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RESUMO 
 
 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), atualmente tornou-se o meio de 

ingresso nas Universidades, sejam elas públicas ou privadas, a partir da nota obtida. 

O ENEM traz em sua nova proposta questões que estejam cada vez mais integradas 

com diversas áreas do conhecimento e comum ao cotidiano do estudante.  O 

presente estudo analisou a abordagem dos conteúdos de Zoologia nas questões 

exigidas pela nova edição do ENEM (2009 a 2016), verificando a porcentagem dos 

conteúdos da Zoologia, a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade e a relação 

com o cotidiano do estudante. Inicialmente as questões de zoologia foram 

quantificadas, e posteriormente agrupadas em categorias quanto a, 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, contextualização e a presença ou 

ausência de elementos visuais e com relação à análise de conteúdo foi adotado a 

análise de Bardin.  De um universo de 450 questões referentes à área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e de 157 questões de Biologia, observou-se que 34 

continham conteúdos de Zoologia, relacionados a sete dos grandes Filos 

trabalhados no Ensino Médio. Dentre as questões, 25 eram multidisciplinares 

(Ecologia, Genética, Botânica entre outras) e nove interdisciplinares (Química, Física 

e Língua Portuguesa). Vinte e uma questões apresentaram algum nível de 

contextualização. Em relação aos elementos visuais, apenas cinco questões 

possuíam imagens e dois quadros. Estas estavam relacionadas com outras áreas de 

conhecimento. Os conteúdos de Zoologia foram abordados em todos os anos 

analisados representando um número significativo de questões quando comparado 

com outras áreas abordadas. Foram formuladas a partir de questões relacionadas 

com o cotidiano do estudante e integradas com outras áreas do conhecimento 

diminuindo assim o enfoque conteudista, deixando de lado a memorização vista com 

mais frequência nos antigos vestibulares. Porém, a abordagem de questões com 

ilustrações e interdisciplinares apresentou baixa abordagem. Desse modo há a 

necessidade de maior elaboração de questões que abranjam esses elementos para 

que haja estímulo visual na interpretação, bem como a utilização de conhecimentos 

de outras disciplinas na resolução das questões. 

 
Palavras-chaves: Análise de questões. Conteúdos Zoológicos. Ensino.  
 



ABSTRACT 

 

The National High School Examination (ENEM) has now become the means of 

entering Universities, whether public or private, based on the grade obtained. The 

ENEM brings in its new proposal issues that are increasingly integrated with several 

areas of knowledge and common to the student's daily life. The present study 

analyzed the approach of the contents of Zoology in the questions required by the 

new edition of the ENEM (2009 to 2016), verifying the percentage of the contents of 

Zoology, the multidisciplinary and interdisciplinarity and the relation with the daily life 

of the student. Initially the questions of zoology were quantified, and later grouped in 

categories as to, interdisciplinarity, multidisciplinarity, contextualization and the 

presence or absence of visual elements and in relation to content analysis was 

adopted the analysis of Bardin. From a universe of 450 questions related to the area 

of Natural Sciences and its Technologies and 157 questions of Biology, it was 

observed that 34 contained Zoology contents, related to seven of the great Filos 

worked in High School. Among the questions, 25 were multidisciplinary (Ecology, 

Genetics, Botany among others) and nine interdisciplinary (Chemistry, Physics and 

Portuguese Language). Twenty-one questions presented some level of 

contextualization. In relation to the visual elements only five questions had images 

and two pictures. These were related to other areas of knowledge. The contents of 

Zoology were approached in all the analyzed years representing a significant number 

of questions when compared to other areas addressed. Were formulated from 

questions related to the daily life of the student and integrated with other areas of 

knowledge thus reducing the content approach, leaving aside the memorization  

Seen more frequently in the old vestibular.  However, the approach to issues with 

illustrations and interdisciplinary has presented a low approach. So there is a need 

for more elaboration of questions that cover these elements to have a visual stimulus 

in interpretation, as well as the use of knowledge from other disciplines in the 

resolution of questions.  

 

Keywords: Analysis of issues. Zoological Contents. Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

          A Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96) foi a principal referência legal para a 

construção das mudanças curriculares propostas para o Ensino Médio, consolidadas 

em 1998 nas Diretrizes Curriculares Nacionais para essa etapa da Educação Básica 

(BRASIL, 1996). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), que se consolidaram juntamente com a elaboração das diretrizes, 

visam expandir os princípios da reforma curricular, dentre os quais se destaca o 

balizamento em competências básicas para a inserção na vida adulta. Nesse 

contexto, surgiu o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) uma avaliação que se 

fundamenta na articulação entre o conceito de educação básica e o de cidadania 

(JALOTO; MARTINS, 2014).  

           Dessa forma, o ENEM foi criado em 1998, caracterizado como um exame de 

caráter voluntário e individual permitindo a realização de uma auto avaliação do 

aprendizado obtido durante a educação básica (FERREIRA, 2014). No decorrer dos 

anos o ENEM aperfeiçoou-se, e no ano de 2009 foi implantado o novo ENEM, o qual 

é utilizado como meio para ingressar no Ensino Superior através da nota obtida no 

mesmo. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o Ensino Superior 

tem por objetivo promover ao acadêmico o desenvolvimento científico, o 

pensamento crítico reflexivo formando um cidadão para atuar profissionalmente e 

participar no desenvolvimento da sociedade (BRASIL, 1996).  

 Assim, o ENEM foi pensado para testar essas habilidades nos candidatos e 

verificar a sua aptidão para ingressar no Ensino Superior, principalmente pelos 

domínios dos conteúdos e das habilidades adquiridas na sua formação básica. E 

hoje é a porta de entrada nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas 

(Universidades e Institutos Federais) através do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), e privadas por meio do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e pelo 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 

         O ENEM está organizado em quatro eixos: a contextualização, a situação 

problema, interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade (BRASIL, 2009). 

          A contextualização, a multidisciplinaridade bem como a interdisciplinaridade e 

situações problemas são componentes importantes na investigação deste estudo 
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para os conteúdos da Zoologia. Visto que a Zoologia é de grande valor, pois à 

medida que se conhece, também, se valoriza os diversos organismos presente na 

natureza, sendo possível detectar e compreender as relações dos animais com 

ambiente percebendo o equilíbrio e perturbações naturais ou provocadas. Além do 

mais, há uma forte interação entre a Zoologia e o cotidiano dos estudantes, uma vez 

que é comum a interação desses de forma direta ou indireta com diferentes animais 

presentes no meio. Desta forma, é um conteúdo relevante para formação do egresso 

do Ensino Médio. Portanto, o estudo proposto se justifica na medida em que se 

propõe analisar as interfaces contidas no exame: conteúdo e questões do cotidiano, 

já que o ENEM tem se consolidado como porta de entrada no Ensino Superior, 

utilizando como objeto de análise um conteúdo habitual. 

        Sendo assim, o presente trabalho vem analisar a abordagem dos conteúdos 

referentes à Zoologia nas provas do ENEM entre os anos de 2009 a 2016, pois 

correspondem aos anos da nova edição, verificando como estes conteúdos são 

trabalhados. 

 



14 

 

2 REVISÃO DE LITERARTURA 

 

2.1 O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) criado pela Portaria n. 438 de 28 

de Maio de 1998, teve sua primeira edição no mesmo ano e segundo Santos (2011) 

tinha como principal objetivo avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do 

Ensino Médio, garantindo também a certificação do mesmo, e auxiliando o Governo 

na elaboração de políticas educacionais de melhoria da educação do país 

(FERREIRA, 2014).  Porém, no decorrer dos anos o ENEM foi se tornando mais 

inovado, amenizando algumas deficiências através do estabelecimento das 

competências e habilidades, deixando a memorização de lado. Ainda de acordo com 

Santos (2011) na primeira edição do ENEM devido ao fato de ser opcional a 

realização da prova, poucos concluintes realizaram o exame. 

A popularização do exame ocorreu a partir do ano de 2004, quando o 

Ministério da Educação vinculou a concessão de bolsas à nota obtida pelos 

candidatos à prova do ENEM (SANTIAGO, 2012). Desta forma, houve um aumento 

no número de candidatos devido à possibilidade da utilização da nota, seja de forma 

parcial ou total para ingresso nas universidades públicas e privadas.  

           Sendo assim, houve certa mobilização para que as universidades adotassem 

as notas do exame no processo de seleção de ingresso, havendo um aumento 

significativo no número de inscrições (SANTOS, 2011). Em 2009 ocorreu a mudança 

para o novo ENEM deixando-o ainda mais interdisciplinar e contextualizado, 

avaliando desta forma, competências e habilidades desenvolvidas durante o Ensino 

Fundamental e Médio, sendo de suma importância para vida acadêmica (BRASIL, 

2009). Passando a ser a ferramenta de entrada nas universidades públicas ou 

privadas, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para universidades 

públicas, bem como pelo Programa de Universidade para Todos (PROUNI) e pelo 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) para faculdades 

privadas.  

Depois da mudança ocorrida no ano de 2009, o novo exame passou a ser um 

modelo diferenciado, baseando-se na interdisciplinaridade e contextualização, 

valorizando a autonomia para fazer escolhas e tomar decisões (MIRANDA, 2010). 
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Aspectos positivos do exame e do SISU é o favorecimento da mobilidade dos 

estudantes para instituições de Ensino Superior nos mais variados locais do país, 

possibilitando também que sujeitos oriundos de regiões menos desenvolvidas 

desloquem-se para outras mais desenvolvidas (SILVEIRA et al., 2015).  

