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Introdução 

 A contextualização do conhecimento científico 
permite a conexão entre os conteúdos curriculares e 
questões culturais, históricas e sociais, imprimindo 
significado aos mesmos. O uso desta abordagem 
em uma situação-problema favorece a processo de 
aprendizagem.[1] [2] 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz 
uso constante de questões contextualizadas, prática 
observada desde o início de sua elaboração. Como 
o ENEM é a principal forma de ingresso em 
instituições de ensino superior, seu formato 
influencia na forma como o conhecimento é 
abordado nas escolas e livros didáticos.[3] A 
resolução de questões no estilo ENEM pode 
contribui para a preparação dos estudantes e 
motivá-los para o aprendizado de Ciências, se os 
textos-base abordarem temas científicos.  
Consideramos que o aprendizado do processo de 
elaboração de questões próprias é uma habilidade 
essencial para a formação de professores de 
Química. 
Neste trabalho apresentamos o desempenho dos 
estudantes no simulado, composto por 20 questões 
objetivas elaboradas em conformidade com o 
modelo seguido pelo ENEM, e suas impressões 
sobre o instrumento de avaliação aplicado. 

Resultados e Discussão 

O simulado foi aplicado a 90 estudantes de três 
turmas de 3° ano do EM da Fundação Osório. A 
aplicação nas turmas ocorreu de forma simultânea e 
com duração de 100 minutos. A tabela 1 mostra a 
relação entre o n° de questões do simulado 
respondidas corretamente (Padrão de acertos) e a 
% de alunos.  
 
Tabela 1. Padrão de acertos no simulado x % de 
alunos 

N° de 
acertos 

De 1 
a 3 

De 4 
a 6 

De 7 
a 9 

De 10 
a 12 

De 13 
a 15 

% de 
alunos 

9 46 30 13 2 

 
Logo após a aplicação do simulado, os estudantes 
responderam a um questionário de seis perguntas, 
das quais três são discutidas a seguir. 

 
Tabela 2. Padrão de respostas dos estudantes a 
três perguntas formuladas no questionário. 
 

Quanto você estudou para a realização do 
simulado? 

Muito Razoa-
velmente 

Pouco Não 
estudei 

N/R 

0 13% 34% 47% 6% 
 
De um modo geral, como você classifica o 
nível de dificuldade do simulado? 

Fácil Médio Difícil N/R 
3% 62% 26% 9% 

 
Como você classifica a qualidade das 
questões do simulado? 

Criativas 79% Tediosas 8% 
Instigantes 46% Chatas 38% 

Motivadoras 44% Desestimulantes 33% 
Inovadoras 74% Antiquadas 7% 

 
Cerca de 47% dos participantes não estudaram 
para o simulado, apesar da avaliação compor a nota 
do bimestre. O nível de dificuldade do simulado foi 
considerado médio (62%). Esses resultados diferem 
do padrão de acertos uma vez que 75% dos 
estudantes acertaram somente de 4 a 9 questões.  

Na questão 3, que investigou a qualidade das 
questões, 79% classificou as questões como 
criativas, 46% como instigantes, 44% como 
motivadoras e 74% como inovadoras, impressões 
possivelmente motivadas pelas contextualizações 
utilizadas na elaboração do simulado. 

Conclusões 

O desempenho dos estudantes do EM evidenciou a 
necessidade de rever alguns conceitos básicos da 
Química. O trabalho desenvolvido contribuiu para a 
capacitação profissional do licenciando ao vivenciar 
diferentes etapas de um processo de avaliação. 
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