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APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, a 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
Neste volume o autor apresenta uma proposta para 

elaboração de itens de Matemática para o ENEM, considerando que a 
elaboração depende da referência do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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ELABORAÇÃO DE ITENS DE MATEMÁTICA PARA O ENEM 
 
 
ELABORAÇÃO DE ITENS DE MATEMÁTICA 
 

Os itens de Matemática devem ser concebidos com base nas 
Matrizes de Referência de Matemática, do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), e de acordo com especificações 
técnicas do Guia. 
 
 
CONCEPÇÃO DOS ITENS 
 
1. MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB 
 

Para tratar das Matrizes de Referência do Saeb, impõe-se, 
inicialmente, contextualizar o próprio Saeb, ainda que de maneira 
sucinta. O Saeb é uma avaliação amostral, em larga escala, que 
abrange todo o País, com o objetivo de diagnosticar a realidade da 
educação básica brasileira. 

 
Iniciado em 1990 – e desde 1993 em anos ímpares –, o Saeb 

aplica provas que avaliam os níveis de desempenho cognitivo de 
alunos da educação básica, de escolas públicas e particulares do País. 
 
 
2. MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA DO SAEB 
 
a) FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  
Um grupo de especialistas construiu, com base em ampla 

consulta sobre os conteúdos matemáticos praticados nas escolas 
brasileiras de ensinos fundamental e médio, uma matriz de 
referência, com o objetivo de avaliar as habilidades nos três níveis de 
ensino.  
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Os temas selecionados – espaço e forma, grandezas e 
medidas, números e operações e tratamento da informação –, 
apresentam um determinado nível de habilidades apresentadas como 
descritores, os quais foram estruturados em uma hierarquia de 
importância pedagógica, levando-se em consideração uma definição 
de prioridades (competências), tendo como eixo a habilidade de 
resolver problemas, como estabelecem os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
 

As Matrizes Curriculares de Referência foram construídas a 
partir da elaboração de descritores que cruzam os objetivos 
curriculares e as operações mentais (competências e habilidades). As 
Matrizes conceituam as competências, dizendo que as competências 
avaliadas são as cognitivas, as quais se desdobram em habilidades 
instrumentais. 

 

Entende-se por competências cognitivas as modalidades 
estruturais da inteligência, ações e operações que o sujeito 
utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos, 
situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. As 
habilidades instrumentais referem-se, especificamente, ao 
plano do “saber fazer” e decorrem, diretamente, do nível 
estrutural das competências adquiridas e que se transformam 
em habilidades (FINI In PESTANA 1999:9). 
 

Uma forma de se trabalhar as competências e habilidades 
seria a Mudança de postura didático – pedagógica não mais o 
tradicional transmissor de informações alguns caminhos: 
contextualização, postura interdisciplinar, foco na aprendizagem do 
aluno, conceito de conteúdo ampliado. 

 
Como bem alertam Ropé e Tanguy (1997), os diferentes usos 

da noção de competência causam dúvidas quanto ao seu real 
significado. Na área educacional ela tende a substituir as noções de 
saberes e conhecimentos e, na esfera do trabalho, a noção de 
qualificação. 

 
Apesar da competitividade no mundo contemporâneo ser 

inegável, temos de considerar que, no contexto educativo, formar 
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pessoas competentes não significa o mesmo que formar pessoas 
competitivas, em um sentido restrito. 

 
A dimensão que diferencia as duas posturas é a axiológica, 

pois são os valores subjacentes à prática educacional e profissional 
que imprimem diferentes posicionamentos. Pessoas competentes e 
eticamente competitivas são diferentes de pessoas para as quais o 
que importa é vencer a qualquer preço. 

 
Pessoas competentes são aquelas capazes de resolver situações 
problema de maneira satisfatória, que sabem como agir 
perante o inesperado, que são capazes de sentir-se bem 
consigo mesmas e de integrar-se nos diferentes sistemas 
sociais: família, trabalho, comunidade. São pessoas que 
procuram melhorar o ambiente em que vivem, lutando para 
transformá-lo. (BRASLAVSKY, 1999). 

 
           No processo de elaboração dos itens de Matemática, leva-se 
em conta o que um aluno aprendeu e se ele é capaz de utilizar esse 
aprendizado para resolver um problema. 

  
 
a.1) Habilidades e competências 
 

Diversos autores notam que os conceitos de habilidade e 
competência, apesar de bem enraizados no discurso de muitos 
setores sociais, como em escolas e empresas, não apresentam uma 
definição unânime, estando ainda em processo de construção teórica 
(Fleury e Fleury, 2000; 2004; Dutra, 2001; Vieira e Garcia, 2004; 
Zacharias, 2008; Garcia, 2008). Sant’anna, Moraes e Kilimnik (2005, 
p. 4) ainda acrescentam que “o conceito de competência não é 
recente. Na verdade, trata-se de uma idéia consideravelmente antiga, 
porém (re-) conceituada e (re-) valorizada no presente [...]”. 
 