          O ENEM é realizado anualmente, e inicialmente algumas Instituições de 

Ensino Superior (IES) utilizava 50% da nota no exame, juntamente com a nota da 

redação, sendo esta a primeira etapa para ingresso nas universidades, ficando sob 

responsabilidade destas a segunda etapa, porém em algumas instituições quando o 

novo ENEM foi implantado, a nota para ingressar correspondia a 100% da nota do 

ENEM (BRASIL, 2013). 

          O antigo exame era composto por 63 questões e uma redação, sendo 

realizado em apenas um dia, já o novo ENEM possui 180 questões, dividida em 4 

áreas, Ciências humanas e suas tecnologia, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e redação, Linguagens e códigos e suas Tecnologias, Matemática e 

suas tecnologias,  sendo aplicadas em dois dias (SAPATINI, 2014).  

          Conforme o Ministério da Educação (MEC), no ano de 2017 ocorreu uma 

mudança nos dias de realização das provas, bem como na distribuição das áreas 

entre os dois dias de realização. A partir deste ano as provas serão realizadas em 

dois domingos consecutivos não mais em um sábado e um domingo. A prova de 

redação e a de Linguagem e códigos será aplicada no primeiro dia, antes eram 

aplicadas no segundo dia, juntamente com Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

já no segundo domingo serão aplicadas as provas de Ciências da natureza, assim 

como a de Matemática e suas tecnologias (BRASIL, 2017).  

 Com essa mudança o ENEM deixará de certificar o Ensino Médio, o que volta 

a ser feito pelo Exame Nacional de Certificação de Jovens e adultos (Encceja), que 

é o exame adequado para esse fim, em uma parceria com estados e municípios 

(BRASIL, 2017).  

         Esse novo modelo de exame proposto pelo Ministério da Educação, leva em 

conta a capacidade de resolver problemas, formular hipóteses, de combinar 

possibilidades, de interpretar, assimilar, comparar e até argumentar (SANTIAGO, 

2012). Durante algum tempo, um dos critérios de ingresso no Ensino Superior 

contemplavam conhecimentos sem conexões com os conhecimentos prévios do 
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indivíduo, o que não consentia o exercício à crítica, sendo esta uma habilidade 

importante a ser desenvolvida pelos indivíduos em uma sociedade. 

 

2.2 MATRIZ DE REFERÊNCIA E AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DAS CIÊNCIAS 

DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 A partir de 2009 o ENEM passou a ter uma nova Matriz de Referência 

composta por inúmeras competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, onde cada área de conhecimento possui sua Matriz de Referência e as 

respectivas competências e habilidades (FERREIRA, 2014). 

De acordo com o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o ENEM possui em sua Matriz de Referência 

eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento, que de acordo com 

Ferreira (2014) são ações e operações mentais que todos os jovens e adultos 

devem desenvolver como recursos mínimos, que os habilitam a enfrentar melhor o 

mundo que os cercam, com todas as suas responsabilidades. Esses eixos 

cognitivos, até o ano de 2008 eram considerados como competências, porém, a 

partir do ano de 2009 cada área passou a ter suas próprias competências e 

habilidades (MIRANDA, 2010). Os eixos são divididos em cinco, que são: 

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 históricos, 

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (EP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representadas de diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema. 

IV. Construir argumentações (CA): relacionar informações, representadas em 

diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente. 
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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. 

A figura 1 a seguir mostra como cada uma das habilidades está relacionada 

com uma ou mais competências, sendo estas chamadas de eixos cognitivos no 

exame atual, de modo que se estabelece um conjunto de interconexões entre elas 

(FERREIRA, 2014).  

                 Figura 1: Relação entre habilidades e competências. 

 

 

  

 

  

                                   Fonte: Relatório pedagógico ENEM 2008. 

 

 A Matriz de Referência do novo ENEM é constituída por 30 competências e 

120 habilidades, sendo 30 habilidades para cada uma das áreas de conhecimento 

contempladas no Exame Nacional do Ensino Médio. Sendo as competências e 

habilidades essenciais à etapa do Ensino Médio norteadas pelos eixos cognitivos 

comuns às áreas de conhecimento (FERREIRA, 2014). Há também os objetos de 

conhecimento associados às Matrizes de Referência das quatro áreas trabalhadas 

no ENEM. As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 

plano imediato de “saber fazer” e as competências decorrem do “saber conhecer”. 

Através das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova reorganização das competências (BRASIL, 2009).  

           Santiago (2012) diferencia as competências das habilidades da seguinte 

forma. As competências estão ligadas a um conjunto de conhecimentos, atitudes e 

aptidões que habilitam. Já as habilidades que estariam associadas à ação física que 

indica a capacidade adquirida. Segundo Perrenoud (1999) a competência pode ser 

considerada segundo três características: tomada de decisão, mobilização de 

recursos e saber agir. Sapatini (2014) fala que uma maneira eficiente de avaliá-la, se 
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tratando das competências relacionadas às Ciências Biológicas, seria através de 

situação-problema, já as habilidades são menos amplas que as competências, o que 

se confirma pelo documento oficial, que define habilidades como decorrentes das 

competências adquiridas e relacionadas ao “saber fazer” (GARCIA, 2005).  

          De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias possuem 

oito competências e trinta habilidades, já o antigo ENEM, que teve sua última 

aplicação no ano de 2008 examinava apenas cinco competências e 21 habilidades, 

devido ao fato do exame contemplar apenas 63 questões em apenas um dia.  

         Na Matriz de Referência do ENEM, há os objetos de conhecimento associados 

às Matrizes de Referência de cada área, onde estão mencionados os conteúdos 

referentes a todas as áreas do conhecimento abordadas neste exame. A área de 

Ciências da Natureza contempla as disciplinas de Física, Química e Biologia, na 

disciplina de Biologia existem os seguintes temas: Moléculas, células e tecidos; 

Hereditariedade e diversidade da vida; Identidade dos seres vivos; Ecologia e 

ciências ambientais; Origem e evolução da vida; Qualidade de vida das populações 

humanas e dentro desses estão os principais conteúdos a serem abordados na área 

de Ciências da natureza no campo da Biologia, porém esses conteúdos geralmente 

estão associados a outras áreas do conhecimento, visto que, as questões do ENEM 

são construídas de modo que os conteúdos se relacionem uns com os outros 

(BRASIL, 2009). 

 

2.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

  

 A análise de conteúdo, ferramenta utilizada para analisar as questões nesse 

trabalho, se configura como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (BARDIN, 2011). Ainda de acordo com Bardin (2011) a análise do 

conteúdo pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, na análise quantitativa o que 

serve de informação é a frequência com que surgem certas características do 

conteúdo, já a análise qualitativa é a presença ou ausência de uma característica de 

conteúdo ou de conjunto de características num determinado fragmento de 
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mensagem que é tomada em consideração. A análise de conteúdo possui uma 

importância nos estudos organizacionais e tem evoluído em virtude da preocupação 

com o rigor científico e a profundidade das pesquisas (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 

2011).  

 A definição de análise de conteúdo é uma técnica investigativa tendo por 

finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação (OLIVEIRA et al., 2003). Tendo em vista que no período em que havia 

proposto esses critérios havia uma inquietação em trabalhar as amostras de forma 

sistemática (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006). 

Segundo Oliveira et al. (2003) a análise de conteúdo tem o propósito de, a 

partir de um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicar e 

sistematizar o conteúdo da mensagem bem como o seu significado, através de 

deduções lógicas e justificadas. Esse tipo de análise como um conjunto de técnicas 

se vale da comunicação como ponto de partida, tendo por finalidade a produção de 

inferências (CAMPOS, 2014).  Sendo o ato de inferir referente à realização de uma 

operação lógica.    

 Dessa maneira essa análise se constitui de várias técnicas onde se busca 

descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por meio de 

falas ou de textos (CAVALCANTE et al., 2014). Sendo assim esta análise é formada 

por procedimentos sistemáticos que permitem o levantamento seja quantitativo ou 

não. Esse tipo de análise permite o acesso a diversos conteúdos, explícito ou não, 

presente em textos (OLIVEIRA, 2008).  Embora a análise de conteúdo seja um 

conjunto de técnicas que facilitam muito as investigações nos dias atuais, 

anteriormente havia fenômenos que afetavam a investigação e a prática da análise 

de conteúdo (FARAGO; FOFONCA, 2012) e segundo Bardin (2011) o primeiro é o 

recuso do computador, em seguida é o interesse pelos estudos inerentes à 

comunicação visual e por fim a inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos. 

Desse modo aproveitou-se a propagação dos computadores em meados dos anos 

70 para dar impulso no método da análise de conteúdo.  

              Conforme Oliveira et al. (2003), esse método de pesquisa tem como 

objetivo assinalar, classificar todas as unidades de sentido existentes no texto, 

começando com uma leitura flutuante afim de que se obtenha uma apropriação do 
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texto estabelecendo idas e vindas entre o documento analisado e as próprias 

anotações do pesquisador. Ao final da análise o pesquisador poderá interpretar os 

resultados obtidos relacionando-os com o contexto de produção do documento.  

            Esse método de pesquisa é conhecido nacional e internacionalmente, sendo 

comum as diversas áreas do conhecimento, tais como, saúde, administração e entre 

outras, visto que tudo que pode ser transformado em texto pode ser analisado com 

apoio deste método (CAMPOS; TURATO, 2009). 

