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RESUMO 

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é o principal mecanismo de acesso ao 

ensino superior brasileiro. O seu sucesso como porta de entrada para o ensino 

superior se deve aos programas governamentais de facilitação e incentivo ao ingresso 

no ensino superior, como por exemplo o Programa Universidade para todos (PROUNI) 

e o Sistema de Seleção Unificada (SISU), que utilizam a nota do ENEM. Entretanto 

este não é seu único objetivo, originalmente o ENEM tem como principal objetivo 

avaliar o desempenho dos estudantes concluintes da educação básica. Para que o 

ENEM atinja seus objetivos com excelência é necessário que suas questões sejam 

adequadas e coerentes com a realidade do que é ensinado na educação básica. Neste 

trabalho foi adotado método de pesquisa educacional quantitativa, foi realizada a 

análise das questões do ENEM, das edições de 1998 até 2021, que abordam a 

temática de corpo humano, a classificação do nível de cognição exigidos por essas 

questões e a incidência e frequência dos tópicos de fisiologia abordados ao longo das 

edições. Para a caracterização do nível cognitivo das questões foi utilizado a 

Taxonomia de Bloom Revisada. Observou-se que os tópicos Imunologia e Sistema 

Cardiovascular são os de maior incidência ao longo das edições do ENEM.  Este 

trabalho comparou os dados e resultados aqui obtidos com os dados e resultados 

obtidos por Pedraga (2018), que realizou a mesma análise com as edições do ENEM 

de 1998 até 2017. Houve incongruências e diferenças significativas nos dados e 

resultados de Goulart (2022) e Pedraga (2018) uma vez que Goulart (2022) identificou 

55 questões como sendo de corpo humano e dessas, 53% foram caracterizadas como 

LOC (Low Order Coginition) e 47% como HOC (High Order Coginition) enquanto 

Pedraga (2018) identificou 65 questões como sendo de corpo humano e uma 

proporção de 37% LOC e 63% HOC. Por fim pode-se concluir qual é o perfil das 

questões do ENEM, além de propor hipóteses a respeito da incidência dos tópicos de 

fisiologia e da incongruência entre as análises desta pesquisa em comparação a 

pesquisa desenvolvida por Pedraga (2018).  

Palavras-chave: ENEM. Corpo humano. Taxonomia de Bloom Revisada. Ensino de 

biologia. Avaliação educacional. 

  



    

 

ABSTRACT 

The ENEM (National High School Exam) is the main mechanism for accessing 

Brazilian higher education. Its success as a gateway to higher education is due to 

government programs to facilitate and encourage admission to higher education, such 

as the University for All Program (PROUNI) and the Unified Selection System (SISU), 

which use the ENEM note. However, this is not its only objective, originally ENEM has 

as its main objective to evaluate the performance of students graduating from basic 

education. In order for ENEM to achieve its goals with excellence, it is necessary that 

its questions are adequate and coherent with the reality of what is taught in basic 

education. In this work, a quantitative educational research method was adopted, the 

analysis of ENEM questions, from the 1998 to 2021 editions, which address the human 

body theme, the classification of the level of cognition required by these questions and 

the incidence and frequency of physiology topics covered throughout the editions. To 

characterize the cognitive level of the questions, Bloom's Taxonomy Revised was 

used. It was observed that the topics Immunology and Cardiovascular System are the 

ones with the highest incidence throughout the ENEM editions. This work compared 

the data and results obtained here with the data and results obtained by Pedraga 

(2018), who carried out the same analysis with the ENEM editions from 1998 to 2017. 

There were incongruities and significant differences in the data and results of Goulart 

(2022) and Pedraga (2018) since Goulart (2022) identified 55 questions as being of 

the human body and of these, 53% were characterized as LOC (Low Order Coginition) 

and 47% as HOC (High Order Coginition) while Pedraga (2018) identified 65 questions 

as being from the human body and a ratio of 37% LOC and 63% HOC. Finally, it can 

be concluded what the profile of the ENEM questions is, in addition to proposing 

hypotheses about the incidence of physiology topics and the incongruity between the 

analyzes of this research compared to the research developed by Pedraga (2018) 

.Key words: ENEM. Human Body. Revised Bloom Taxonomy. Biology Teaching. 

Educational Assessment.  
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1. INTRODUÇÃO 

As avaliações são o indicador de maior precisão para sinalizar a necessidade 

de mudanças e/ou intervenções no processo de aprendizagem (AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM E NIVELAMENTO, 2014), considerando a importância da avaliação 

no ensino e aprendizagem fica claro a necessidade de se ter uma avaliação de maior 

qualidade possível. Com isso, é necessário que uma avaliação esteja alinhada com o 

ensino-aprendizagem empregado ao estudante, afim de evitar frustrações por parte 

do aluno, professor e avaliador externo (WENDEROTH et al., 2008). O 

desalinhamento pode acarretar problemas, atrapalhando a evolução e 

desenvolvimento do estudante, podendo gerar desânimo no educador e propor dados 

irreais ao avaliador externo. 

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das maiores avaliações do 

Brasil e tem como um de seus objetivos avaliar o desempenho de estudantes que 

finalizam ou finalizaram a educação básica (BRASIL, 2021). O ENEM gera dados que 

são importantes para direcionar intervenções ou mudanças na educação básica, por 

isso é necessário que o ENEM esteja alinhado com o conteúdo e a forma como ele é 

ensinado na educação básica. Uma ferramenta extremamente útil para analisar as 

questões que compõem o ENEM é a Taxonomia de Bloom Revisada (TBR), 

desenvolvida por Anderson et al. (2001), uma vez que o ENEM possui a intenção de 

ir além de uma simples avaliação diagnóstica (SAPATINI, 2014). 

Este trabalho limitou-se a analisar as questões do ENEM, dos anos de 1998 a 

2021, de biologia que abordam o tema corpo humano. Devido a especificidade da 

análise foi adotado uma variante da TBR, a TBB, Taxonomia de Bloom para Biologia, 

elaborada por Wenderoth et al. (2008). 

 

1.1 ENEM 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, possui caráter voluntário. Por ser 

uma avaliação em escala nacional o ENEM possui diferentes desafios, por conta disso 

foi elaborada, desde sua criação, uma Matriz de Referência para orientar a elaboração 

dos itens além de servir como referencial curricular a respeito do que deve ser avaliado 

(BRASIL, 2021). Sua criação ocorreu em maio de 1998 e já neste ano houve a sua 

primeira aplicação, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a princípio seu principal objetivo era avaliar o 

desempenho escolar dos estudantes egressos da educação básica, mas já na sua 

primeira edição o ENEM pôde ser usado para ingressar no ensino superior, no entanto 

apenas duas instituições aceitavam o ENEM (BRASIL, 2021). No ano seguinte, 1999, 

o número de instituições que aceitavam o ENEM como forma de ingresso passou de 

2 para 93. No ano de 2004 foi criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

um programa de concessão de bolsas em instituições de ensino superior privadas, 

onde a nota obtida através do ENEM era utilizada.  

Funcionando como porta de entrada para universidades e apoiado por 

programas governamentais, como o ProUni, o ENEM se apresentava como uma prova 

diferente dos vestibulares tradicionais, sendo vista como uma prova mais fácil, mais 

interessante e que requeria mais interpretação do que apenas memorização 

(SANTOS, 2011), o que contribuiu para a sua popularização (SAPATINI, 2014). 

Consequentemente, o ENEM passou a ter influência no currículo do ensino médio, 

influência antes exercidas pelos vestibulares tradicionais (SANTOS, 2011). 

