um teste voluntário dirigido a alunos do 3º ano do ensino médio ou a quem já concluiu 
a educação básica. Fizeram a prova, em agosto, um milhão de candidatos das redes pública e 
particular. No ano passado, a nota média geral na prova objetiva foi 49,55, maior do que a deste 
ano. Na redação, a média ficou em 55,36, também acima da de 2004. 
 
 
A nota média deste ano ainda não foi divulgada, mas os alunos que participaram do Enem já 
receberam boletins informando as notas de cada uma das competências. Os boletins têm um 
gráfico indicando que a nota nas duas provas ficou um pouco acima de 40 pontos. O desempenho 
dos estudantes este ano superou o de 2002, quando a média na prova objetiva foi apenas 34,13. 
Naquele ano, porém, a média na redação alcançou 54,31, maior que a deste ano. 
 
Embora não seja obrigatório e permita a participação de quem concluiu o ensino médio, o Enem 
faz um retrato do nível de ensino. Na escala do Enem, nota entre 0 e 40 é considerada de 
insuficiente a regular; entre 40 e 70, de regular a bom; de 70 a 100, de bom a excelente. 
 
Prova objetiva tem 63 questões 
 
A prova objetiva é formada por 63 questões, que avaliam cinco competências: desde 
conhecimentos de português até a capacidade de interpretar informações para resolver problemas 
do dia-a-dia ou defender pontos de vista A nota média nacional mais baixa foi registrada na 
competência 4, que busca ver se o candidato é capaz de selecionar e interpretar dados. A média 
nessa competência foi 43,89, contra 46,8 no ano passado.  
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