 

2.4 ENSINO DE ZOOLOGIA E O ENEM 

  

 Atualmente, o ensino de Zoologia e Biologia geralmente são trabalhados de 

modo tradicional levando a memorização do conteúdo. Sendo assim o ensino de 

Zoologia e Biologia tornam-se descontextualizados e fragmentados, no entanto, 

diversos temas nessas áreas poderiam ser abordados de modo mais integrado 

como relacionar o estudo dos animais à evolução, ou ao comportamento do animal, 

aos ambientes em que eles vivem. Vários enfoques poderiam ser tomados de 

acordo com o objetivo do professor (PEREIRA, 2012). 

             O Exame nacional do Ensino Médio vem exatamente para quebrar esse 

aspecto da memorização abordando conteúdos integrados e contextualizados, as 

questões são norteadas no cotidiano do aluno, com itens de boa qualidade com 

respostas plausíveis e aceitáveis, a qual o aluno não tem uma resolução imediata, 

nem técnica para solucioná-la, sendo levado a pensar criticamente na circunstância 

proposta (CAMPOS, 1999).  

            Um dos principais pontos que o ENEM aborda nas questões, além da 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e a problematização é a contextualização, 

porém, para Santos e Téran (2009) um dos problemas no ensino da Zoologia é a 

limitação da contextualização.  

A questão da limitação da contextualização, também é tratada no PCN+ 

Ensino Médio Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 

Os estudos zoológicos (ou botânicos), para citar outro exemplo, privilegiam 
a classificação, a anatomia e a fisiologia comparadas. Os animais (e os 
vegetais) são abstraídos de seus ambientes e as interações que 
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estabelecem com outros seres vivos, geralmente, são ignoradas. Discute-se 
a evolução anatômica dos aparelhos captadores de oxigênio (pulmões, 
brânquias), ou filtradores do sangue (rins, nefrídios), desconsiderando o 
ambiente em que essa evolução se deu. Trabalham-se as características 
dos grandes grupos de seres vivos, sem situá-los nos ambientes reais, sem 
determinar onde vivem com quem efetivamente estabelecem relações, sem, 
portanto, tratar de questões essenciais como distribuição da vida na Terra, 
uso sustentável da biodiversidade, expansão das fronteiras agrícolas, 
desafios da sustentabilidade nacional. Com isso, deixam de ser 
desenvolvido saberes práticos importantes para o estudante exercer sua 
cidadania (BRASIL, 1998, p.35). 

 

No ensino da Zoologia encontramos alguns conteúdos, que na maioria das 

vezes deveriam ser abordados de forma integrada. No entanto, a falta dessa 

integração traz perdas quanto à oportunidade da aprendizagem mais significativa e 

da compreensão do mundo como um todo dinâmico (PEREIRA, 2012). De acordo 

com o PCN+ Ensino Médio – Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, o estudo da diversidade de seres vivos, tradicionalmente da Zoologia é 

adequado o enfoque evolutivo-ecológico, ou seja, a história geológica da vida 

(BRASIL, 1998). 

 Nos cursos de Ensino Superior, a Zoologia é essencialmente descritiva. Os 

animais são separados em categorias taxonômicas (filos e classes) ou didáticas 

(invertebrados e vertebrados) e apresentadas aos alunos através das características 

morfológicas e fisiológicas. A estratégia comumente empregada no ensino é a aula 

expositiva alternada com aulas práticas cujo objetivo é apresentar os animais vivos 

ou mortos (BASTOS JÚNIOR, 2013).  

No Ensino Médio essa abordagem é semelhante ao ensino superior, porém 

as aulas práticas não são abordadas com frequência ou até mesmo não são 

abordadas, e os conteúdos teóricos do Ensino Médio quando comparados com os 

do Ensino Superior são bem mais curtos e simples em suas abordagens, já no 

ENEM esses conteúdos são cobrados de forma ampla requerendo do estudante 

uma associação desses conteúdos com outros (PEREIRA, 2012). 

             Conforme Santos e Téran (2009) a Zoologia é um tema, que gera várias 

possibilidades de interação com outros temas dentro da Biologia, como evolução, 

adaptação aos ambientes, comportamento animal, interações ecológicas. No 

entanto, a abordagem dos conteúdos de Zoologia no Ensino Médio geralmente não 
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é trabalhada de forma que haja interação com outros temas da Biologia, nem com 

outras disciplinas, o que impossibilita ao estudante uma visão de que a Zoologia, 

assim como, outras áreas de estudo está em constante interação com o ambiente no 

qual estão alocados.  

          Desse modo, o novo ENEM traz consigo questões que possuem temas 

interligados, como esses no campo da Zoologia, buscando o máximo de integração 

dos temas dentro da Biologia, assim como, dentro de outras disciplinas no campo 

das Ciências da natureza e suas tecnologias (SILVA; SILVA, 2015).  
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar a abordagem dos conteúdos referentes à Zoologia nas provas do ENEM 

entre os anos de 2009 a 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 Verificar a porcentagem dos conteúdos da Zoologia abordados nas provas em 

relação a outros temas da Biologia; 

 Verificar a relação dos conteúdos da Zoologia com o cotidiano dos 

estudantes; 

 Avaliar as possibilidades de integração entre as áreas do conhecimento. 
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Resumo 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), atualmente tornou-se o meio de ingresso nas 
Universidades, sejam elas públicas ou privadas, a partir da nota obtida. O ENEM traz em sua nova 
proposta questões que estejam cada vez mais integradas com diversas áreas do conhecimento e 
comum ao cotidiano do estudante.  O presente estudo analisou a abordagem dos conteúdos de 
Zoologia nas questões exigidas pela nova edição do ENEM (2009 a 2016), verificando a porcentagem 
dos conteúdos da Zoologia, a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade e a contextualização. 
Inicialmente as questões de Zoologia foram quantificadas, e posteriormente agrupadas em categorias 
quanto a, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, contextualização e a presença ou ausência de 
elementos visuais e com relação à análise de conteúdo foi adotado a análise de Bardin.  De 157 
questões de Biologia, observou-se que 34 continham conteúdo de Zoologia, relacionados a sete dos 
grandes Filos trabalhados no Ensino Médio. Dentre as questões, 25 eram multidisciplinares (Ecologia, 
Genética, Botânica entre outras) e nove interdisciplinares (Química, Física e Língua Portuguesa). 
Vinte e uma questões apresentaram algum nível de contextualização. Em relação aos elementos 
visuais apenas cinco questões possuíam imagens e dois quadros. Os conteúdos de Zoologia foram 
abordados em todos os anos analisados representando um número significativo de questões quando 
comparado com outras áreas abordadas, foram formuladas a partir de questões relacionadas com o 
cotidiano do estudante e integradas com outras áreas do conhecimento diminuindo assim o enfoque 
conteudista, deixando de lado a memorização vista com mais frequência nos antigos vestibulares. 
Porém, a abordagem de questões com ilustrações e interdisciplinares apresentou baixa abordagem, 
desse modo há a necessidade de maior elaboração de questões que abranjam esses elementos para 
que haja estímulo visual na interpretação bem como a utilização de conhecimentos de outras 
disciplinas na resolução das questões. 

 

Palavras-Chave: Análise de questões; Conteúdos Zoológicos; Ensino.  

 

Abstract 

 
The National High School Exam (ENEM), has now become the means of entry into 

Universities, be they public or private, based on the grade obtained. The ENEM brings in its new 
proposal issues that are increasingly integrated with several areas of knowledge and common to the 
student's daily life. The present study analyzed the approach of the contents of Zoology in the 
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questions demanded by the new edition of the ENEM (2009 to 2016), verifying the percentage of the 
contents of the Zoology, the multidisciplinarity and interdisciplinarity and the contextualization. Initially 
the questions of zoology were quantified, and later grouped in categories as to, interdisciplinarity, 
multidisciplinarity, contextualization and the presence or absence of visual elements and in relation to 
content analysis was adopted the analysis of Bardin. Of 157 questions of biology, it was observed that 
34 contained content of Zoology, related to seven of the great Filos worked in High School. Among the 
questions, 25 were multidisciplinary (Ecology, Genetics, Botany among others) and nine 
interdisciplinary (Chemistry, Physics and Portuguese Language). Twenty-one questions presented 
some level of contextualization. In relation to the visual elements only five questions had images and 
two pictures. The contents of Zoology were approached in all the analyzed years representing a 
significant number of questions when compared to other areas addressed, were formulated from 
questions related to the daily life of the student and integrated with other areas of knowledge thus 
reducing the content approach, leaving Aside the memorization seen more often in the old vestibular. 
However, the approach to questions with illustrations and interdisciplinary ones presented a low 
approach, so there is a need for greater elaboration of questions that cover these elements so that 
there is visual stimulus in the interpretation as well as the use of knowledge of other disciplines in the 
resolution of the questions. 

 
Keywords: Analysis of issues; Zoological Contents; Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

          De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB,) o Ensino Superior tem por 
objetivo promover ao acadêmico o desenvolvimento científico, o pensamento crítico reflexivo 
formando um cidadão para atuar profissionalmente e participar no desenvolvimento da sociedade 
(BRASIL, 1996). A forma de sua inserção nas Instituições de Ensino Superior (IES) atualmente 
acontece através dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os quais são usados 
como únicos ou complementares neste acesso (Brasil, 2009). Sendo assim, o participante concede 
as informações socioeconômicas e suas notas para o processo seletivo na Instituição de Ensino 
Superior (IES).   

           O exame além de promover a entrada nas IES pública (Universidades e Institutos Federais) 
através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), as IES privadas também utilizam a nota do ENEM 
para oferecer bolsas de estudos parciais ou integrais, pelo Programa Universidade Para Todos 
(PROUNI) e pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Neste âmbito, o 
ENEM foi transformado no principal processo seletivo, e ao mesmo tempo possibilitava a certificação 
do Ensino Médio, porém no ano de 2017 o Ministério da Educação realizou uma modificação nesse 
quesito, onde a certificação será emitida através da realização de outra prova promovida pelo Exame 
Nacional de Certificação de Jovens e adultos (Encceja) (Brasil, 2017).  