Em 2009 o ENEM passou por uma profunda reformulação, dos anos de 1998 

até 2008 o ENEM possuía 63 questões objetivas e uma redação, a pontuação era 

obtida através do cálculo estatístico Teoria Clássica da Medida, TCM, (onde todos os 

itens possuíam peso igual) e a prova era realizada em apenas um dia. A partir do ano 

de 2009 o ENEM passou a ter 180 questões objetivas e uma redação, as questões 

foram divididas entre as áreas das Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens Códigos e suas Tecnologias e 

Matemáticas e suas Tecnologias, a nota agora seria calculada através do modelo 

estatístico Teoria de Resposta ao Item, TRI, (onde cada item passam por tratamento 

estatístico diferente) a prova passou a ser realizada em dois dias. Sua matriz de 

referência foi atualizada, passando de 21 habilidades distribuídas em 5 eixos 

cognitivos (Dominar linguagens; Compreender fenômenos; Enfrentar situações-

problemas; Construir argumentações e Elaborar propostas) e 3 áreas de 

conhecimento (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências 

Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) passa a 

possuir 120 habilidades, distribuídas em 5 eixos cognitivos e 4 áreas de conhecimento 

(Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências 

Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) (MIRANDA 

et. al, 2017). O ENEM passou a ser o principal método de ingresso no ensino superior 



16 

 

devido a criação do Sistema de Seleção Unificada (SISU) que veio a ser o principal e, 

em muitas instituições, a única forma de ingresso em instituições federais (BRASIL, 

2021) 

Do ano de 2009 até edição 2021, o ENEM não sofreu grandes alterações em 

suas estruturas ou objetivos.  

 

1.2 Taxonomia de Bloom e suas variantes 

A taxonomia de Bloom, ou taxonomia dos objetivos educacionais, foi 

desenvolvida por Benjamim S. Bloom e alguns colegas em 1956 nos Estado Unidos 

da América e apesar de Bloom não ser o único a elaborar este trabalho foi ele quem 

teve as contribuições mais relevantes, tanto que a taxonomia ficou conhecida como 

Taxonomia de Bloom (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Segundo Bloom et. al (1956) há três domínios: cognitivo; afetivo e psicomotor. 

Tais domínios influenciam no desenvolvimento e evolução da aprendizagem, mas 

Bloom e seus colegas investiram mais esforços no domínio cognitivo ao desenvolver 

a taxonomia dos objetivos educacionais. Dentro do domínio cognitivo há 6 níveis, 

organizados em ordem crescente de complexidade, além disso Bloom et. al definiram 

substantivos para definir cada um dos níveis e com isso foi possível padronizar o 

entendimento de qual nível cognitivo determinado assunto ou questão trata.  

No quadro 1 temos exemplificado a Taxonomia de Bloom, com seus níveis 

cognitivos. 
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Quadro 1-Níveis da taxonomia de Bloom 

COMPLEXIDADE  

COGNITIVA  

NÍVEIS 

COGNITIVOS   

 Conhecimento 

 Compreensão 

 Aplicação 

 Análise 

 Síntese 

 Avaliação 

Fonte: elaborado pelo autor 

A Taxonomia de Bloom foi de suma importância para a educação e por muito 

tempo foi usada para a elaboração de avaliações e currículos, além de diversos 

trabalhos terem sido realizados com base nela.  

Entretanto, com o passar dos anos e o aparecimento de novas tecnologias 

surgiu a necessidade de revisar a taxonomia elaborada por Bloom et al. Um grupo de 

pesquisadores foi convidado a revisar a taxonomia de Bloom, e dentre esses 

pesquisadores estava Anderson, um antigo aluno de Bloom. (FERRAZ; BELHOT, 

2010) 

  No ano de 2001 foi publicada a Taxonomia de Bloom Revisada, por 

Anderson et. al (2001), este trabalho trouxe a bidimensionalidade para a taxonomia. 

Segundo Silva e Martins (2014), a nova taxonomia diferencia claramente as 

dimensões cognitiva e conhecimento.  

A Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) possui categorias ordenadas com 

certa hierarquia de complexidade e abstração, de modo que atingir uma 

categoria significa dominar as antecessoras, podendo ocorrer entrelace. Há 

a separação da dimensão do conhecimento (o que ensinar) da dimensão do 

processo cognitivo (a atividade cognitiva envolvida), possibilitando-se a 

criação de um esquema bidimensional (SILVA; MARTINS, 2014). 

 

Além da bidimensionalidade Anderson et. al alteraram a ordem dos níveis 

cognitivos superiores. Originalmente em Bloom tinha-se como níveis mais altos 

“Síntese e Avaliação” agora em Anderson temos “Avaliar e Criar”. No quadro 2 está 

apresentado a versão revisada dos níveis de Bloom  
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Quadro 2-Tabela bidimensional da Taxonomia de Bloom Revisada 

 

Fonte: FERRAZ; BELHOT (2010) 

 

Este trabalho irá analisar as questões do ENEM de uma perspectiva 

unidimensional, trabalhando apenas com a dimensão dos processos cognitivos.  

Zoller (1993) propôs uma outra categoria de classificação, que se alocaria entre 

os níveis de cognição e a dimensão dos processos cognitivos. Segundo Zoller (93) 

pode-se dividir os níveis de Bloom em duas categorias, denominadas LOCS (Low 

order cognition skills, habilidades cognitivas de ordem inferior) e HOCS (high order 

cognition skills, habilidades cognitivas de ordem superior). No quadro 3 está 

exemplificado como a categoria proposta por Zoller se encaixa na Taxonomia 

Revisada de Bloom.  
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Quadro 3 - Taxonomia de Bloom revisada e complementada com ordens de cognição 

NÍVEIS COGNITIVOS ORDEM DE COGNIÇÃO  VERBO DE ORIENTAÇÃO 

Lembrar LOC Identificar, listar, reconhecer, 
etc. 

Entender LOC Descrever, explicar, resumir, 
etc.  

Aplicar LOC/HOC 
 

Relacionar, aplicar, utilizar, 
etc. 

Analisar HOC Comparar, classificar, 
discriminar, etc. 
 

Avaliar HOC Avaliar, decidir, arguir, etc  
 

Criar HOC Formular, produzir, sintetizar, 
etc.. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para Crowe e Dirks e Wendroth (2008) existia a necessidade de uma 

personalização da TBR para essa ser aplicada com maior eficiência na disciplina de 

biologia e partindo, desse pressuposto, elaboraram a Taxonomia de Bloom para 

Biologia (CROWE e DIRKS e WENDROTH, 2008). A TBB, Taxonomia de Bloom para 

Biologia, basicamente, trabalha com verbos, terminologias e conceitos específicos da 

biologia, auxiliando na identificação de qual nível de cognição está sendo proposto em 

determinada atividade. 

Desenvolvemos a Blooming Biology Tool (BBT), uma ferramenta de avaliação 

baseada na taxonomia de Bloom, para ajudar os professores de ciências a 

alinhar melhor suas avaliações às atividades de ensino e para ajudar os 

alunos a aprimorar suas habilidades de estudo e metacognição. O trabalho 

apresentado aqui mostra como ferramentas de avaliação, como o TBB, 

podem ser usadas para orientar e aprimorar o ensino e aprendizagem do 

aluno de uma maneira específica da disciplina no ensino superior (CROWE; 

DIRKS; WENDROTH, 2008). 