No âmbito pedagógico, instituições nacionais e internacionais 
têm destacado os conceitos de habilidades e competências como 
norteadores da matriz curricular da educação básica e superior. Em 
1990, a UNESCO divulgou, durante a Conferência Mundial de 
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Educação para Todos, cinco habilidades que deveriam constituir o 
cerne da práxis educacional: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver com os outros e aprender a ser (Garcia, 2008). Já o 
Ministério da Educação (MEC) explicita a necessidade de a escola 
desenvolver o domínio de linguagens, a compreensão de fenômenos, 
a construção de argumentações, a solução de problemas e a 
elaboração de propostas (Zacharias, 2008). Ademais, também os 
líderes de equipes, grupos e ambientes de educação são apontados 
como profissionais dos quais são requeridas habilidades específicas. 
No caso da atuação docente, por exemplo, Silveira (2003) releva a 
necessidade de este ser capaz de refletir sobre o saber, 
contextualizar o conhecimento que transmite, induzir uma visão 
ampla e crítica, trabalhar a construção do conhecimento pelo 
alunado, entre outras habilidades. 
 

O termo competência tem sua origem no latim, competere, a 
partir da junção de com, cujo significado é conjunto, e petere, cujo 
significado é esforço (Rabechini Jr. e Carvalho, 2003). Geralmente, 
considera-se competente a pessoa que é capaz de realizar 
eficientemente determinada função. Fleury e Fleury (2000, p. 19) 
destacam o caractere dinâmico que constitui uma competência, como 
“inteligência prática de situações que se apóiam nos conhecimentos 
adquiridos e os transformam com quanto mais força, quanto mais 
aumenta a complexidade das situações [...]”. Os autores ainda 
apresentam, com base em Le Boterf, a noção de que ter determinada 
competência implica “saber como mobilizar, integrar e transferir 
conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional 
determinado” (Fleury e Fleury, 2000, p. 20). 
 

Garcia (2008, s/p.), com base em Perrenoud, interpreta que 
“uma competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se 
enfrentar uma determinada situação”, ou seja, consiste em um saber 
dinâmico, que permite a flexibilidade e adaptação do indivíduo diante 
de diferentes situações. Uma competência, portanto, abarcaria um 
sistema de conhecimentos que torna alguém capaz de “desenvolver 
respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas novos” (Garcia, 



Carlos Alberto Avelar Amâncio 

 
12 

 

2008, s/p.). Delimitando o que seriam habilidades e competências, 
Moretto (citado por Zacharias, 2008, s/p.) define que:  

 
As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou 
mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar 
variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, 
analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e 
manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são 
um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e 
que caracterizam por exemplo uma função/ profissão 
específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As 
habilidades devem ser desenvolvidas na busca das 
competências. 

 
Assim, a noção de habilidade se distancia do saber teórico 

específico de determinada área do conhecimento e é aproximada à 
capacidade de se adaptar e agir sobre determinada situação. Dentre 
as habilidades mais destacadas no contexto de organizações e grupos 
de trabalho, apontam-se as capacidades de trabalhar em equipes, 
lidar com incertezas e ambigüidades, tomar atitudes de ação e 
decisão, criar, comunicar-se e relacionar-se com os outros 
(Richardson apud Sant’anna, Moraes e Kilimnik, 2005). 

 
 

b) MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA DO SAEB: 
TEMAS E SEUS DESCRITORES – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 
I. ESPAÇO E FORMA 
D1 – Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de 
relações de proporcionalidade. 
D2 – Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo 
retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. 
D3 – Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas 
planificações ou vistas. 
D4 – Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou 
arestas de poliedros expressa em um problema. 
D5 – Resolver problema que envolva razões trigonométricas no 
triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente). 
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D6 – Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. 
D7 – Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de 
uma reta. 
D8 – Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois 
pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. 
D9 – Relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou 
mais retas com a resolução de um sistema de equações com duas 
incógnitas. 
D10 – Reconhecer, dentre as equações do 2º grau com duas 
incógnitas, as que representam circunferências. 
 
ii. GRANDEZAS E MEDIDAS 
D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de 
figuras planas. 
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras 
planas. 
D13 – Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um 
sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera). 
 