          Desta forma, o novo ENEM teve o intuito de balizar e nortear todo o ensino da educação 
básica. Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) podem promover uma ampla discussão sobre o estabelecimento 
de um programa curricular unificado para todo o território brasileiro. Essa discussão precisa 
contemplar opiniões não apenas de mestres e doutores em metodologia e didática, mas também de 
professores que estão no dia a dia com os alunos. Tais questionamentos abordam: Quais são os 
conteúdos, habilidades e competências relevantes? Quais assuntos que podem ser postergados para 
o Ensino Superior? Essas são algumas das importantes questões que precisam ser urgentemente 
respondidas. 

           A periodicidade do ENEM é anual, e a sua primeira versão foi aplicada em 1998 sendo 
desenvolvida pelo Inep, e teve o objetivo de avaliar o desempenho do estudante no fim da educação 
básica, buscando colaborar para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade do país. Este 
também serviu como um papel de autoavaliação do participante com a perspectiva na continuidade 
de formação e inserção no mercado de trabalho (Brasil, 2009).  

          Em 2009 ocorreu a mudança para o novo ENEM, deixando-o ainda mais interdisciplinar e 
contextualizado, avaliando desta forma competências e as habilidades desenvolvidas durante o 
Ensino Fundamental e Médio, portanto será de suma importância para vida acadêmica (Brasil, 2013).  



26 

 

Lembrando que as questões são norteadas em situação problemas vistas no cotidiano do aluno com 
itens de boa qualidade com respostas plausíveis e aceitáveis, a qual o aluno não tem uma resolução 
imediata nem técnica para solucionar o problema, sendo levado a pensar criticamente na 
circunstância proposta (Campos, 1999), sendo assim a memorização antes vista com mais frequência 
nos vestibulares não se adequa ao ENEM, pois o mesmo trata-se de um exame que requer 
habilidades que fazem com que o estudante solucione problemas propostos nas questões e não 
apenas transmitam respostas prontas e imediatas.  

            De acordo com Soares & Nascimento (2011) o ENEM é uma avaliação que não tem como 
foco somente o conteúdo de modo abstrato, pois avalia habilidades cognitivas e sua aplicabilidade no 
cotidiano do estudante.  O ENEM focaliza em dois pontos importantes a) a ênfase na leitura e na 
compreensão de textos ao invés da sobrevalorização dos aspectos normativos da linguagem; b) o 
enfoque na resolução de problemas ao invés da supervalorização dos detalhes do extenso currículo 
do Ensino Médio (Santos & Cortelazzo, 2003). Salienta-se que o Enem apresenta os conteúdos 
associados a Matrizes de Referências, estes divididos por áreas e estas por disciplinas (Brasil, 2009). 
O exame é dividido em quatro áreas, mais a redação, entre elas tem a área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias onde estão inseridas as disciplinas de Biologia, Física e Química. 

          A palavra Zoologia vem do Grego (zoo significa animal e logos, estudo), este é o ramo das 
ciências que estuda a morfologia, função, comportamento animal, interações ecológicas, adaptações 
aos ambientes e evolução (Pereira, 2012). O estudo da Zoologia é de grande valor, pois à medida 
que se conhece também se valoriza os diversos organismos presente na natureza tendo em foco as 
relações do ser humano com os demais componentes do reino animal (Medeiros et al; 2012). 

          O homem por ser produto do processo evolutivo, tem a necessidade de entender qual o seu 
lugar na natureza, e para isso estuda os outros animais. E com os conhecimentos destes é possível 
detectar e compreender as relações dos animais com ambiente percebendo o equilíbrio e 
perturbações naturais ou provocadas; Propor soluções para problemas relacionados à saúde dos 
homens e outros animais; Aplicar os saberes adquiridos durante o estudo na produção de alimentos, 
vestuários e medicamentos (Peixinho, 1999). Além disso, parte dos conteúdos da Zoologia participa 
do cotidiano dos estudantes, pois os mesmos interagem direta ou indiretamente com animais e as 
suas importâncias no dia a dia sendo frequentes as discussões na mídia sobre alguns grupos animais 
e as suas consequências para a sociedade. 

         O presente estudo se justifica na medida em que se propõe analisar as interfaces contidas no 
exame: conteúdo e questões do cotidiano, já que o ENEM tem se consolidado como porta de entrada 
no Ensino Superior, utilizando como objeto de análise um conteúdo cotidiano. 

          Portanto, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar a abordagem dos conteúdos 
referentes à Zoologia nas provas do ENEM entre os anos de 2009 a 2016, os quais correspondem 
aos anos da nova edição do Exame Nacional do Ensino Médio.  Verificando a porcentagem dos 
conteúdos da Zoologia abordados nas provas em relação a outros temas da Biologia, bem como a 
relação dos conteúdos com o cotidiano dos estudantes, analisando as possibilidades de integração 
entre as áreas do conhecimento. 

METODOLOGIA 

 Para desenvolver a presente pesquisa foram analisadas as questões elaboradas envolvendo 
assuntos da Zoologia contidas nas provas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre os anos de 2009 a 2016. As provas foram 
encontradas disponíveis no site do INEP (www.inep.gov.br).  

 Inicialmente, foi quantificado o número de questões por área da Biologia (Genética, Zoologia, 
Ecologia, Botânica, entre outras). Em seguida as questões que envolviam conteúdos de Zoologia, 
foram identificadas quanto aos táxons (Filos, Classes, ordens, dentre outros) zoológicos que foram 
abordados e quais conteúdos da Zoologia são explorados. As questões foram classificadas 
verificando sua relação com outros conteúdos da Biologia, ou seja, se estas apresentavam alguma 
abordagem multidisciplinar com ramos da Biologia, tais como Botânica, Ecologia, Genética, entre 
outras, como também a interdisciplinaridade da Biologia com outras disciplinas, tais como Química, 
Matemática, Física, dentre outras e se apresentam contextualização nas questões, bem como o uso 
de imagens, gráficos dentre outros e atualidades dos conteúdos.  



27 

 

  Para essa classificação foi utilizado o método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), o 
qual se configura como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Essa análise 
consiste nas seguintes fases: Pré – análise (leitura flutuante; escolha dos documentos; formulação 
das hipóteses e dos objetivos) e Exploratória (Codificação e Categorização).  

As questões foram analisadas observando as seguintes categorias:  

 Contextualização; 

 Interdisciplinaridade; 

 Multidisciplinaridade; 

 Elementos visuais. 

As categorias a seguir foram criadas com base nos conceitos de contextualização adotados 
por Kato & Kawasaki (2011), multidisciplinaridade segundo Silva (2004) interdisciplinaridade conforme 
Leis (2005) e elementos visuais de acordo com Vasconcelos & Souto (2003): 

Contextualização: o termo ‘contextualização’ é uma derivação do termo ‘contexto’, cujo significado 
literal vem do latim contextu e pode ser entendido por um encadeamento de ideias de um texto, ou 
seja, a forma como estão ligadas entre si a diferentes partes de um todo organizado. Contextualizar o 
ensino é aproximar o conteúdo formal (científico) do conhecimento trazido pelo aluno (não formal) e 
dessa forma fazer com que o conteúdo seja interessante para ele, à medida que este se encontra 
dentro de sua realidade de vida (cotidiano).  

Interdisciplinaridade: pode ser definida como um ponto de cruzamento entre atividades 
(disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. Integrando conhecimentos distintos de 
diferentes disciplinas. 

Multidisciplinaridade: trata da integração de diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, porém 
sem nenhuma preocupação de seus temas comuns sob sua própria ótica, articulando algumas vezes 
bibliografia, técnicas de ensino e procedimentos de avaliação de conteúdos. 

Elementos Visuais: as ilustrações possuem a função de tornar as informações mais claras, 
estimulando a compreensão e interação entre o leitor e o texto científico. Devem possuir coloração 
legendas e estar situadas o mais próximo do texto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No período de 2009 a 2016 foram aplicadas dez seleções do ENEM, uma vez que no ano de 
2015 um dos processos foi anulado por motivo de fraude, sendo aplicada uma nova prova 
posteriormente e em 2016 foram aplicadas duas provas em datas diferentes devido a impossibilidade 
de uso dos locais de provas. Todas as provas disponibilizadas nesse período foram analisadas (n = 
10). Foi possível verificar que ocorreram variações no número de questões de Biologia cobradas no 
Enem a cada ano, variando de 13 a 21 questões (Tabela 1), mesmo o número total de questões não 
tendo mudado (n=180). 

De acordo com Aquino & Silva (2015), são conhecidos 24 ramos na Biologia, entretanto oito 
foram abordados durante os anos analisados (Tabela 2). Uma variação no número de questões por 
área da Biologia também pôde ser verificada, as mais abordadas foram: Ecologia, Zoologia e 
Genética e as menos abordadas foram: Evolução, Botânica e Biologia Microbiologia (Tabela 2). 
Verifica-se que as áreas da Biologia trabalhadas nos anos analisados são bastante limitadas, visto 
que a Biologia se encontra inserida dentro das Ciências da Natureza, correspondendo 45 questões 
divididas entre Química, Física e Biologia (Nunes, 2011).  
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Tabela 1: Levantamento do número de questões de Biologia do ENEM no período de 2009 a 2016.  
1
primeira aplicação do ENEM no ano de 2015 e 2016; 

2
segunda aplicação do ENEM no ano de 2015 

e 2016. Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Segundo as orientações curriculares para o Ensino Médio e os PCN + há seis temas 
estruturados dentro da Biologia: interação entre os seres vivos; qualidade vida da população humana; 
identidade dos seres vivos; diversidade da vida; transmissão da vida, ética e manipulação gênica e 
origem e evolução da vida, esses ainda são subdivididos em outros temas no qual devem ser 
utilizados como instrumentos para que a aprendizagem tenha significado (Brasil, 2006, p 21). 