Sendo o ENEM uma avaliação de grande importância para a educação básica 

brasileira, este trabalho busca, através da Taxonomia de Bloom Revisada, avaliar as 

questões que abordem o tema de corpo humano, identificar os sistemas abordados, 

classificar seus níveis cognitivos e gerar dados que possam ser úteis em auxiliar 

possíveis estratégias que possam ser empregadas na otimização do ensino 

aprendizagem na educação básica.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1  Importância do alinhamento do ensino-aprendizagem 

 

O alinhamento do nível cognitivo do ensino com o nível cognitivo da avaliação 

é fundamental para a boa evolução do estudante. Caso haja um desalinhamento onde 

o nível cognitivo do ensino seja inferior ao nível cognitivo da avaliação o aluno poderá 

se frustrar perante a dificuldade da avaliação. O desalinhamento contrário também é 

prejudicial, caso o nível cognitivo do ensino seja superior ao nível cognitivo da 

avaliação o aluno pode se sentir desmotivado a estudar perante a facilidade da 

avaliação (CROWE e DIRKS e WENDROTH, 2008).  

 

2.2 TBR no ENEM 

 

O ENEM tem como função, dentre outras, avaliar o desempenho escolar de 

estudantes egressos da educação básica (BRASIL, 2021), e para entender se o 

ENEM está cumprindo sua função de forma adequada, é necessário enxergar, com 

base na TBR, quais os níveis de cognição são exigidos nas questões do ENEM. 

 

2.3 Alinhando o ensino-aprendizagem na educação básica 

 

Com os dados obtidos neste trabalho será possível identificar se o que, e 

como, é ensinado na educação básica está de acordo com o que é, e como é cobrado 

no ENEM. A partir disto será possível ajustar as estratégias de ensino aprendizagem 

de acordo com a real necessidade ou sugerir políticas públicas de alterações nas 

provas do ENEM ou currículo da educação básica. 

Devido a esses fatores entende-se necessário o desenvolvimento deste 

projeto.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

Analisar as questões de biologia, relacionadas ao corpo humano, do ENEM dos 

anos de 1998 a 2021, afim de se identificar os níveis de cognição exigidos para a sua 

resolução. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 - Identificar e selecionar as questões de biologia presentes nas provas de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

- Identificar e selecionar as questões que possuem a temática do corpo 

humano, dentre as questões de biologia previamente identificadas e selecionadas; 

 - Analisar as questões de biologia com temática de corpo humano, 

identificando quais sistemas anatômicos e fisiológicos são abordados. 

 - Classificar com base na Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) e Taxonomia 

de Bloom para Biologia (TBB), os níveis de cognição das questões. 

- Validar ou não a análise feita anteriormente, pelo nosso grupo de pesquisa, 

das provas dos anos de 1998 a 2017.  
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4. METODOLOGIA 

 

O ENEM possui mais de um modelo de caderno de questões, há 5 variedades, 

esses cadernos se diferenciam pela ordem numérica das questões e se caracterizam 

por cores, havendo cadernos de cor azul, amarelo, branco, rosa e cinza. Realizou-se 

uma coleta das provas do ENEM dos anos de 1998 a 2021, através do site do 

Ministério da Educação (MEC) e do site do INEP (https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-

de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos), e foi 

definido o caderno de cor amarela como padrão a ser analisado, devido ao fato de o 

caderno amarelo estar presente desde a primeira edição, em 1998, do ENEM. A 

princípio a escolha do período de análise foi definida nos anos de 2018 a 2021 pois o 

nosso grupo de pesquisa já havia realizado um trabalho iniciando a análise das provas 

anteriores à 2017. Entretanto, foi realizada um levantamento e análise das questões 

dos anos de 1998 a 2017, também, afim de validar ou não os dados obtidos 

anteriormente. 

Foram selecionados apenas cadernos de aplicações regulares, excluindo 

então segundas aplicações, versões digitais e versões para pessoas privadas de 

liberdade (PPL). 

 Os cadernos de questões dos anos de 1998 a 2008 foram lidos integralmente, 

visto que as questões de corpo humanos estavam dispersas entre as 63 questões da 

prova. A partir do ano de 2009 foram lidas apenas as questões da seção de Ciências 

na Natureza e suas Tecnologias, pois todas as questões de biologia, e 

consequentemente, e corpo humano estavam alocadas nessa seção. 

Dentre as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias foram 

selecionadas, a princípio, todas as questões de biologia, excluindo as de química e 

física. Em seguida houve uma nova seleção, onde foram separadas as questões que 

abordavam o assunto do corpo humano, as demais foram excluídas da análise. Para 

uma questão ser considerada relacionada ao corpo humano a mesma deve exigir 

conhecimentos desse tema no enunciado, nas alternativas e/ou no raciocínio para a 

sua resolução. Entende-se por questões relacionadas ao corpo humano aquelas que 

trabalham conceitos sobre saúde em geral, fisiologia e/ou anatomia em diferentes 

níveis organizacionais, sendo eles, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Para essa 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos
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análise e seleção das questões foram utilizados algumas técnicas e princípios da 

análise de conteúdo de Bardin (1978). 

Com as questões de anatomia e fisiologia selecionadas, foi feita a 

identificação de qual ou quais sistemas do corpo humano cada questão abordava. A 

classificação envolveu as seguintes categorias: Sistema Digestório; Sistema 

Respiratório; Sistema Cardiovascular; Sistema Imunológico; Sistema Urinário; 

Sistema Nervoso; Sistema Endócrino; Sistema Reprodutor, Sistema Esquelético; 

Sistema Muscular e Sistema Tegumentar. Foram definidas outras duas categorias, 

denominadas de Fisiologia Geral e Saúde. 

Após essa identificação, as questões foram classificadas de acordo com a 

Taxonomia de Bloom para questões de biologia (TBB) (CROWE e DIRKS e 

WENDROTH, 2008). Seguindo a TBB, as questões foram classificadas em duas 

grandes classes, denominadas LOCS (Low order cognition skills, habilidades  

cognitivas de ordem inferior) e HOCS (High order cognition skills, habilidades 

cognitivas de ordem superior), dentro dessas duas grandes classes estão distribuídos 

os seis níveis de exigência cognitiva, como demonstrado no quadro 4, onde as 

questões foram alocadas. 

A classificação das questões foi baseada em uma análise unidimensional, 

trabalhando apenas com a dimensão cognitiva da TBR. 

Foi utilizado o teste t-student para determinar se houve ou não diferença 

significativa entre os dados aqui obtidos e os dados obtidos por Pedraga. Os dados 

analisados foram a quantidade de questões caracterizadas como sendo da temática 

de corpo humano por Goulart em comparação a quantidade caracterizada por 

Pedraga, e a quantidade de questões classificadas como LOC e HOC por Goulart em 

comparação a quantidade classificada por Pedraga. 

Embora esse tipo de estudo documental dispense a aprovação em comitê de 

ética em pesquisa (CEP), nosso estudo foi revisado e aprovado pelo CEP-UNIFESP 

(CAAE:14020419.0.0000.5505). 
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4.1 Critérios de inclusão e exclusão  

Para a seleção e, posteriormente, análise das questões foram elaborados e 

adotados critérios para a inclusão ou exclusão de uma questão dentro do espectro a 

ser analisado. 

Critérios para a inclusão de uma questão como sendo de biologia 

- Quando o conhecimento sobre determinado conceito sobre biologia é exigido 

no enunciado e ou alternativas da questão; 

- Quando a questão fizer parte da seção das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias nos cadernos do ENEM. 