iii. NÚMEROS E OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E FUNÇÕES 
D14 – Identificar a localização de números reais na reta numérica. 
D15 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta 
ou inversa, entre grandezas. 
D16 – Resolver problema que envolva porcentagem. 
D17 – Resolver problema envolvendo equação do 2º grau. 
D18 – Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a 
partir de uma tabela. 
D19 – Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau. 
D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais 
apresentadas em gráficos. 
D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em 
um texto. 
D22 – Resolver problema envolvendo P.A./P.G. dada a fórmula do 
termo geral. 
D23 – Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por 
meio de seus coeficientes. 
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D24 – Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º 
grau dado o seu gráfico. 
D25 – Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de 
mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau. 
D26 – Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição 
em fatores do 1º grau. 
D27 – Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma 
função exponencial. 
D28 – Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma 
função logarítmica, reconhecendo-a como inversa da função 
exponencial. 
D29 – Resolver problema que envolva função exponencial. 
D30 – Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, 
tangente) reconhecendo suas propriedades. 
D31 – Determinar a solução de um sistema linear associando-o à 
uma matriz. 
D32 – Resolver problema de contagem utilizando o princípio 
multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e/ou 
combinação simples. 
D33 – Calcular a probabilidade de um evento. 
 
iv. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
D34 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em 
tabelas e/ou gráficos. 
D35 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas 
simples aos gráficos que as representam e vice-versa. 
 
 
ELABORAÇÃO DOS ITENS 
 
1. FORMATO DO ITEM 

  
Um item de teste é a unidade básica de um instrumento de 

coleta de dados que pode ser uma prova, um questionário ou outro. 
No Saeb, os itens medem conhecimentos, competências e habilidades 
do aluno, relacionados a um conteúdo determinado. 
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Há dois formatos de itens de teste: os itens de resposta 
construída e os itens de reconhecimento, dentre os quais se destaca 
o item de múltipla escolha. Esta tipologia baseia-se em uma diferença 
fundamental: no primeiro caso, o aluno elabora uma resposta e, no 
segundo, seleciona uma resposta dentre um conjunto de alternativas 
oferecidas. 

 
O item de múltipla escolha é composto de um enunciado que, 

necessariamente, propõe um problema ou consiste de uma situação-
problema, e alternativas de respostas ao que é proposto resolver, 
sendo que apenas uma delas é a resposta correta e as demais são 
incorretas, mas plausíveis. 

 
O número de alternativas deve ser: → 5 (cinco) para itens de 3ª 
série do ensino médio. 
 
A estruturação dos itens pode ser de dois tipos: 
A) A formulação exige que o aluno resolva primeiro a situação-
problema proposta para, em seguida, identificar a alternativa que 
contém a resposta certa. 
 
B) A formulação exige que o aluno analise cada alternativa de acordo 
com o enunciado, individualmente, para identificar a correta. Tanto 
um como outro podem incluir no enunciado uma situação-estímulo 
(gráfico, tabela, figura, etc.), como parte do problema, a partir da 
qual o aluno organiza as idéias, dados ou informações para resolvê-
lo. O enunciado, nos dois casos, pode ser apresentado em forma de 
pergunta ou uma frase incompleta. 
 
 
Exemplos do tipo A 

 
D5 – Resolver problema que envolva razões trigonométricas 
no Triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente)   
 
Uma escada deve ser construída para unir dois pisos de um prédio. A 
altura do piso mais elevado em relação ao piso inferior é de 8 m. 
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Para isso, é necessário construir uma rampa plana unindo os dois 
pisos. Se o ângulo da rampa com o piso inferior for 30°, o 
comprimento da rampa, em metros, é 
(A) 4 

(B) 38  
(C) 8 
(D) 16 

(E) 316         
 Gabarito: D 
 
 
D13 – Resolver problema envolvendo a área total e/ou 
volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, 
esfera) 
 
Um cubo de volume 512 cm3 foi montado com 64 cubos iguais. A 
medida da aresta de cada um dos cubos menores, em centímetros, é 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6         
 Gabarito: A 
 
 
 
Exemplos do tipo B 
 
 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre 
figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as 
com as suas planificações 
 
Qual é a planificação de uma caixa que será utilizada para envolver 
uma peça em forma de tetraedro regular? 
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Gabarito: B 

 
D3 – Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com 
suas planificações ou vistas. 
A figura ao lado é a planificação de 
 
(A) uma pirâmide de base hexagonal. 
(B) um prisma de base hexagonal. 
(C) um paralelepípedo de base hexagonal. 
(D) um hexaedro de base hexagonal. 
(E) um cone de base hexagonal. 

Gabarito: B 
 
2. ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE ITENS 
 

Para a construção de um bom item de teste, o elaborador 
precisa atender a uma série de requisitos técnico-pedagógicos e 
seguir as etapas que compõem o processo de elaboração de itens 
para o BNI/Saeb. 

 
Cabe esclarecer que, após a elaboração, os itens são 

submetidos a diversas revisões que garantam a sua qualidade técnica 
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e pedagógica e são pré-testados em amostras de alunos equivalentes 
à amostra do Saeb. 

 
Antes de iniciar a tarefa de elaboração de itens, é 

fundamental a compreensão das Matrizes de Referência do Saeb, o 
conceito de descritor de desempenho e a forma como os conteúdos e 
as competências e habilidades estão distribuídas ao longo das séries, 
objeto da avaliação. 