Tabela 2- Levantamento do número de questões por área da Biologia do ENEM no período de 2009 a 
2016. 1 

primeira aplicação do ENEM no ano de 2015 e 2016; 
2 
segunda aplicação do ENEM no ano de 

2015 e 2016. BC= Biologia Celular; BT= Botânica; Eco= Ecologia; EV= Evolução; FH= Fisiologia 
Humana; GEN=Genética; MB= Microbiologia; ZOO= Zoologia.  Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

               Ano Número total de 
questões 

Número de questões de 
Biologia 

2009 180 21 

2010 180                       19 

2011 180 20 

2012 180 16 

2013 180 14 

2014 180 14 

2015
1 

180 12 

2015
2 

               180 14 

2016
1 

180        14 

2016
2 

180         13  

            Total            1800                     157 

Ano BC BT ECO EV FH GEN MB ZOO 

2009 1 1 8 1 3    5 0 2 

2010 1 1 2 2 2    3 1 7 

2011 0 3 6 0 1    3 2 5 

2012 2 2 4 1 2    1 1 3 

2013 1 0 3 0 2    3 2 3 

2014 1 0 4 0 1    6 1 1 

2015
1 

1 1 1 0 2     2 1 4 

2015
2 

1 2 1 1 1     3 1 4 

2016
1 

1 1 2 1 2     2 2 3 

2016
2 

4 1 3 0 0     2 1 2 

Total 13 12 34 06 16   30 12 34 
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 Apenas as áreas de Genética, Ecologia e Zoologia estiveram presentes em todos os anos 
analisados (Tabela 2), as que foram menos frequentes ocorreram nos anos de 2011 e 2014. Destaca-
se aqui a presença do conteúdo da Zoologia em todas as provas, visto que:  

O ensino da Zoologia tem importância significativa na sociedade, tendo em 
vista a relação dos seres humanos com os demais componentes do reino 
animal, nos mais variados aspectos. Sendo a natureza composta de 
organismos importantes para a sua sobrevivência, toda a diversidade biótica 
e abiótica deve ser conhecida para que se possa entender qual a sua 
importância no universo (Araújo-de-Almeida, 2009, p 1).   

   Desse modo, como a Zoologia apresenta-se como sendo importante no contexto da 
sociedade, é de suma importância que esses conhecimentos sejam trabalhados com mais frequência, 
pois estão em constante diálogo com o cotidiano dos estudantes (Medeiros et al; 2012). O que pôde 
ser observado na abordagem desse conteúdo em todos os anos analisados intensificando desse 
modo a relevância do conteúdo que está presente no dia a dia do estudante.  

           Foi possível levantar 34 questões referentes à Zoologia nas provas do ENEM (Tabela 2) e 
estas correspondem a 21,65 % das 157 questões de Biologia e a 7,55% das 450 questões das áreas 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia). Em alguns anos o número 
de questões de Zoologia foi inferior quando comparadas com outras áreas da Biologia tais como, 
Ecologia e Genética, áreas essas que aparecem com bastante frequência por prova no ENEM. 
Porém, Zoologia representou o ramo da Biologia mais cobrado nos anos de 2010 e na 1ª e 2ª 
aplicação no ano de 2015 e um dos menos cobrados como no ano de 2014, mas no geral configurou 
um tema bem trabalhado (Tabela 2).  

 O número de questões com conteúdos Zoológicos variou de 1 a 7 por ano, representando 
7,14% e 36,84% das questões de Biologia referentes aos anos de 2014 e 2010 respectivamente, o 
ano com o menor número de questões foi 2014 e o com o maior número foi 2010 (Tabela 2). 

Grupos da Zoologia utilizados na construção das questões 

 Notou-se que nas questões das provas analisadas não constaram todos os filos abordados 
no Ensino Médio, nas provas do ENEM foram identificados apenas sete filos (Arthropoda, Chordata, 
Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Platyhelminthes e Knetoplastida). Ao total são conhecidos 31 filos 
(Fransozo & Fransozo, 2016) e apenas dez trabalhados no Ensino Médio. Os Filos que apresentaram 
maior frequência foram Arthropoda com 16 questões e Chordata com 12, uma vez que são filos que 
apresentam elevada riqueza de espécies quando comparado com os demais, como apresentam 
maior diversidade e se encontram com mais frequência nos ambientes, o contato dos estudantes com 
esses conteúdos no dia a dia torna-se mais frequente, como por exemplo, o filo Arthropoda que é 
bastante diverso em distintos ambientes (Aquino & Silva, 2015), já os filos Mollusca e Cnidaria 
apresentaram três questões, Echinodermata duas questões, Knetoplastida e Platyhelminthes uma 
questão (Gráfico 1). 

  Apenas duas questões referentes ao conteúdo de parasitologia foram encontradas, 
envolvendo o filo Knetoplastida, tendo como conteúdo Doença de Chagas e a ação do homem no 
ambiente na contribuição do aumento da doença, nesta questão além do filo Knetoplastida também 
foi abordado o filo Arthropoda fazendo referência ao barbeiro transmissor e o filo Platyhelminthes 
tendo a esquistossomose como conteúdo abordado, sendo abordado também o filo Mollusca, 
destacando o vetor caramujo Biomphalaria, agente transmissor da doença.  
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Gráfico 1- Número de questões contendo filos da Zoologia. Fonte: Os Autores. 

Não houve questões que abordassem os filos, Porífera, Nematoda e Annelida apesar de 
fazerem parte dos conteúdos ministrados no Ensino Médio. Porém, os conteúdos relacionados aos 
filos Nematoda e Annelida principalmente, são constantes no cotidiano do estudante, quando 
comparado com os filos Cnidária, Mollusca e Echinodermata, visto que são animais marinhos e 
muitos dos estudantes não têm uma certa aproximação com esses ambientes.  

Tendo em vista que, a Biologia está inserida no campo das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias juntamente com Química e Física, sendo distribuídas questões dessas três disciplinas 
entre as 45 questões abordadas no campo das Ciências da Natureza, torna-se limitada a abordagem 
de todos os conteúdos trabalhados no Ensino Médio, sendo mais enfatizado os conteúdos no quais 
os estudantes apresentam maior contato em seu cotidiano.  

Categorias 

Dentre as questões analisadas não foram encontradas questões que contemplassem apenas 
os conteúdos da Zoologia, todas as questões apresentaram relações com outras áreas do 
conhecimento, sejam elas de caráter multidisciplinar, interdisciplinares, bem como contextualizadas, 
apresentando ou não elementos visuais em suas questões. Visto que o ENEM tem como proposta 
abordar cada vez mais questões interdisciplinares, multidisciplinares e contextualizadas, fazendo com 
que o estudante faça uso de diversos conhecimentos para construir uma resposta de forma assertiva 
não utilizando apenas um único conteúdo (Souza & Pereira, 2009), pois segundo Vieira et al.(2003), 
os conteúdos não podem ser fragmentados ou descontextualizados dos problemas que estão sendo 
vivenciados pelos estudantes, devem estar atrelados uns aos outros os quais possibilitam maior 
intepretação. 

Multidisciplinaridade 

 Averigou-se que das 34 questões que abordaram conteúdos zoológicos, 25 apresentaram 
abordagem multidisciplinar, envolvendo os conteúdos de Zoologia com a Ecologia, Genética, 
Evolução dentre outros, remetendo ao fato de que o ENEM tem em sua proposta abordar o máximo 
de questões com conteúdos relacionados com distintas áreas, não abrangendo apenas um conteúdo 
único em cada questão, sendo relevante a integração dos conhecimentos, visto que a fragmentação 
do conteúdo torna impossível compreender questões multidimensionais que são constantemente 
impostas no cotidiano (Souza & Pereira, 2009). 

 Entretanto, apenas na 1ª aplicação do ENEM no ano de 2016 não foram elaboradas questões 
multidisciplinares envolvendo a Zoologia (Quadro 1). Dentre as áreas da Biologia que apresentaram 
maior integração com conteúdos Zoológicos foi a área da Ecologia com 14 questões ao total, 
Evolução com Zoologia foram apenas 2 questões, Botânica, Microbiologia e Genética ambas tiveram 
apenas uma questão relacionada com conteúdos de Zoologia (Quadro 1). O conteúdo de Ecologia 
apresentou-se como sendo um dos mais integrados com os da Zoologia, uma vez que Pereira (2012), 
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afirma que diversos conteúdos da Zoologia apresentam uma associação com os habitats, hábitos 
alimentares e comportamento dos organismos no meio ambiente, estando em constante contato com 
a vida diária do estudante. 

Quadro 1 - Conteúdos de Zoologia trabalhados de forma multidisciplinar no ENEM no período de 
2009 a 2016.

 1 
Primeira aplicação do ENEM no ano de 2015 e 2016; 

2 
Segunda aplicação do ENEM 

no ano de 2015 e 2016.  Fonte: Os Autores. 

Categoria Ano 
N. de 

questões 
Classificação Conteúdos 

Áreas da 

Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 
      2 

Filo Chordata 
Teoria evolutiva e 

pelagem de ratos. 