Critérios para exclusão de questões que não são de biologia   

- Quando no enunciado e/ou alternativas não houver a exigência de algum 

conhecimento sobre determinado conceito sobre biologia; 

- Quando a questão fizer parte da seção de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias; 

- Matemáticas e suas Tecnologias; 

-  Linguagens Códigos e suas Tecnologias dos cadernos do ENEM 

Critérios para inclusão de uma questão como sendo de corpo humano 

- Quando exigir conhecimentos sobre conceitos de anatomia e/ou fisiologia 

humana (incluindo imunologia) para a compreensão e resolução da questão; 

- Quando nas alternativas houver algum conceito sobre corpo humano, mas 

que age como um distrator (alternativa que apresenta ser plausível para a resposta, 

mas não é, desviando o estudante da resposta correta). 

Critérios para exclusão de questões que não são de corpo humano 

- Quando se tratar de uma questão de fisiologia animal; 

- Quando se tratar de uma questão de fisiologia comparada; 
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- Quando se tratar de uma questão de microbiologia e/ou parasitologia (quando 

envolver apenas o ciclo reprodutivo do parasita e não causas/efeitos no organismo 

humano). 

Critérios para classificar uma questão como sendo de Fisiologia Geral 

- Quando a questão abordar dois ou mais sistemas, e apresenta um caráter 

interdisciplinar e multidisciplinar. 

- Quando a questão não descriminar nenhum sistema, mas exigir um raciocínio 

que necessite de conhecimentos sobre princípios fisiológicos. 

Critérios para classificar uma questão como sendo de Saúde  

- Quando uma questão abordar, sendo em seu enunciado e ou nas suas 

alternativas, ou exigir conceitos sobre algo que altere o bom funcionamento do corpo 

humano. 

- Quando se tratar de questões sobre farmacologia e interações de 

medicamentos com o organismo. 

 

4.2 Critérios para classificação das questões através da Taxonomia de 

Bloom para Biologia. 

- Após uma questão ser considerada de corpo humano, esta passou por uma 

nova classificação, baseada na TBB, afim de identificar seu nível de exigência 

cognitiva. Existem seis diferentes níveis cognitivos. 

- Cada nível cognitivo apresenta verbos de orientação, que indicam a qual nível 

determinada questão pertence.  

- Em casos onde a questão não apresentar claramente um verbo de 

orientação, é analisado o que a questão está solicitando. Por exemplo: “analise as 

seguintes afirmações”. Logo, entende-se que o verbo de orientação contido na 

questão é “analisar”. 

- Em casos onde a questão apresentar verbos que não fazem parte dos níveis 

da TBB, é utilizado um verbo sinônimo, desde que o sinônimo pertença ao mesmo 

nível cognitivo que o verbo original. Por exemplo: “Estabeleça uma relação entre as 
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afirmações”, no caso o verbo de orientação apresentado é o “estabeleça” cujo 

sinônimo que se pode usar é “determine”, que pertence ao nível cognitivo “lembrar”. 

A partir da TBB foi usado como referência a seguinte classificação (Quadro 4): 

- Lembrar. Considerado LOC. Basicamente é recordar e reconhecer 

informações importantes. As principais ações desenvolvidas nesse nível envolvem 

identificar, listar e reconhecer. 

- Entender. Considerado LOC. Capacidade de compreender a informação 

recordada, sendo capaz de a expressar por suas próprias palavras. As principais 

ações desenvolvidas nesse nível são explicar, relatar e descrever. 

- Aplicar. Pode ser LOC ou HOC. Habilidade de utilizar informações já 

conhecidas em uma nova situação ou contexto. As principais ações desenvolvidas 

nesse nível envolvem predizer um evento novo com base em informações adquiridas 

anteriormente e usar um procedimento conhecido em um novo contexto.  

Analisar. Considerado HOC. Capacidade de dividir o conhecimento em partes 

e pensar como essas partes se relacionam e formam a estrutura geral do assunto em 

questão. As principais ações desenvolvidas nesse nível são inferir, organizar e 

diferenciar. 

Avaliar. Considerado HOC. Habilidade de verificar, criticar e julgar algo, com 

base em critérios conhecidos. As principais ações realizadas nesse nível são 

determinar, avaliar e criticar. 

Criar. Considerado HOC. Capacidade de reunir dados e os utilizar para produzir 

algo novo. As principais ações nesse nível são planejar e produzir.  
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Quadro 4 - Taxonomia de Bloom revisada e complementada com ordens de cognição 

NÍVEIS DE 

COGNIÇÃO 

ORDEM DE 

COGNIÇÃO  

VERBO DE 

ORIENTAÇÃO 

 

Lembrar  

 

LOC 

apontar, listar, reconhecer, 

definir, marcar, recordar, 

nomear e etc. 

 

 

Entender 

 

LOC 

descrever, explicar, resumir, 

transcrever, traduzir, 

esclarecer e etc. 

 

 

Aplicar  

 

LOC/HOC 

relacionar, aplicar, utilizar, 

demonstrar, ilustrar, traçar, 

usar, interpretar e etc. 

 

 

Analisar 

 

HOC 

comparar, classificar, 

discriminar, calcular, 

examinar, distinguir e etc. 

 

 

Avaliar 

 

HOC 

avaliar, decidir, estimar, 

validar, ordenar, selecionar, 

eliminar, julgar e etc. 

 

 

Criar 

 

HOC 

formular, produzir, sintetizar, 

articular, esquematizar, 

planejar, propor e etc. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.3 Exemplos de questões classificadas. 

Abaixo temos três exemplos de como a classificação foi realizada. A 

classificação das demais questões encontram-se em anexo. 
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Figura 1 - Enem edição 2017 – caderno de questões amarelo – questão 107 

 

Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/cad_5_prova_amarelo_12112017.pdf 

        Acessado em 20/05/2021  

 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: Mencionar, sinônimo de indicar.  

Nível TBB: LOC (lembrar) 

 

  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/cad_5_prova_amarelo_12112017.pdf
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Figura 2 - Enem edição 2014 – caderno de questões amarelo – questão 88 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/CAD_ENEM_2014_DIA_1_02_AMA

RELO.pdf        Acessado em 20/05/2021  

 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema imunológico 

Verbo de orientação: Analisar.   

Nível TBB: HOC (analisar) 

  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/CAD_ENEM_2014_DIA_1_02_AMARELO.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/CAD_ENEM_2014_DIA_1_02_AMARELO.pdf
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Figura 3 - Enem edição 2006 – caderno de questões amarelo – questão 47 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021  

 

Alternativa correta: E  

Tópico do corpo humano: Sistemas Digestório e Cardiovascular  

Verbo de orientação: Analisar. 

Nível TBB: HOC (analisar) 

 

 

 

  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Coletadas as provas dos anos de 1998 à 2021, obteve-se 23 cadernos 

de respostas, onde 10 (1998 – 2008) possuíam 63 questões e 13 (2009-2021) 

possuíam 180 questões. Juntos os cadernos de questões somaram quase 3mil 

questões, dessas aproximadamente 350 eram de biologia e exatamente 55 da 

temática corpo humano. Essas 55 questões foram analisadas e classificadas de 

acordo com a TBB.  Com a mudança de 63 questões para 180, onde 45 são 

destinadas para Ciências da Natureza e suas Tecnologias e dessas 45 em média 15 

são de biologia, houve um aumento na quantidade absoluta de questões, mas a sua 

proporção em relação as demais áreas foi mantida. Na Tabela 1 temos ilustrado a 

relação da quantidade de questões sobre o corpo humano, o ano de aplicação da 

prova e sua classificação. 