 
 

3. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE 
ITENS 
 
A) CONSTRUÇÃO DO ITEM (ENUNCIADO E ALTERNATIVAS) 
 
a) Elaborar itens inéditos. A definição de inédito, segundo o Novo 
Dicionário Aurélio, é “não publicado ou não impresso”, “nunca visto; 
original; incomum” (p. 761). Para que se possa elaborar instrumentos 
de avaliação confiáveis, é necessário que os itens: 
→ Não tenham sido previamente aplicados; 
→ Não constem em livros didáticos; 
→ Não pertençam a outro banco de itens; 
→ Não sejam itens preexistentes superficialmente modificados.  
 

b) Enfocar apenas um problema ou uma situação a ser analisada. O 
item não deve avaliar vários tópicos ou conter muitos passos para a 
identificação da resposta correta. Cada item deve propor apenas uma 
única questão. O uso de itens muito complexos cria um problema de 
multidimensionalidade, que pode afetar o desempenho do aluno. 
 

c) Considerar o cotidiano dos alunos. A utilização de situações alheias 
ao cotidiano dos alunos pode fazer com que um item de boa 
qualidade técnica não seja respondido adequadamente pelo aluno. O 
elaborador deve escrever itens de maneira a torná-los significativos, 
interessantes e atrativos aos alunos, utilizando situações autênticas 
para aumentar o grau de realidade no que está sendo avaliado. 
Apesar de itens de prova nunca serem “realmente” autênticos, o 
material utilizado no item deve ter alguma relação com a vida do 
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aluno fora da escola. Isto pode ser alcançado pela utilização de 
material de jornais atuais, revistas, atlas ou outros que possam 
interessar aos alunos.  
 

d) Elaborar itens contextualizados, sempre que a sua abordagem 
assim o exigir. Os elementos utilizados para a contextualização 
(contexto) devem ser entendidos como parte integrante da questão. 
Portanto, devem ser pertinentes e necessários e devem compor ou 
dar sentido ao enunciado, com vistas à melhor compreensão do 
problema a ser resolvido, e, em certos casos, para a sua resolução. 
 

e) Propor problemas e soluções que sejam factíveis e admissíveis. 
 
f) Utilizar problemas e propor alternativas (aspecto quantitativo) 
factíveis e admissíveis. 
 

g) Cuidar para que os conceitos, fatos, terminologia, etc. referidos 
nos itens tenham caráter universal. Os itens deverão ser elaborados 
com vocabulário, objetos e situações conhecidos nacionalmente.  
 

h) Elaborar itens independentes entre si, ou seja, a resposta de um 
item não deve depender da resposta de um item anterior. 
 

i) Utilizar fontes primárias ou bibliografia de referência para retirar 
ilustrações e textos, e não livros didáticos, tendo em vista que a 
inclusão de referências de livros dessa natureza pode ser encarada 
como um referendo da instituição avaliadora a essa ou aquela 
publicação. 
 

j) Não incluir afirmações, situações, usos, exemplos, vocabulário, 
objetos, informações, etc. que possam caracterizar-se como: 
→ Viés cultural ou discriminação e preconceito em relação a gêneros, 
etnias, profissões, crenças, religiões ou de outra natureza; 
→ Apologia a comportamentos e condutas em desacordo com 
preceitos educativos e legais (ex.: droga, bebida, aborto, crime, arma 
ou incitação à violência e a danos ou destruição de bem público ou 
privado e da natureza); 
→ Propaganda de produtos, marcas ou estabelecimentos comerciais. 
 

k) Evitar a abordagem de temas que são controversos entre os 
próprios especialistas da área. 
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l) Evitar frases idênticas às apresentadas em livros.  
 

m) Não utilizar expressões como: “Assinale a alternativa correta", 
"Qual das alternativas...", "A alternativa que indica..." e outras 
equivalentes. 
 

n) Evitar que o item teste a capacidade de memorização em vez do 
conhecimento do aluno. Recomenda-se dar a definição ou a fórmula, 
dependendo da questão. 
 

o) Evitar expressões duplamente negativas. 
 

p) Evitar a utilização de termos como: “sempre”, “nunca”, “todo (a)”, 
“totalmente”, “absolutamente”, “completamente” e “somente”. 
 

q) Não elaborar itens que contenham “pegadinhas”. O item não deve 
ser malicioso ou enganoso, induzindo o aluno ao erro. A utilização 
deste tipo de item pode provocar uma atitude negativa em relação à 
avaliação, assim como denotar falta de respeito ou confiança para 
com o aluno (Haladyna, 1994). 
 