Zoologia com 

evolução. 

Filo Arthropoda 

Cultivo de camarões 

(importância 

ecológica). 

Zoologia com 

ecologia. 

2010       6 

Filo Chordata 

Mamíferos (função 

na dispersão de 

sementes). 

Zoologia com 

Botânica. 

Aves e cadeia 

alimentar. 

Zoologia com 

Ecologia. 

Filo Mollusca 

Forma de 

alimentação de uma 

espécie de molusco. 

Zoologia com 

Genética. 

Filo Cnidaria 

Extinção de corais e 

o aquecimento 

global. 

Zoologia com 

Ecologia. 

Filo 

Echinodermata 

Predação e 

aumento da 

população de 

estrelas-do-mar. 

Zoologia com 

Ecologia. 

Filo 

Platyhelminthes 

Casos de 

esquistossomose 

decorrente de 

enchentes e 

medidas para evitar 

a doença. 

Zoologia e a 

promoção à 

saúde. 

2011     4 
Filo Arthorpoda  

 

Controle biológico. 

Zoologia com 

Ecologia. 

 

Alimentação dos 

insetos. 

Reprodução dos 

insetos. 
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Dengue- diminuição 

da reprodução do 

mosquito. 

2012     2 

Filo Arthorpoda; 

Filo 

Knetoplastida 

Doença de Chagas, 

ação do homem no 

ambiente e a 

contribuição no 

aumento da doença. 

Zoologia com 

Ecologia e 

saúde. 

Filo Chordata 
Nicho ecológico do 

tamanduá. 

Zoologia com 

Ecologia. 

2013      3 

Filo Chordata 

Fisiologia e 

morfologia do 

sistema digestivo de 

serpentes. Hábitos 

alimentares. 

Zoologia com 

Fisiologia e 

Ecologia. 

Filo Arthorpoda 

Comportamento 

reprodutivo das 

aranhas; 

Zoologia com 

Ecologia 

Filo Cnidaria 

Espécies de corais 

exóticos (problemas 

com as espécies 

invasoras). 

Zoologia com 

Ecologia. 

 

2014      1 Filo Arthorpoda 

Ciclo de vida de 

insetos e cadeia 

alimentar. 

Zoologia com 

Ecologia. 

 

2015
1
      3 

Filo Chordata 

 

Evolução dos 

grupos de 

vertebrados. 

Zoologia com 

Evolução. 

Fisiologia e habitat 

dos anfíbios. 

Zoologia com 

Ecologia. 

Filo Arthorpoda Controle biológico. 
Zoologia com 

Ecologia. 

 

 

2015
2
 

     3 

Filo Arthorpoda 

 

 

 

Dengue  

Zoologia com 

saúde e 

Ecologia. 

Dengue e febre 

amarela, fabricação 

de vacinas. 

Filo Mollusca Cadeia alimentar. 
Zoologia com 

Ecologia. 

2016
2
     1 Filo Arthropoda Dengue. Zoologia com 
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Exemplos de questão multidisciplinar 

QUESTÃO 60 (ENEM 2013)  
 
As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os 
machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como 
louva-a-deus, Tenodera aridofolia, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. 
Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na 
reprodução. Com esse incremento na dieta, elas produzem maior quantidade de ovos. 

              
                          BORGES, J. C. Jogo mortal. Disponível em:  

 http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 
mar. 2012 (adaptado). 

Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo 
sexual evoluiu nesses táxons animais porque  
 
A) promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. 
B) favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. 
C) impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. 
D) impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. 
E) reduz a variabilidade genética da população. 
 
  A questão acima de número 60 da prova azul do ENEM de 2013 corresponde a uma questão 
de abordagem multidisciplinar, visto que a mesma apresenta conteúdos de Zoologia relacionados aos 
conteúdos de ecologia e evolução sendo abordado o filo Arthorpoda, visto que de acordo com Silva 
(2004) a multidisciplinaridade é a integração de diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, 
nessa questão foi abordado como conteúdo a forma reprodutiva do animal, formas de alimentação a 
qual faz menção à ecologia, bem como sobre evolução, ao final da pergunta toma como ênfase o 
comportamento de canibalismo na evolução dos táxons apresentados na questão. 

 

Interdisciplinaridade 

  Nove questões interdisciplinares foram levantadas no período analisado, na qual envolviam 
os conteúdos da Zoologia com outras disciplinas, sendo sete com conteúdos de Química, uma com 
os de Física e uma com Língua Portuguesa. Em alguns casos como nas questões que envolviam 
conteúdos de Zoologia e Química estas também abordavam outros ramos da Biologia (Quadro 2). 

 De acordo com os PCN e as Diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a 
interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser objeto de conhecimento, projeto de 
investigação e plano de intervenção (Brasil, 2006). Sendo assim, a interdisciplinaridade visa integrar 
os conhecimentos de várias disciplinas ou áreas para solucionar questões problemas ou 
compreender fenômenos sob diversos aspectos que em sua maioria estão contidos no cotidiano do 
estudante ou egresso do Ensino Médio.  

Nota-se que o número de questões de caráter interdisciplinar foi relativamente pequeno 
quando comparado com outras áreas e outras disciplinas, de acordo com Hipólito & Silveira (2013) 
em seu trabalho foram encontradas questões interdisciplinares em todo o período analisado e essas 
apareceram bem divididas em todos os anos, visto que 

Com a implantação da DCEM (Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio) 
que ganhou força no ano de 2006 e estabeleceram que as competências e 
habilidades deveriam servir como referenciais para as propostas 
pedagógicas, além de recomendarem a interdisciplinaridade como princípio 
condutor da organização curricular  ( Hipólito & Silveira, 2013, p 9). 

 Desse modo observou-se que nos anos de 2009, 2013 e 2014 não houve de conteúdos 
trabalhados de forma interdisciplinar, já os demais anos apresentaram em média uma questão 
relacionando a Zoologia com alguma outra disciplina como Química, Física ou Língua Portuguesa, 

Microbiologia. 
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com exceção da 2ª aplicação no ano de 2016, na qual as três questões que continham conteúdos 
zoológicos relacionaram-se com as disciplinas de Química e Física (Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Conteúdos de Zoologia trabalhados de forma interdisciplinar no ENEM no período de 
2009 a 2016.

 1 
Primeira aplicação do ENEM no ano de 2015 e 2016; 

2 
Segunda aplicação do ENEM 

no ano de 2015 e 2016.   Fonte: Os Autores. 

Categoria Ano 
N. de 

questões 
Classificação Conteúdos 

Disciplinas 

relacionadas  

Interdisciplinar 

2010        1 Filo Chordata 

Morte de peixes 

por consequência 

de elementos 

químicos. 

Zoologia com 

Química. 

2011        1  Filo Arthorpoda  
Classificação 

taxonômica. 

Zoologia com 

Língua 

Portuguesa. 

2012        1 Filo Arthorpoda Controle biológico. 
Zoologia com 

Química. 

2015
1 

       1 

Filo Chordata 

 

Controle de 

pragas, peixes 

afetados com 

agrotóxicos. 

Zoologia com 

Química. 

2015
2 

 

 

 

       1 Filo Arthorpoda 
Ferormônios de 

abelhas. 

Zoologia com 

Química. 

2016
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 

Filo Chordata 

Morcegos emissão 

de ondas, 

ecolocalização. 

Zoologia com 

Física. 

Controle de 

populações e 

espécies exóticas 

utilizando peixes. 

Zoologia com 

Química. 

 

Filo Arthropoda 

Ferormônio dos 

insetos e o 

controle biológico. 

Zoologia com 

Química. 
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2016
2 

      1 

Filo Chordata, 

Filo Mollusca, 

Filo Cnidaria, Filo 

Echinodermata. 

Elementos 

radioativos e 

contaminação dos 

habitats dos 

animais. 

Zoologia com 

Química e 

Ecologia. 

 

 

Exemplos de questões interdisciplinares 

 

 Questão 55 (ENEM 2010) Zoologia com Química 

Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura utilizou o adubo NPK (nitrogênio, 
fósforo e potássio) com alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que 
são desviados de um rio próximo dela. Após algum tempo notou-se uma grande mortandade de 
peixes no rio que abastece os canais, devido a contaminação das águas pelo excesso de adubo 
utilizado pelo agricultor. 

 
Que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK? 
 
A) A lixiviação, processo em que ocorre a lavagem do solo, que acaba disponibilizando os nutrientes 
para a água do rio. 
B) A acidificação, processo em que os sais, ao se dissolverem_ na água do rio, formam ácidos. 
C) Eutrofização, ocasionada pelo aumento de fósforo e nitrogênios dissolvidos na água, que resulta 
na proliferação do fitoplâncton.  
D) Aquecimento, decorrente do aumento de sais dissolvidos na água do rio, que eleva sua 
temperatura. 
E) Denitrificação, processo em que o excesso de nitrogênio que chega ao rio é disponibilizado para a 
atmosfera, prejudicando o desenvolvimento dos peixes. 
 

Na questão acima, foram trabalhados os conteúdos relacionados aos elementos químicos 
que compõem alguns adubos utilizados na agricultura, visto que, diante da utilização desses adubos 
ocorrem contaminações das águas dos rios devido aos elementos químicos que os mesmos 
possuem, provocando desta forma a morte de peixes. Sendo uma questão interdisciplinar tanto com a 
disciplina de Química quanto com a área da Ecologia. A questão apresentou relação com o cotidiano 
do estudante do Ensino Médio ou egresso, visto que casos de contaminações das águas e morte de 
espécies aquáticas são às vezes vivenciadas pelo estudante que possuem acesso a alguma 
localidade rural ou transmitidas pelas redes de comunicação, sejam elas, televisão, internet ou rádio. 
 