Tabela 1 - Quantidade de questões sobre corpo humano, LOC E HOC no período de 1998 à 

2021 

Ano de aplicação  

Questão de 
Corpo 

humano LOC HOC 

1998 2 0 2 

1999 1 0 1 

2000 2 2 0 

2001 1 0 1 

2002 1 0 1 

2003 2 1 1 

2004 1 0 1 

2005 2 1 1 

2006 2 0 2 

2007 2 0 2 

2008 2 1 1 

2009 4 3 1 

2010 4 3 1 

2011 4 3 1 

2012 1 1 0 

2013 3 0 3 

2014 4 2 2 

2015 4 2 2 

2016 1 1 0 

2017 3 3 0 

2018 2 2 0 

2019 4 3 1 

2020 1 0 1 

2021 2 1 1 

Total 55 29 26 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Após a separação das 55 questões que abordam corpo humano a análise, 

com base na TBB, identificou quais níveis cognitivos cada questão exigia, assim foi 

possível visualizar qual é o perfil das questões de corpo humano do ENEM e foi 

observado que há uma predominância não significativa de questões LOC ao longo 

das aplicações do ENEM, já que das 55 questões observou-se que 53% delas são 

LOC enquanto que 47% são HOC (Tabela 2). Com base nos resultados pode-se ver  

que o ENEM possui um perfil equilibrado entre LOC e HOC para questões de corpo 

humano. 

Tabela 2 - Porcentagem de LOC e HOC das questões de corpo humano, anos 1998 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ano de aplicação  

Questão de 
Corpo 

humano LOC  HOC 

1998 2 0% 100% 

1999 1 0% 100% 

2000 2 100% 0% 

2001 1 0% 100% 

2002 1 0% 100% 

2003 2 50% 50% 

2004 1 0% 100% 

2005 2 50% 50% 

2006 2 0% 100% 

2007 2 0% 100% 

2008 2 50% 50% 

2009 4 75% 25% 

2010 4 75% 25% 

2011 4 75% 25% 

2012 1 100% 0% 

2013 3 0% 100% 

2014 4 50% 50% 

2015 4 50% 50% 

2016 1 100% 0% 

2017 3 100% 0% 

2018 2 100% 0% 

2019 4 75% 25% 

2020 1 0% 100% 

2021 2 50% 50% 

        

Total 55 53% 47% 
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Entre os anos 1998 e 2008, época do antigo ENEM, o comum era a presença 

de questões HOC, com exceção do ano 2000 onde 100% das questões eram LOC. A 

partir da reformulação do ENEM, em 2009, houve uma inversão, onde as questões 

LOC se tornaram mais presentes, e muitas vezes maioria ou até unânime, salve 

exceções como em 2013 e 2020. Mancini et. al (2017) realizaram um trabalho onde 

analisaram, também com base na Taxonomia de Bloom, as questões de biologia, de 

forma generalizada, presentes no ENEM entre os anos 2009 e 2014 e chegaram ao 

resultado onde mais de 50% das questões foram caracterizadas como LOC, o que 

corrobora com o resultado obtido neste trabalho. Na figura 4 temos o comparativo 

entre as porcentagens de LOC e HOC. 

Figura 4 - Gráfico comparativo de porcentagem de LOC e HOC 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O perfil equilibrado que o ENEM apresenta mostra que a prova privilegia 

ambos os níveis cognitivos, podendo estimular a memorização e desestimular o 

interesse e desenvolvimento por níveis cognitivos mais altos. Entretanto, não é 

sensato definir e taxar o ENEM pautado apenas nessa análise, para Mancini et. al 

(2017) esse resultado deve ser visto com cuidado, visto que o ENEM não possui 

unicamente o objetivo de avaliar o ensino médio, mas também é ferramenta de 

seleção para universidades. Mancini e.t al (2017) ainda reforça que exames que 
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utilizam o TRI devem fornecer itens que abranjam os mais diferentes níveis de 

proficiência, assim atendendo ambas as demandas, de ferramenta avaliativa e de 

processo seletivo. 

Através da seleção e caracterização das questões foi possível observar a 

incidência dos tópicos de fisiologia presente nas questões do ENEM (Tabela 3). 

Conclui-se que não houve uma incidência igualitária entre os tópicos de fisiologia, 

apesar de todos possuírem a mesma importância para o bom funcionamento do corpo 

humano. Os sistemas cardiovascular e Imunológico foram os mais abordados. O 

sistema cardiovascular é um sistema que possui fácil multidisciplinaridade, pois tem 

comunicação com diversos sistemas no corpo, podendo ser abordado junto do, por 

exemplo, sistema endócrino e/ou sistema imunológico em uma questão. Segundo 

Miranda et. al (2017) não há uma explicação assertiva sobre a alta relevância que o 

ENEM dá ao sistema imunológico, entretanto levantou-se levantada três hipóteses: a 

primeira é de que o Brasil por suas características, ambientais, climáticas e 

socioeconômicas, oferece as condições ideais para o surgimento e ressurgimento de 

doenças infecciosas; a segunda é de que o movimento antivacina tem ganhado força, 

principalmente nos últimos anos por conta do COVID 19 e as teorias conspiracionistas 

a respeito da vacina, então o ENEM tem cobrado esse tópico para que os estudantes 

tenham o maior conhecimento possível sobre o assunto; e terceiro, devido a sua fácil 

multidisciplinariedade com outros temas da biologia, como por exemplo a bioquímica 

e evolução. 

É de se notar a ausência de alguns tópicos também, os sistemas reprodutor 

e respiratório, por exemplo, não apareceram em nenhuma das 23 provas. É de se 

admirar que ao longo desses anos o ENEM não abordou uma vez se quer esses 

tópicos enquanto que, ao mesmo tempo, aborda repetidamente determinados tópicos. 

A ausência desses dois tópicos deixa claro que há desalinhamento entre o conteúdo 

ministrado no ensino básico e o conteúdo que tem sido abordado no exame. A matriz 

de referência do ENEM (Quadro 5) não traz a luz motivos plausíveis ou prováveis de 

o porquê existe essa exclusão de determinados tópicos e um aparente privilégio a 

outros tópicos abordados. 
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Tabela 3 - Tópicos de Fisiologia presentes nas questões de corpo humano. 

Tópicos de Fisiologia  
Qte de 

questões 
% 

Sistema Cardiovascular 12 19,35% 

Sistema Imunológico 12 19,35% 

Saúde 9 14,52% 

Fisiologia Geral 7 11,29% 

Sistema Endócrino  7 11,29% 

Sistema Nervoso 6 9,68% 

Sistema Digestório 6 9,68% 

Sistema Urinário 2 3,23% 

Sistema Esquelético 1 1,61% 

Sistema Respiratório 0 0% 

Sistema Muscular 0 0% 

Sistema Reprodutor 0 0% 

Sistema Tegumentar  0 0% 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Matriz de referência do ENEM (Quadro 5), indica quais competências, 

habilidades e objetos de conhecimento são fornecidos para o suporte e elaboração 

dos itens da prova (PEDRAGA, 2018). Segundo PEDRAGA (2018) e MIRANDA et. al 

(2017) as competências exigidas no exame de biologia são as competências C4 e C8 

e as habilidades exigidas são H13, H14, H15, H16, H19, H28, H29 e H30. 
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Quadro 5 - Competências e habilidades exigidas na prova de biologia do ENEM 

 

Fonte: MIRANDA et. al (2017) 

As habilidades H13, H14, e H15 foram identificados presentes nas questões 

de corpo humano (PEDRAGA 2018), justificando a presença e a estrutura das 

questões, uma vez que os itens do ENEM são elaborados com base na matriz de 

referência. Entretanto não foi encontrado justificativa ou explicação da incidência 

desigual dos tópicos de fisiologia, apenas suposições.  