r) Levar em consideração o tempo de leitura exigido do aluno. 
Quanto maior o tempo de leitura, menor a quantidade de itens que 
poderão ser respondidos pelo aluno. Isto poderá afetar diretamente a 
confiabilidade e por sua vez a validade da prova, sabendo que existe 
uma relação direta entre número de itens e a confiabilidade da prova. 
No caso de itens associados a texto, tabela, etc. deve-se ter um 
cuidado especial com relação ao seu tamanho, volume de 
informações e também com o número de itens associados a ele. Não 
seria muito aproveitável incluir um texto de 30 linhas para que o 
aluno o utilize para responder a somente dois itens (Haladyna, 1997). 
 

s) Usar linguagem apropriada ao aluno da série a que se destina. Não 
se pode perder de vista a série para a qual o item está sendo escrito 
para evitar que a utilização de vocabulário desconhecido ao aluno 
influencie o seu desempenho.  
 

t) Usar linguagem clara e direta. Para que o item atinja seu objetivo, 
é muito importante que o aluno compreenda imediatamente o 
objetivo da questão proposta.  
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u) Redigir o enunciado e as alternativas de modo que sejam 
gramaticalmente consistentes, sem dicas verbais. É importante 
também evitar fornecer pistas que permitam ao aluno deduzir, a 
partir da leitura das alternativas, qual é a resposta correta. Neste 
sentido, não se deve utilizar palavras ou expressões repetidas nas 
alternativas: em vez disso, é recomendável incluir tais palavras e 
expressões no próprio enunciado. Itens com erros gramaticais, de 
pontuação ou abreviação podem distrair o aluno e ter efeitos 
negativos sobre a concentração e o rendimento do mesmo. 
 

v) Utilizar pontuação correta. Algumas recomendações: 
→ Se o enunciado for uma frase incompleta que deva ser 
corretamente completada pelas alternativas, estas devem começar 
com letras minúsculas e terminar com o ponto apropriado para a 
frase (ponto final, interrogação, exclamação, etc.); 
→ Caso o enunciado seja uma pergunta, este deve terminar com uma 
interrogação e as alternativas devem começar com letras maiúsculas 
e terminar com ponto final; e 
→ Quando o enunciado for uma pergunta e as alternativas forem 
construídas com palavras ou frases curtas incompletas, cada 
alternativa deve começar com letra maiúscula e não apresentar 
pontuação no final (Hopkins, Stanley, Hopkins, 1990). 
 
 
B) CONSTRUÇÃO DO ENUNCIADO 
 

a) Apresentar claramente o problema a ser resolvido ou a situação a 
ser analisada. 
 

b) Redigir o enunciado de maneira clara e objetiva. A compreensão 
do enunciado deve ser independente da leitura de todas as 
alternativas. Enunciados claros permitem a antecipação da natureza 
das alternativas, embora essa condição, pela estrutura do item, nem 
sempre ocorra no formato do tipo B. 
 

c) Incluir no enunciado apenas dados ou informações funcionais. 
Expressão, texto, fórmula, figura, tabela, etc. só podem ser incluídos 
no enunciado se forem necessários na resolução do problema 
proposto. Os elementos meramente ilustrativos, ou incluídos para 
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enfatizar a importância do que será tratado ou tornar o item “mais 
bonito”, mas desnecessários para a resolução, podem resultar em 
baixos índices de discriminação. 
 

d) Redigir o enunciado em termos impessoais. 
 

e) Formular de maneira positiva, isto é, não empregando os termos 
exceto incorreto, não, errado. 
 

f) Não confundir enunciado com instrução (comando) para responder 
ao item. Isso pode ocorrer quando, em vez de apresentar um 
problema a ser resolvido, o elaborador do item usa a expressão 
“assinale a alternativa correta” seguida de alternativas que, em geral, 
tratam de uma diversidade de temas ou tópicos de conteúdo, o que é 
inaceitável tecnicamente. O item nesse formato transforma-se 
simplesmente em vários itens de “verdadeiro” ou “falso”, uma vez 
que o aluno julga independentemente as alternativas. 
 
 
C) CONSTRUÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
 

a) Elaborar alternativas que apresentem a mesma estrutura e sejam 
igualmente bem construídas. 
 

b) Utilizar distratores plausíveis, semelhantes à resposta correta, 
quanto à ordem de grandeza ou forma de representação, ou que 
correspondem a possíveis soluções errôneas do problema. 
5 
 
c) Incluir todas as informações necessárias na alternativa correta, 
para que não haja dúvidas quanto à sua correção. 
d) Utilizar palavras ou frases-chave, evitando detalhes irrelevantes e 
conteúdos absurdos. 
 

e) Elaborar afirmações coerentes com o enunciado, quanto ao 
conteúdo e à gramática. 
 

f) Abordar os conteúdos com homogeneidade, por exemplo, as 
alternativas devem tratar da mesma categoria, espécie, abrangência, 
etc. 
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g) Não propor alternativas mutuamente excludentes. Esta é uma 
forma de assegurar que haja apenas uma alternativa que responda 
adequadamente à questão proposta ao aluno. Isso significa que o 
item não pode conter duas alternativas que tenham o mesmo 
significado ou que levem direta ou indiretamente a um mesmo 
resultado. 
 