Questão 54 (ENEM 2016) Zoologia com Física 
 
O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos 
após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas 
localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em 
detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e 
nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas 
presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional 
em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso. 
 
A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um 
morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônico? 
 
A) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída. 
B) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída. 
C) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada. 
D) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 
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E) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 
 
           A questão de Física apresentou conteúdo sobre ondas sonoras e sobre o filo Chordata, 
representado pelos morcegos (Mammalia: Chiroptera). Como os morcegos conseguem obter suas 
próprias presas através da emissão de ondas, exigindo do estudante um maior entendimento de 
física acerca do conteúdo sobre ondas, bem como o conceito de ecolocalização, meio pelo qual, os 
morcegos conseguem desviar dos obstáculos e obter as presas através das emissões de ondas. 
Essa questão de caráter interdisciplinar envolvendo conteúdos de Física com Zoologia exigiu do 
estudante um maior raciocínio, havendo o envolvimento dos conteúdos vistos nas disciplinas de 
Física e Biologia. 
 
 
Questão 87 (ENEM 2011) Zoologia com Língua Portuguesa 

 
Os Bichinhos e O Homem 

Arca de Noé 
Toquinho & Vinicius de Moraes 

 
 
Nossa irmã, a mosca 
É feia e tosca 
Enquanto que o mosquito 
É mais bonito 
Nosso irmão besouro 
Que é feito de couro 
Mal sabe voar 
Nossa irmã, a barata 
Bichinha mais chata 
E prima da borboleta 
Que é uma careta 
Nosso irmão, o grilo 
Que vive dando estrilo 
Só pra chatear. 
 

MORAES, V. A arca de Noé: poemas infantis. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991. 
 
O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres 
humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a 
afinidade existente entre nós e estes animais é:  
A- O filo 
B- O reino. 
C- A classe. 
D- A família. 
E- A espécie. 
  
 Com relação à Zoologia e Língua Portuguesa, foi trabalhado um poema, exigindo a 
interpretação do mesmo, visto que no Enem, é exigida dos estudantes a interpretação dos diversos 
tipos textuais, neste poema foi abordado o filo Arthropoda requerendo do estudante conhecimentos 
sobre classificação taxonômica. Esta questão foi abordada de forma mais simples, mesmo sendo de 
caráter multidisciplinar, quando comparada com as questões anteriores. 

Contextualização 

Constatou-se que 61,76% (n=21) das questões que abordaram conteúdos zoológicos (n=34) 
apresentaram informações contextualizadas, de modo que as questões relacionavam conteúdos do 
cotidiano dos alunos com os conteúdos que foram abordados no Exame Nacional do Ensino Médio, 
verificando haver uma preocupação na elaboração das questões que envolvessem essa 
problemática. Porém ainda 38,23 % (n=13) corresponderam às questões que não abordaram 
informações inseridas em um contexto não havendo integração com conhecimentos prévios do dia a 
dia do educando. Segundo Fernandes & Marques (2015) a contextualização possui sua relevância no 
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contexto de aprendizagem do estudante, pois é através das relações com os conhecimentos prévios 
que o educando poderá interpretar sobre diversos questionamentos que são postos. 

 As questões contextualizadas continham conteúdos tanto multidisciplinar como 
interdisciplinar, segundo Nicoletti & Sepel (2016), para que as questões estejam bem 
contextualizadas, além de estarem integradas com os conhecimentos dos estudantes, estas devem 
estar integradas com conteúdos multidisciplinares, interdisciplinares ou até de forma transversal. Os 
conteúdos contextualizados estavam relacionados com os conteúdos de controle biológico; extinções 
de espécies de corais e o aquecimento global; controle de espécies exóticas introduzidas em 
ambientes e os problemas dessas espécies invasoras, relacionando com o desequilíbrio ecológico e 
ambiental; cultivo de camarões e a importância ecológica; esquistossomose e as medidas de 
prevenção; Doença de Chagas e a ação do homem no ambiente contribuindo para o aumento da 
doença; a importância dos mamíferos na dispersão de sementes; predação e aumento da população 
de estrelas-do-mar; mortandade de espécies marinhas devidos aos elementos químicos e conteúdos 
relacionados com o mosquito Aedes aegypti tratando-se da dengue e febre amarela. 

 Os conteúdos sobre dengue foram trabalhados nos anos de 2011 e na primeira aplicação do 
ano de 2016 ambas em apenas uma questão. No ano de 2015 foram abordados em uma única 
questão os conteúdos sobre dengue e febre amarela fazendo referência a fabricação de vacinas. 
Tendo em vista os conteúdos sobre dengue e outras doenças relacionadas ao mosquito Aedes 
aegypti, verifica-se que esses conteúdos não foram bem abordados durante os anos analisados e 
nesses anos, as questões sobre dengue e febre amarela poderiam ter sido melhores 
contextualizados com o cotidiano do estudante, chamando atenção para dados estatísticos e os 
problemas registrados em distintas regiões do país.  

 No ano de 2016, na primeira e segunda aplicação foram abordadas poucas questões de 
Zoologia, entretanto várias questões com relação ao mosquito Aedes aegypti poderiam ter sido 
trabalhadas de modo contextualizado e problematizado, tratando dos casos sobre dengue, vírus 
chikugunya e o zika vírus, como destacado por Nicoletti & Sepel (2016) ao analisarem o tema vírus 
nas questões do Enem, destacam a necessidade de abordar os arbovírus como possível causador de 
novos casos de microcefalia em recém-nascidos. Além disso, a Zoologia participaria de forma direta 
ou indireta na construção dessas questões, uma vez que o vetor desses vírus é um inseto (Classe 
Insecta; Filo Artrhopoda) e este tema foi bastante debatido no ano citado sendo atuais e bem 
vivenciados pela população. 

 O ENEM é um exame que visa à abordagem de conteúdos contextualizados e que permite 
uma maior aproximação do conhecimento científico com o cotidiano dos estudantes (Silva, 2010), 
esses conteúdos são tratados a nível nacional, não sendo específico para uma determinada região, 
no qual não há escolhas de conteúdos de acordo com as regiões, e sim uma abordagem ampla dos 
conteúdos. No entanto, Rodrigues (2007) ressalta que os conteúdos devem articular com a região e 
sua respectiva comunidade e que a expansão e abordagem dos conteúdos precisa se expandir para 
ampliar o contexto em que o estudante se vê inserido, evitando limitar-se ao processo educacional 
que se desenvolve na sala de aula. Porém, conforme Fernandes & Marques (2012) existe a 
necessidade de ultrapassar as visões que limitam o contexto a aspectos da localidade dos 
estudantes. Desse modo, pode-se concluir que, o trabalho do professor não deve basear-se apenas 
em acontecimentos locais ou regionais, da mesma maneira que as questões do ENEM não devem 
ser elaboradas com conteúdos locais ou regionais e sim com conteúdos a nível nacional, visto que o 
ENEM é um exame realizado nacionalmente. 

 Todas as questões de zoologia analisadas seguiram uma dinâmica de uso nacional, não 
ocorrendo regionalizações, visto que é um exame aplicado nacionalmente, sendo importante a 
abordagem de conteúdos comum a todos os que realizam esse exame anualmente. 

 Portanto, faz-se necessário a abordagem de conteúdos comuns a todas as regiões e que 
sejam relacionados com temas atuais de convívio a todos, pois os conteúdos que remetem ao dia a 
dia tornam-se mais simples na assimilação do que é tratado na questão. Desse modo, espera-se que 
cada vez mais, os conteúdos trabalhados no ENEM sejam significativos, aproximando-se ao cotidiano 
do educando, para que assim compreendam e façam aproveitamento e bom emprego desses 
conhecimentos na vida cotidiana. 
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Presença de elementos visuais 

 Nos anos analisados, não foram abordados gráficos e tabelas, apenas sete questões com 
imagens e quadros, correspondendo a 23,33 % do total. Destas, 16,66% apresentaram imagens (n= 
5) e 6,66 % apresentaram quadros (n=2), as questões que apresentaram quadros não estavam 
diretamente relacionadas com os conteúdos e/ou filos do qual a questão remetia e sim com outras 
áreas da Biologia, tal como ecologia e disciplinas como Química. As questões que apresentaram 
tanto imagens quanto quadros exigiam do estudante maior atenção e interpretação, pois o enunciado 
os direcionava para esses elementos, para que pudessem responder de forma assertiva.  

  Neste contexto, Vasconcelos & Souto (2003), afirmam que a função das ilustrações é tornar 
as informações mais claras, estimulando a compreensão e interação entre os leitores e o texto 
científico.  Através de um dos critérios estabelecidos, que é a qualidade das ilustrações, verificou-se 
que as imagens presentes nas cinco questões não apresentaram coloração. Um dos parâmetros 
estabelecidos pelos mesmos autores é a qualidade dos recursos visuais levando em consideração a 
nitidez, cor entre outros que são de suma importância para uma melhor visualização e interpretação. 
Uma figura adequada deve ser compreensível, possuir legenda autoexplicativa, ter relação direta com 
o texto, e ser inserida à medida que a informação é apresentada (Vasconcelos & Souto, 2003). 
Tomando como base esse trecho foi possível observar que a imagem da prova de 2009 não 
apresentava legenda (Figura 2). Porém, a ausência da legenda não foi um fator limitante no 
entendimento da questão, visto que a imagem teve a função ilustrativa para direcionar onde cada 

espécie se localizava e a resposta poderia ser obtida a partir de conhecimentos sobre evolução.   