Desde 2020 o mundo tem vivido uma crise sanitária e de saúde por conta da 

pandemia do COVID 19, causada pela disseminação e contaminação acelerada do 

vírus SARS COV 19 e suas variantes. A COVID 19 tem, dentre diversas complicações, 

um efeito mais intenso no trato respiratório, reduzindo a sua eficiência, causando 

processos inflamatórios e até podendo facilitar a instalação de outros patógenos, por 

exemplo bactérias causadoras de pneumonia (AVELAR, 2021). Dado a realidade atual 

podemos levantar o questionamento, será que o ENEM irá trazer questões que 

abordam o tópico do sistema respiratório? Ou será que diante de tantas polêmicas a 

respeito das vacinas contra o COVID 19 e o amplo uso de remédios sem eficácia 
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comprovada apenas reforçarão o tópico do sistema imunológico, podendo até 

aumentar a sua incidência nas provas. Será necessário acompanhar e analisar as 

próximas edições do ENEM para se obter essa resposta.  

 Parte do objetivo desse trabalho é comparar os dados obtidos nessa 

análise com os dados obtidos anteriormente por Pedraga (2018) (Tabela 4), integrante 

do grupo de pesquisa do Laboratório de Experimentação e Educação em Fisiologia 

(LExEF), que desenvolveu, por volta de 2018, um trabalho que foi o precursor deste. 

Pedraga analisou as questões dos anos de 1998 até 2017.  
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Tabela 4 - Análises de Goulart comparadas com análises de Pedraga sobre a quantidade e porcentagem de LOC E HOC 

presentes nas questões de corpo humano do ENEM – Período completo. 

Análise Goulart Análise Pedraga 

Ano de aplicação  

Questão de 
Corpo 

humano LOC HOC LOC % HOC% Ano de aplicação  

Questão de 
Corpo 

humano LOC HOC LOC % HOC% 

1998 2 0 2 0% 100% 1998 3 2 1 66,66% 33,33% 

1999 1 0 1 0% 100% 1999 2 1 1 50% 50% 

2000 2 2 0 100% 0% 2000 2 0 2 0% 100% 

2001 1 0 1 0% 100% 2001 3 2 1 66,66% 33,33% 

2002 1 0 1 0% 100% 2002 2 0 2 0% 100% 

2003 2 1 1 50% 50% 2003 5 3 2 60% 40% 

2004 1 0 1 0% 100% 2004 1 1 0 100% 0% 

2005 2 1 1 50% 50% 2005 2 0 2 0% 100% 

2006 2 0 2 0% 100% 2006 2 0 2 0% 100% 

2007 2 0 2 0% 100% 2007 2 0 2 0,00% 100,00% 

2008 2 1 1 50% 50% 2008 4 2 2 50% 50% 

2009 4 3 1 75% 25% 2009 5 2 3 40% 60% 

2010 4 3 1 75% 25% 2010 5 1 4 20% 80% 

2011 4 3 1 75% 25% 2011 3 2 1 66,66% 33,33% 

2012 1 1 0 100% 0% 2012 2 1 1 50,00% 50,00% 

2013 3 0 3 0% 100% 2013 4 0 4 0% 100% 

2014 4 2 2 50% 50% 2014 6 1 5 16,66% 83,33% 

2015 4 2 2 50% 50% 2015 5 3 2 60% 40% 

2016 1 1 0 100% 0% 2016 3 2 1 66,66% 33,33% 

2017 3 3 0 100% 0% 2017 4 1 3 25% 75% 

2018 2 2 0 100% 0% 2018 - - - - - 

2019 4 3 1 75% 25% 2019 - - - - - 

2020 1 0 1 0% 100% 2020 - - - - - 

2021 2 1 1 50% 50% 2021 - - - - - 

Total 55 29 26 53% 47% Total 65 24 41 37% 63% 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Houve diversas incongruências entre os resultados obtidos por Pedraga em 

relação aos resultados obtidos por Goulart. A princípio podemos destacar que 

Pedraga identificou mais questões de corpo humano (65) do que Goulart (55), isso 

dentro de um período de tempo menor e, consequentemente, quantidade de questões 

exploradas menor. Ou seja, mesmo com menos questões ao todo Pedraga identificou 

mais questões com temáticas de corpo humano do que Goulart. No período do antigo 

ENEM (1998 – 2008) Goulart e Pedraga tiveram semelhanças na quantidade de 

questões identificadas, nos anos 2000, 2004, 2005, 2006 e 2007 ambos identificaram 

a mesma quantidade de questões de corpo humano. Após a reformulação do ENEM, 

Pedraga e Goulart não entraram em acordo em nenhum dos anos analisados (2009 – 

2017). Pedraga e Goulart estavam alinhados na identificação das questões durante 4 

edições seguidas, mas houve uma ruptura a partir no Novo ENEM, o que dificilmente 

pode ser visto como acaso ou coincidência, visto que a partir de 2009 o exame passou 

por uma reformulação profunda e completa, alterando as estruturas de seus itens a 

partir da elaboração da nova matriz de referência.  

Fazendo uma análise comparativa levando em consideração apenas os anos 

de 1998 à 2017, período sobe o qual Pedraga desenvolveu seu trabalho, as diferenças 

nos resultados obtidos se tornam mais evidente. Neste período Goulart identificou 46 

questões, enquanto Pedraga 65. Na Figura 5 é possível observar que houve diferença 

significativa (p= 0,0297) no número de questões categorizadas como sendo do corpo 

humano entre as análises feitas por Pedraga (média = 3,25 e desvio padrão = 1,41) e 

Goulart (média =2,3 e desvio padrão = 1,174). 
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Figura 5 - Comparativo da quantidade de questões encontrada por Pedraga vs 

Goulart, período de 1998 – 2017 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Outra grande diferença que deve ser destacada e vista de perto é a diferença 

na caracterização do perfil do exame (Figura 6). Como mostrado antes, Goulart 

observou que o ENEM possui um caráter LOC, mas na análise de Pedraga o ENEM 

foi caracterizado como HOC. Anteriormente vimos que para Goulart, no período de 

1998 – 2021, 53% das questões se apresentaram como LOC enquanto 47% como 

HOC. Se reduzirmos o período de tempo analisado por Goulart, ajustando para 1998 

– 2017, para fazermos uma análise mais específica com os dados de Pedraga 

percebe-se que as incongruências continuam, uma vez que para Pedraga o ENEM se 

apresentou com 67% das questões como HOC e 37% como LOC, enquanto que para 

Goulart, nesse período, houve um equilíbrio onde 50% das questões se apresentam 

como LOC e 50% como HOC.  

Quando analisado a proporção de LOC e HOC caracterizado por Goulart 

encontramos uma diferença significativa (p=0,023) com uma média de LOC = 1,2, e 

desvio padrão de 1,005 e HOC com média = 2,1 e desvio padrão = 1,121. Na 

proporção LOC e HOC de Pedraga foi observado que não há diferença significativa 

(p=0,947) com média de LOC = 1,208 e desvio padrão = 1,706 e em HOC a têm-se 

média = 1,083 e desvio padrão = 0,775. 