h) Elaborar afirmações com extensão equivalente. Isto evitará a 
identificação da alternativa correta ou incorreta pela observação do 
seu tamanho.  
 

i) Evitar afirmações demasiadamente longas. 
 

j) Construir alternativas de maneira a impedir que alunos acertem o 
item por exclusão. O acerto por exclusão será evitado utilizando 
distratores plausíveis e bem construídos (Haladyna, 1994; Hopkins, 
Stanley, Hopkins, 1990). 
 

k) Evitar frases idênticas às apresentadas em livros. 
 

l) Ordenar de maneira lógica (ordem alfabética, cronológica, 
crescente ou decrescente). Isto não só facilitará a leitura do item 
como também evitará que alguma dica seja involuntariamente dada 
ao aluno pela posição da alternativa correta. 
 

m) Não utilizar alternativas como “todas as anteriores” ou “nenhuma 
das anteriores”. Em geral, recorrem a este tipo de alternativa, 
aqueles que não dominam técnicas de construção de itens de 
múltipla escolha ou que têm dificuldade em completar o item com 
alternativas plausíveis. 
 
 
APRESENTAÇÃO DOS ITENS 
 
1. Os itens devem ser formatados de acordo com as especificações 
constantes no Anexo. 
 

2. A resposta correta (gabarito) deverá ser indicada em uma planilha 
eletrônica conforme modelo fornecido pelo MEC/Inep/Daeb. 
 

3. Todos os itens apresentados, além de atender rigorosamente às 
recomendações técnicas contidas neste Guia para Elaboração de 
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Itens do BNI/Saeb, devem ter plena correspondência com o 
respectivo descritor e a série a que se destina. 
Nota: diferentes versões de itens que avaliam o mesmo nível de 
habilidade e de conhecimento serão consideradas como um único 
item. 
 

4. Cada item deve ser acompanhado do descritor e série 
correspondentes. 
 
 
ESPECIFICAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DOS ITENS 
ILUSTRAÇÕES 
 

►Incluir símbolos, objetos e figuras como objetos do texto, e não 
como “figuras flutuantes”. Manter todos os símbolos, objetos e 
figuras ancorados ao texto. 
 

►Utilizar AutoFormas para a criação de figuras geométricas ao invés 
de Corel Draw. Quando a utilização de Corel Draw for necessária, não 
vincular os objetos a caixas de texto. Para a inserção de equações, 
utilizar se possível, o Microsoft Equation. 
 
DIÁLOGOS 
Não utilizar o símbolo de hífen (- ou _) para substituir o sinal de 
travessão (—). Por exemplo, no Microsoft Word, este símbolo pode 
ser encontrado no menu “inserir”, “símbolo” (texto normal). 
 
FONTE 
Arial, tamanho 12 
 
MARGENS 
Superior – 2 cm; Inferior – 2 cm; Esquerda – 2 cm e Direita – 2 cm. 
 
TAMANHO DO PAPEL 
A4 (210 x 297 mm). 
 
ESPAÇAMENTO 
Espaço 1½ entre as linhas com uma linha (de espaço 1½) em branco 
entre o enunciado e as alternativas. 
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Recomenda-se que cada item ocupe, no máximo, uma página. 
 
NUMERAÇÃO 
As alternativas deverão ser identificadas por letras maiúsculas 
sempre entre parênteses (A), (B) etc.; textos base por números 
romanos (I, II, III, etc.). 
 
ALINHAMENTO 
Esta recomendação aplica-se especialmente às alternativas longas, 
que devem ser alinhadas com o início do texto e não com o mesmo 
alinhamento da identificação das alternativas. 
 
 
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 
 
 
 

1. EIXOS COGNITIVOS 
 
I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua 
Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e 
científica e das línguas espanhola e inglesa. 
 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos 
das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos 
naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica 
e das manifestações artísticas. 
 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, 
relacionar, interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-
problema. 
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 
situações concretas, para construir argumentação consistente. 
 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção 
solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural. 
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2. Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 
Competência de área 1 - Construir significados para os 
números naturais, inteiros, racionais e reais. 
 

H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 
representações dos números e operações - naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 
 

H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 
 

H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 
numéricos. 
 

H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção 
de argumentos sobre afirmações quantitativas. 
 

H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. 
 
 
Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico 
para realizar a leitura e a representação da realidade e agir 
sobre ela. 
 

H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos 
no espaço tridimensional e sua representação no espaço 
bidimensional. 
 

H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais. 
 

H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 
geométricos de  
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na 
seleção de argumentos propostos como espaço e forma. 
 