Questão 33 do ENEM 2009 

Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A 
pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma 
mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é 
muito parecida à cor do solo da região em que se encontram que também apresenta a mesma 
variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, encontram-se 
representadas sete diferentes populações de P. polionotus. Cada população é representada pela 
pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. 

O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é 

 

 

 

 

                             

 

 

Figura 2- Relação da pelagem das espécies de ratos com a cor do solo onde são encontrados. 

Fonte: Prova do ENEM do ano de 2009 (INEP). 

As imagens possuem a vantagem de serem mais bem interpretadas, pois as pessoas 
entendem melhor o que é visualizado (Frantz, Martins, & Mello, 2014). Porém, caso as imagens não 
possuam boa nitidez, a informação que a imagem está transmitindo pode se tornar obscura para o 
leitor interpretar e alcançar a resposta de forma correta, outro ponto analisado nas imagens 
trabalhadas nas questões foi à ausência de coloração, sendo todas elas em preto e branco, contudo 
isso é fato que exige mais gasto, desse modo optam por imagens impressas sem coloração 
diminuindo o custo das provas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na atual pesquisa, pode-se observar que os conteúdos de Zoologia foram abordados em 
todos os anos analisados representando um número significativo de questões quando comparado 
com outras áreas abordadas na Biologia nos anos analisados, tendo em vista que os conteúdos com 
abordagem zoológica foram trabalhados em todo período analisado, sendo representado 
principalmente por conteúdos que envolviam os filos Arthropoda, Chordata, Cnidaria, Echinodermata, 
Mollusca, Platyhelminthes e Knetoplastida, embora tenha sido levantados conteúdos da Zoologia 
interligados com outros ramos da Biologia, a Ecologia apresentou-se como sendo um dos mais 
integrados com conteúdos zoológicos trabalhados nos anos analisados. 

 De acordo com as categorias de análise propostas no presente estudo, foram levantadas 
questões multidisciplinares, contextualizadas, interdisciplinares, bem como questões com imagens e 
quadros, o que retratou a proposta do novo Enem, a qual salienta a importância da abordagem dos 
conteúdos cada vez mais integrados com distintas áreas do conhecimento e a aproximação desses 
conteúdos com o cotidiano do discente, diminuindo deste modo o enfoque conteudista e a 
memorização dos conteúdos vistos com frequência nos antigos vestibulares tradicionais.  

Entretanto, a abordagem de questões com ilustrações, e interdisciplinares apresentou baixa 
abordagem, desse modo há a necessidade de maior elaboração de questões que abranjam esses 
elementos para que haja estímulo visual na interpretação de questões com imagens, quadros, bem 
como a utilização de conhecimentos de outras disciplinas na resolução das questões, além das que 
foram abordadas nos anos analisados.  

Desse modo, faz-se necessário que a abordagem desse conteúdo seja mais frequente nas 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio, com maior integração com outras áreas do 
conhecimento, sejam essas, outras áreas da Biologia bem como outras disciplinas, além da 
elaboração de questões utilizando gráficos e tabelas os quais não foram trabalhados nos anos 
analisados. 
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ANEXO A – Normas da Revista Investigações em Ensino das Ciências 

 

Todos os artigos são publicados com a licença Creative Commons Atribuição-Não 
Comercial 4.0 Internacional. Os autores mantêm os direitos autorais sobre suas 
produções, devendo ser contatados diretamente se houver interesse em uso 
comercial dos trabalhos. A publicação na IENCI não fornece compensação 
financeira de qualquer espécie aos autores. 

O autor responsável pela submissão representa todos os autores do trabalho e, ao 
enviar o artigo para a revista, está garantindo que tem a permissão de todos para 
fazê-lo. Da mesma forma, assegura que o artigo não viola direitos autorais e que 
não há plágio no trabalho. A revista não se responsabiliza pelas opiniões emitidas. 

São considerados para arbitragem artigos de qualquer orientação teórica e 
metodológica, enfocando qualquer aspecto do ensino/aprendizagem de ciências, 
com o entendimento de que são originais e que não estão sendo submetidos à 
publicação em outras revistas. São apreciados trabalhos em português, espanhol ou 
inglês. Pedimos aos autores especial atenção ao foco e escopo da IENCI detalhados 
neste link: foco e escopo. 

A submissão de artigos para publicação na IENCI deverá ser feita, exclusivamente, 
na página da revista na área Submissões Online. Toda correspondência relativa a 
submissões deverá ser feita também através da página da revista. 
 
Não há limite máximo para o número de páginas das publicações, mas se os 
editores ou os árbitros considerarem o artigo excessivamente longo poderá ser 
solicitado redução de sua extensão. 

A submissão de artigos à IENCI deverá atender rigorosamente às seguintes 
condições: 

 O artigo deve ser inédito e não ter sido submetido a outras revistas; 

 São aceitos artigos em português, espanhol ou inglês; 

 o artigo deverá conter um título, resumo e até cinco palavras-chaves na língua 
original. Se escrito em português ou espanhol deverá conter, também, uma 
tradução para o inglês do título, do resumo e das palavras-chaves. Se escrito 
em inglês, deverá conter uma versão em português do título, resumo e 
palavras chaves. 

 O texto do artigo encaminhado deve ser anônimo o que implica suprimir o 
nome dos autores e todas informações a eles referentes, como a instituição a 
que pertencem, endereços, citações bibliográficas, agradecimentos, 
referências (i.e., autocitações) e demais alusões que possam permitir a 
identificação dos autores. Se o artigo for aceito para publicação, será solicitada 
a versão completa do trabalho com todas as informações suprimidas. 

Quanto à formatação:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/about/editorialPolicies#focusAndScope
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1. Recomenda-se que os autores usem o template eletrônico disponível 
em IENCI_template1, que já está configurado segundo as especificações que 
seguem; 

2. Os originais devem estar no formato .docx, .doc ou .odt (Open Document 
Text) e serem apresentados em: 

 Papel tamanho A4; 

 Margens esquerda, direita, superior e inferior: 2,0 cm; 

 Tabulação: 1,5 cm da margem esquerda; 

 Em todo o texto: espaço entre linhas simples e após o parágrafo 10 pt; 

 Alinhamento do corpo do texto e das notas de rodapé: justificado; 

 Fonte: Arial 10 pt, nos títulos, corpo de texto, legendas e citações longas 
recuadas; Arial 8 pt para notas de rodapé; 

 Notas de rodapé são numeradas continuamente em algarismos arábicos; 

 Citações curtas no corpo do texto devem ser colocadas entre aspas e em 
itálico. Caso a citação já traga algum trecho entre aspas no original, substituí-
las, no trecho, por aspas simples. Isso também se aplica a citações longas. As 
aspas simples também devem ser usadas para manter alguma marcação feita 
no trecho original em itálico; 

 Citações longas devem iniciar em novo parágrafo, justificado, com recuo de 4 
cm em relação à margem esquerda, sem recuo adicional na primeira linha da 
citação; 

 Grifos devem ser feitos em itálico ou negrito; palavras sublinhadas são 
permitidas em endereços URL, exclusivamente; 

 Elementos não textuais (tabelas, quadros, gráficos, figuras, mapas e imagens) 
devem ser: 

 Inseridos no lugar apropriado do texto, não sendo necessário enviá-
los em separado; 

 Colocados após sua citação no texto, tão próximo quanto possível, 
mas de forma que o elemento gráfico e sua legenda fiquem na 
mesma página; 

 Todos os elementos gráficos que não forem do próprio autor, sejam 
adaptações ou extrações de alguma obra, precisam ter a autoria 
referenciada na respectiva legenda. Exemplo: Figura 3 – Legenda 
descritiva (adaptado/extraído de Araujo & Veit, 2010, p.2). A 
referência completa deve ser listada na seção “Referências” do 
artigo; 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/IENCI_template1.docx
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 No caso de tabelas e quadros, identificados no topo com 
numeração em algarismos arábicos, seguida da legenda 
centralizada; 

 No caso de gráficos, figuras, mapas e imagens, identificados na 
base com numeração em algarismos arábicos, seguida da legenda 
centralizada; 

  

3. Referências disponíveis na web devem conter o respectivo link para o DOI, se 
houver, ou para a URL; 

4. As citações às referências bibliográficas devem ser feitas no formato autor-
data, com apenas a primeira letra do sobrenome de cada autor em letra 
maiúscula. Ex.: (Campbell & Stanley, 1963, p. 176); Se faz parte do corpo do 
texto: “Campbell e Stanley (1963)...”. Observe que no corpo do texto é usado 
"e" e não "&". 

5. no final do artigo deve constar uma lista completa das referências 
bibliográficas citadas ao longo do texto. Todas a referências contidas nessa 
lista devem ter sido citadas no texto; devem estar em ordem alfabética e 
obedecer as demais normas da APA 6a edição, conforme modelo 
apresentado na seção “Referências bibliográficas” das presentes normas; 

6. na versão completa, a ser enviada se o artigo for aceito para publicação, 
deverá constar na folha de rosto o título, nomes dos autores, afiliação 
institucional, resumo no idioma original e abstract, e deverão ser inseridas 
todas as demais informações suprimidas na versão anônima. A apresentação 
dos elementos iniciais do artigo e a formatação correspondente devem seguir 
o modelo disponível em IENCI_template2; 

7. os editores não recomendam publicações com mais de três autores. Caso 
isso ocorra, em documento à parte, deverá ser apresentada uma justificativa 
e esclarecida a contribuição de cada um dos autores no trabalho 
desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/IENCI_template2.docx