A análise entre questões LOC de Goulart em comparação das questões LOC 

de Pedraga apresentou uma diferença não significativa (p=0,923). Já a análise entre 

as questões HOC de Goulart em comparação as questões HOC de Pedraga 

apresentaram uma diferença significativa (p=0,001). 
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Figura 6 - Comparativo da quantidade de questões LOC e HOC classificadas 

por Pedraga vs Goulart, período de 1998 – 2017 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Goulart não validou os dados e resultados obtidos por Pedraga, visto que 

houve inúmeras incongruências entre as análises. Há de se refletir e buscar 

compreender o porquê de tantas e tamanhas diferenças entre as análises. Apesar de 

ambos terem acesso aos mesmos arquivos do ENEM e terem o mesmo suporte por 

parte de seu orientador, que compartilham, Pedraga e Goulart divergiram em certos 

pontos no desenvolvimento de suas análises, o que pode contribuir com a 

compreensão de o porquê de tamanha divergência. A primeira se dá pela formação 

acadêmica, Pedraga desenvolveu seu trabalho durante sua graduação em 

Licenciatura Plena em Ciências, enquanto Goulart desenvolveu sua análise ao fim de 

sua graduação em Bacharel em Ciências Biológicas. Apesar de ambos cursarem sua 

graduação na UNIFESP, tendo acesso a recursos semelhantes, como docentes e 

material de pesquisa, ambos tiveram profundas diferenças em sua formação, visto 

que a Licenciatura tem enfoque em formar educadores e o Bacharel formar 

pesquisadores. Um ponto que pode ser levantado é a carga horária das disciplinas de 

Fisiologia e Anatomia humana, enquanto na Licenciatura há uma disciplina chamada 

“Corpo Humano: Estrutura e Função” com carga horária de 72h (MATRIZ 

CURRICULAR DO CURSO DE CIENCIAS – BIOLOGIA, 2022), e no Bacharelado há 
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uma disciplina, que é dividida em duas, chamada “Estrutura e Função de Tecidos, 

Órgãos e Sistemas” (EFTOS), a EFTOS I possui carga de 144h e EFTOS II 108h 

(MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 2022). 

Claramente não há como definir quem possui mais conhecimento apenas observando 

as cargas das disciplinas mas é provável que Goulart tenha um conhecimento mais 

robusto sobre o corpo humano.  

Outra divergência se encontra na metodologia desenvolvida e seguida, apesar 

de ambos seguirem uma metodologia muito parecida, apesar de Goulart buscar seguir 

o máximo possível da metodologia previamente estabelecida, houvera adaptações. 

Um exemplo é a definição de questões do tópico “Saúde” em que Goulart discordou 

da definição antes estabelecida, na qual questões sobre farmacologia e/ou interação 

de medicamentos com o organismo eram levadas em consideração, outro exemplo é 

a utilização, por Goulart de técnicas e conceitos de Bardin (1978) para a identificação 

e classificação das questões.  

A individualidade de cada avaliador pode ter influência nas incongruências 

também. Isso porque Goulart possui 4 anos de experiência como professor e 

plantonista de biologia, tendo maturidade e contato direto e diário com vestibulares, 

inclusive o ENEM, tendo um bom conhecimento a respeito das estruturas de questões 

de vestibulares, no momento do desenvolvimento do trabalho. Ao passo que Pedraga 

desenvolveu seu trabalho durante a graduação, possuindo menos experiência e 

nunca havido lecionado como professora efetiva. 

A interdisciplinaridade do ENEM pode ser um dos pontos fundamentais na 

causa das divergências, visto que foi observado que a partir da reformulação e 

aplicação do Novo ENEM, a partir de 2009, Pedraga e Goulart, que antes estavam 

tendo uma sequência de classificações em acordo, passaram a divergir em todas as 

aplicações até o fim do período em que as análises podem ser comparadas. A partir 

do Novo ENEM que os itens do ENEM passaram a ter uma interdisciplinaridade mais 

acentuada. Segundo Sapatini (2014), a análise do conteúdo dos itens do ENEM deve 

ser feita com cuidado e uma análise mais refinada, porque nas edições mais recentes 

do exame o surgimento de questões de caráter interdisciplinar que, apesar de citar 

termos e conceitos da biologia em seu enunciado, não exige conhecimentos de 

biologia para a sua compreensão e resolução. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao findar desse trabalho, fica esclarecido que o ENEM é uma importante 

ferramenta de avaliação do ensino básico brasileiro e principal porta de acesso para 

o ensino superior (BRITO, 2015), e como a Taxonomia de Bloom é uma importante e 

versátil ferramenta, podendo ser utilizada desde na elaboração de planos de aulas, 

uso do próprio estudante afim de desenvolver sua metacognição e se estendendo 

até o uso em sobre exames de diversas escalas (WENDEROTH et al., 2008). 

Chueiri, 2008, diserta sobre o conceito e ideia de uma avaliação e concluiu que 

avaliar também é examinar, assim e pode-se notar que o ENEM desempenhar 

ambos os papeis. 

 A caracterização do ENEM como um exame de caráter equilibrado no que diz 

respeito aos níveis cognitivos foi algo surpreendente, dado que o ENEM é uma 

prova que tem a intenção de propor uma dinâmica diferente em relação aos 

vestibulares tradicionais que são mais conteudistas e exigem maior memorização. 

Mas segundo Mancini e.t al (2017), que chegou a conclusão de que o ENEM 

privilegia níveis mais baixos de cognição, é necessário um entendimento do papel 

do ENEM, que busca não só avaliar o ensino básico mas atua como um processo 

seletivo para ingresso no ensino superior. 

 Os dados e analises obtidos nesse trabalho conflitaram com os dados e 

análises de seu precursor, falhando em corroborar seus levantamentos e 

afirmações. Há diversas possíveis causas que foram levantadas anteriormente, 

nesse trabalho, que podem explicar tantas incongruências entre Pedraga e Goulart. 

Provavelmente novas análises e reanálises necessitem ser feitas, por um terceiro 

pesquisador, afim de sanar as dúvidas e questões em aberto que este trabalho, e 

seu precursor, deixaram. 
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8. ANEXOS 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
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Enem edição 1998 – caderno de questões amarelo – questão 09 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1998/1998_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enem edição 1998 – caderno de questões amarelo – questão 35 

 

Disponível em: 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistemas 

Endócrino e Cardiovascular  

Verbo de orientação: Considerar, sinônimo 

de julgar. 

Nível TBB: HOC (avaliar) 

 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1998/1998_amarela.pdf
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https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1998/1998_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

 

Enem edição 1999 – caderno de questões amarelo – questão 43 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1999/1999_amarela.pdf 

        Acessado  em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

 

 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar)

 

 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1998/1998_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/1999/1999_amarela.pdf
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Enem edição 2000 – caderno de questões amarelo – questão 10 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2000/2000_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2000 – caderno de questões amarelo – questão 62

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2000/2000_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

 

  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular  

Verbo de orientação: Explicar 

Nível TBB: LOC (entender) 

 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Endócrino 

Verbo de orientação: Concluir 

Nível TBB: LOC (entender) 

 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2000/2000_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2000/2000_amarela.pdf
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Enem edição 2001 – caderno de questões amarelo – questão 15 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2001/2001_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano:Sistemas 

Cardiovascular e Imunológico 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2001/2001_amarela.pdf
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Enem edição 2002 – caderno de questões amarelo – questão 44 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2002/2002_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2003 – caderno de questões amarelo – questão 16 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2003/2003_amarela.pdf 

        Acessado em 20/05/2021 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistemas Cardiovascular 

e Imunológico 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2002/2002_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2003/2003_amarela.pdf
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Enem edição 2003 – caderno de questões amarelo – questão 19

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2003/2003_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistemas Endócrino, 

Cardiovascular e Nervoso 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema Imunológico 

Verbo de orientação: Indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2003/2003_amarela.pdf
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Enem edição 2004 – caderno de questões amarelo – questão 29 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2004/2004_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

Enem edição 2005 – caderno de questões amarelo – questão 11 

 

Disponível em: 