 
Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e 
medidas para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 
 

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 
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H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de 
situação do cotidiano. 
 

H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de 
grandezas. 
 

H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um 
argumento consistente. 
 

H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. 
 
 
 
Competência de área 4 - Construir noções de variação de 
grandezas para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 
 

H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas. 
 

H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de 
grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 
 

H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas 
como recurso para a construção de argumentação. 
 

H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo 
variação de grandezas. 
 
 
 
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que 
envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, 
usando representações algébricas. 
 

H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação 
entre grandezas. 
 

H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre 
grandezas. 
 

H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. 
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H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso 
para a construção de argumentação. 
 

H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos algébricos. 
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza 
científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 
previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. 
 

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para 
fazer inferências. 
 

H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou 
gráficos. 
 

H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como 
recurso para a construção de argumentos. 
Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-
determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar 
instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição estatística. 
 

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um 
conjunto de dados expressos em uma tabela de freqüências de dados 
agrupados (não em classes) ou em gráficos. 
 

H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 
estatística e probabilidade. 
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como 
recurso para a construção de argumentação. 
 

H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos de estatística e probabilidade. 
 
 
 
3. Objetos de conhecimento associados às Matrizes de 
referência 
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3.1 Matemática e suas Tecnologias 
 
• Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos 
(naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, 
fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de 
dependência entre grandezas, seqüências e progressões, princípios 
de contagem. 
 
• Conhecimentos geométricos: características das figuras 
geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de medida e 
escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; 
simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança 
de triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos triângulos; 
circunferências; trigonometria do ângulo agudo. 
 
• Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação 
e análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e 
mediana); desvios e variância; noções de probabilidade. 
 
• Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções 
algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, racionais, exponenciais 
e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo 
trigonométrico e funções trigonométricas. 
 
• Conhecimentos algébricos/ geométricos: plano cartesiano; 
retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade, sistemas de 
equações. 
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APÊNDICE A 
 
MODELOS DE QUESTÕES NO FORMATO ENEM 
 
01– (ETRB 2009) Asdrúbal e família resolveram fazer um camping 
na floresta Amazônia, e como ele gosta de engenhocas resolveu 
montar uma barraca utilizando recursos próprios e da natureza, e 
assim fez o seguinte esquema: Pegou uma tora de madeira e a 
mediu com seus passos, sabendo que cada passo mede 0,5 m, então 
contou 10 passos, e a enterrou no chão sendo que a medida de dois 
passou ficou abaixo do solo (Fig. 01); e assim fixou 1 ponto, então 
contou 6 passos mo sentido NORTE, 6 no sentido SUL, 6 no sentido 
OESTE e mais 6 no LESTE (Fig. 02); sobre estes pontos Asdrúbal 
passou uma corda em linha reta, onde cada uma delas se cruzava em 
2 pontos (Fig. 03); por final nos pontos de cruzamento o aventureiro 
os uniu com a ponta da tora de madeira (Fig. 04) e então cobriu tudo 
com lona. De acordo com estes dados quantos m2 de lona Asdrúbal 
utilizou nesta montagem?  
 
(Obs.: Considere a forma do sólido gerado como regular) 
 

 
 
(A) 30 
(B) 60 
(C) 96 
(D) 120 
(E) 156          

Gabarito: B 
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02 – (ETRB 2010) Em um jogo de futebol temos o chamado “ESQUEMA 
TÁTICO”. Na Figura 01 temos o esquema 4-3-3, que tem como formação 
4 zagueiros, 3 meios-de-campo e 3 atacantes; na Figura 02 temos a 
representação de algumas possíveis jogadas de bola; admitindo que a 
bola segue sempre em linha reta e rasteira ao solo, temos a formação de 
dois polígonos, com os jogadores servindo como vértices, um côncavo 
( , , , , ,  e ) e outro convexo ( , , , ,  
e ), supondo que o polígono convexo é um hexágono regular e o 
côncavo um heptágono qualquer, e dois ângulos externos medindo 170º 
cada um (conforme indicado Figura 02), então podemos afirmar que 
valor do ângulo  ,sabendo que os lados entre os jogadores  e ,  
e ,  e  são de um eneágono qualquer, corresponde a:   
 
 

 
 
(A) 90º 
(B) 116º 
(C) 120º 
(D) 125º 
(E) 135º 

Gabarito: C 
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03  Considere um depósito para combustível na forma de um cilindro, 
como mostra a figura a seguir: 

 
 
A função  xsenxxv  80)( , para valores de x no intervalo  2,0 , 
permite calcular o volume, em metros cúbicos, do combustível existente 
no depósito cilíndrico, em razão da amplitude do arco ABC (igual à 
amplitude do ângulo x mostrado na figura) 

 
 
A capacidade total de um depósito com essas características é, em m3, 
aproximadamente igual a: 
Atenção: aproxime o resultado para uma casa decimal e use 1416,3  
(A) 350.  
(B) 496,9.    
(C) 502,5.    
(D) 601.   
(E) 632,3. 
 

Gabarito: C 
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04  Arte e técnica são igualmente necessárias para os profissionais que 
se dedicam à Topografia, que é a representação gráfica das formas e dos 
detalhes, naturais ou artificiais, de uma determinada região da superfície 
terrestre. Não é de hoje que os topógrafos se destacam na construção de 
edificações, estradas e barragens: há indícios arqueológicos de que os 
povos antigos já faziam uso das bases da Topografia. As pirâmides, por 
exemplo, são uma prova de que os antigos egípcios podiam executar 
medidas com boa exatidão. Para medir ângulos horizontais e verticais, os 
topógrafos contemporâneos contam com um instrumento bastante caro, 
denominado teodolito, que está representado na figura a seguir: 

 
Um topógrafo precisava medir a largura de um trecho de um rio com 
águas nada calmas e com margens paralelas, bem distantes entre si. No 
local, ele iniciou o esboço seguinte, cotado em metros, como sendo uma 
vista superior da situação. Note que estão indicados os pontos A e B 
numa mesma margem, distantes 120m um do outro, e uma árvore C, 
referência na outra margem: 
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O topógrafo fixou uma estaca em cada um dos pontos A e B. A seguir, 
centrou o teodolito em A, mirou a árvore C e mediu º75BÂC . Ainda 
centrou o teodolito em B, mirou a árvore C e mediu º30ˆ ABC . Assim, 
ele completou o esboço e constatou que o rio tem de largura, em metros: 
(A) 40 
(B) 50 
(C) 60 
(D) 70 
(E) 80. 

Gabarito: C 
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APÊNDICE B 
 
MODELOS DE QUESTÕES DO ENEM 2009 

 
01  Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes 
Urbanos (ANTU) mostram que o número de passageiros 
transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do 
país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de 
passageiros em 1995, e esse número caiu para 321,9 milhões em 
abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou 
pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que 
tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade 
utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de 
passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. 
 

 
Disponível em: http://www.ntu.org.br. Acesso em 16 jul. 2009 

(adaptado). 
 
Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões 

metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do 
mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir que o total de 
passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi 
aproximadamente igual a 
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(A) 355 milhões. 
(B) 400 milhões. 
(C) 426 milhões. 
(D) 441 milhões. 
(E) 477 milhões. 

Gabarito: A 
 
 
02  Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodísel ao óleo 
dísel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1.º de 
julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por 
biodísel. Até junho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida 
estimula a demanda de biodísel, bem como possibilita a redução da 
importação de dísel de petróleo.  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. 
Acesso em: 12 jul. 2009 (adaptado). 

 
Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodísel ao dísel, 
serão consumidos 925 milhões de litros de biodísel no segundo 
semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o mesmo 
volume da mistura final dísel/biodísel consumida no segundo 
semestre de 2009, qual seria o consumo de biodísel com a adição de 
3%? 
 
 
(A) 27,75 milhões de litros. 
(B) 37,00 milhões de litros. 
(C) 231,25 milhões de litros. 
(D) 693,75 milhões de litros. 
(E) 888,00 milhões de litros. 

 
Gabarito: D 
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03  A música e a matemática se encontram na representação dos 
tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. 
 

 
 

Determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações 
coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, 
se a fórmula de compasso for 1/2 , poderia ter um compasso ou com 
duas semínimas ou uma mínima ou quatro colcheias, sendo possível a 
combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de oito compassos, 
cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com 
 
(A) 24 fusas. 
(B) 3 semínimas. 
(C) 8 semínimas. 
(D) 24 colcheias e 12 semínimas. 
(E) 16 semínimas e 8 semicolcheias. 

 
Gabarito: D 
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04  Diante de um sanduíche e de uma porção de batatas fritas, um 
garoto, muito interessado na quantidade de calorias que pode ingerir em 
cada refeição, analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção de 
batatas tem 200 g, o que equivale a 560 calorias, e que o sanduíche tem 
250 g e 500 calorias. Como ele deseja comer um pouco do sanduíche e 
um pouco das batatas, ele se vê diante da questão: “Quantos gramas de 
sanduíche e quantos gramas de batata eu posso comer para ingerir 
apenas as 462 calorias permitidas para esta refeição?” 
 
Considerando que x e y representam, respectivamente, em gramas, as 
quantidades do sanduíche e das batatas que o garoto pode ingerir, 
assinale a alternativa correspondente a expressão algébrica que relaciona 
corretamente essas quantidades. 
 
(A) 4628,22  yx    
(B) 46228,2  yx    
(C) 060.13,28,1  yx  

(D) 4624,0
2
1

 yx  

(E) 462
2
14,0  yx  

Gabarito: B 
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