Alternativa correta: C 

Tópico do corpo humano: Fisiologia Geral 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2004/2004_amarela.pdf
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https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2005/2005_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

Enem edição 2005 – caderno de questões amarelo – questão 22 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2005/2005_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

  

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema Digestório 

Verbo de orientação: Explicar 

Nível TBB: HOC (entender) 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Fisiologia Geral 

Verbo de orientação: Afirmar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2005/2005_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2005/2005_amarela.pdf
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Enem edição 2006 – caderno de questões amarelo – questão 45 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2006 – caderno de questões amarelo – questão 47 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistemas 

Digestório e Cardiovascular 

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2006/2006_amarela.pdf
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Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2007 – caderno de questões amarelo – questão 45 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2007/2007_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021  

Alternativa correta: B  

Tópico do corpo humano: Saúde  

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2007/2007_amarela.pdf
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Enem edição 2007 – caderno de questões amarelo – questão 46 

 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2007/2007_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Saúde  

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2007/2007_amarela.pdf
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Enem edição 2008 – caderno de questões amarelo – questão 43

  

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2008/2008_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2008 – caderno de questões amarelo – questão 49 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2008/2008_amarela.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular 

Verbo de orientação: Avaliar 

Nível TBB: HOC (avaliar) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Fisiologia Geral 

Verbo de orientação: Lembrar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2008/2008_amarela.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2008/2008_amarela.pdf
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Enem edição 2009 – caderno de questões amarelo – questão 2 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2009 – caderno de questões amarelo – questão 3 

  

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular e Endócrino  

Verbo de orientação: Analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: Explicar 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf
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Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2009 – caderno de questões amarelo – questão 10 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2009 – caderno de questões amarelo – questão 37 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Alternativa correta: C 

Tópico do corpo humano: Fisiologia Geral 

Verbo de orientação: Citar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema Nervoso 

Verbo de orientação: Explicar 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2009/dia1_caderno2_amarelo.pdf
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Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2010 – caderno de questões amarelo – questão 49 

 

Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf 

Acessado em 20/05/2021  

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema Digestório 

Verbo de orientação: Concluir 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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Enem edição 2010 – caderno de questões amarelo – questão 50 

 

Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2010 – caderno de questões amarelo – questão 69 

  

Disponível em:  

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema Imunológico 

Verbo de orientação: Indicar  

Nível TBB: LOC (lembrar) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema Nervoso 

Verbo de orientação: Indicar  

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2010 – caderno de questões amarelo – questão 88 

 

Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema Nervoso 

Verbo de orientação: Concluir 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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Enem edição 2011 – caderno de questões amarelo – questão 46 

 

Disponível em:  

 https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/02_AMARELO_GAB.pdff 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2011 – caderno de questões amarelo – questão 49 

 

Disponível em:  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular e Imunológico 

Verbo de orientação: Relacionar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular e Imunológico  

Verbo de orientação: apresentar 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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 https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/02_AMARELO_GAB.pdff 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2011 – caderno de questões amarelo – questão 59 

 

Disponível em:  

 https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/02_AMARELO_GAB.pdff 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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Enem edição 2011 – caderno de questões amarelo – questão 73 

 

 

Disponível em:  

 https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/02_AMARELO_GAB.pdff 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2012 – caderno de questões amarelo – questão 86 

 

Disponível em:  

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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 https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/02_AMARELO_GAB.pdff 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativa correta: C 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: interpretar 

Nível TBB: LOC (aplicar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/dia1_caderno2_amarelo_com_gab.pdf
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Enem edição 2013 – caderno de questões amarelo – questão 46 

 

Disponível em:  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: Indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf
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Enem edição 2013 – caderno de questões amarelo – questão 47 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular 

Verbo de orientação: relacionar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf
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Enem edição 2013 – caderno de questões amarelo – questão 62 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/dia1_caderno2_amarelo.pdf
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Enem edição 2014 – caderno de questões amarelo – questão 58 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf  

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2014 – caderno de questões amarelo – questão 67 

 

Disponível em: 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Digestório 

Verbo de orientação: relacionar 

Nível TBB: LOC (aplicar) 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: calcular 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf  

Acessado em 20/05/2021  

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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Enem edição 2014 – caderno de questões amarelo – questão 84 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf  

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2014 – caderno de questões amarelo – questão 88 

 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: Interpretar  

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Imunológico 

Verbo de orientação: analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf  

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2015 – caderno de questões amarelo – questão 48 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Cardiovascular 

Verbo de orientação: interpretar 

Nível TBB: LOC (aplicar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2014/2014_PV_impresso_D1_CD2.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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Enem edição 2015 – caderno de questões amarelo – questão 48 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2015 – caderno de questões amarelo – questão 66 

 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso 

Verbo de orientação: Comparar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: analisar 

Nível TBB: HOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2015 – caderno de questões amarelo – questão 84 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2016 – caderno de questões amarelo – questão 63 

 

Disponível em: 

Alternativa correta: D 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Urinário 

Verbo de orientação: apontar 

Nível TBB: LOC (Lembrar) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Endócrino 

Verbo de orientação: esclarecer 

Nível TBB: LOC (entender) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/2015_PV_impresso_D1_CD2.pdf
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https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2016/2016_PV_impresso_D1_CD2.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2017 – caderno de questões amarelo – questão 94 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2017 – caderno de questões amarelo – questão 107 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Fisiologia 

Geral 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Saúde 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2016/2016_PV_impresso_D1_CD2.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf
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Enem edição 2017 – caderno de questões amarelo – questão 107 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2018 – caderno de questões amarelo – questão 91 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2018/2DIA_05_AMARELO_BAIXA.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso 

Verbo de orientação: explicar 

Nível TBB: LOC (entender) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Digestório 

Verbo de orientação: reconhecer 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/2017_PV_impresso_D2_CD5.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2018/2DIA_05_AMARELO_BAIXA.pdf
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Enem edição 2018 – caderno de questões amarelo – questão 96 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2018/2DIA_05_AMARELO_BAIXA.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso 

Verbo de orientação: interpretar 

Nível TBB: LOC (aplicar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2018/2DIA_05_AMARELO_BAIXA.pdf
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Enem edição 2019 – caderno de questões amarelo – questão 99 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2019 – caderno de questões amarelo – questão 103 

 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Esquelético 

Verbo de orientação: esclarecer 

Nível TBB: LOC (entender) 

Alternativa correta: E 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso 

Verbo de orientação: interpretar 

Nível TBB: LOC (aplicar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf
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Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

Enem edição 2019 – caderno de questões amarelo – questão 121 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

  

Alternativa correta: C 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso e Endócrino 

Verbo de orientação: analisar 

Nível TBB: LOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf
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Enem edição 2019 – caderno de questões amarelo – questão 130 

 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2020 – caderno de questões amarelo – questão 91 

 

Alternativa correta: A 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Urinário 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 

Alternativa correta: C 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Digestório 

Verbo de orientação: examinar 

Nível TBB: LOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/2019_PV_impresso_D2_CD5.pdf
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Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2020_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

Enem edição 2021 – caderno de questões amarelo – questão 107 

 

Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2021_PV_impresso_D2_CD5.pdf 

Acessado em 20/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Fisiologia 

Geral 

Verbo de orientação: examinar 

Nível TBB: LOC (analisar) 

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2020_PV_impresso_D2_CD5.pdf
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2021_PV_impresso_D2_CD5.pdf
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Enem edição 2021 – caderno de questões amarelo – questão 107 

 

 

Alternativa correta: B 

Tópico do corpo humano: Sistema 

Nervoso 

Verbo de orientação: indicar 

Nível TBB: LOC (lembrar) 


