ENADE 2019

A prova ENADE têm como referência as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN)
- Formação Geral – 10 questões
situações-problema, estudos de caso, simulações e interpretação de
textos, imagens, diagramas, gráficos e tabelas.

PROVA ENADE

- Conhecimento Específico – 30 questões
desenvolvimento de competências e a aquisição de conhecimentos
esperados para o perfil profissional de cada curso, em níveis
diversificados de complexidade.
Questões

Peso

Formação geral

10 - 8 objetivas e 2 discursivas

25%

Conhecimento específico

30 - 27 objetivas e 3 discursivas

75%
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ESTRUTURA DA
QUESTÃO ENADE
TEXTO - BASE
Fique atento ao
comando da
questão. Ela
determina o que
você deve
responder

ENUNCIADO
ALTERNATIVAS
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RESPOSTA ÚNICA

TIPOS DE
QUESTÕES

Enuncia o problema ou a situação-problema na forma de pergunta e apresenta as alternativas de
resposta.

RESPOSTA MÚLTIPLA
Apresenta uma situação contextualizada com afirmativas pertinentes a ela. Recomenda-se esse tipo
de item quando se avalia vários tópicos de conteúdo utilizando uma única questão.
ASSERÇÃO OU RAZÃO
Apresenta duas afirmativas que podem ou não ser proposições verdadeiras ou corretas, assim como
podem ou não estabelecer relações entre si. Esse tipo de questão é indicado para avaliação de
habilidades complexas.
INTERPRETAÇÃO
A questão é construída com base em texto, gráfico, tabela, fotografia e outros materiais para que o
estudante faça interpretações, inferências, generalizações, conclusões e críticas.
DISCURSIVA
• As questões discursivas avaliam clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização
de vocabulário adequado e correção gramatical do texto
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RESPOSTA ÚNICA

TIPOS DE
QUESTÕES

Texto base

Enunciado

Aqui, o estudante
deve saber sobre o
período a que o
texto base se refere
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RESPOSTA MÚLTIPLA

TIPOS DE
QUESTÕES

Texto base

Enunciado
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ASSERÇÃO OU RAZÃO

TIPOS DE
QUESTÕES

Texto base

Enunciado
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INTERPRETAÇÃO

TIPOS DE
QUESTÕES

Texto base

Enunciado
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DISCURSIVA

TIPOS DE
QUESTÕES

Texto base

Enunciado
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DICAS PARA
QUESTÕES
OBJETIVAS

-

Controle o tempo.

-

Você tem aproximadamente dois minutos para resolver cada questão!

-

Algumas questões você responderá em poucos segundos, sobrando tempo para as outras.

-

Atenção para não gastar muito tempo em uma questão difícil, enquanto que o mesmo tempo
poderia lhe garantir várias questões mais fáceis.

-

Antes de passar as respostas para o gabarito, verifique se não se esqueceu de resolver ou pulou
alguma questão.

-

Preste muita atenção na hora de transcrever as respostas da prova para o gabarito.

-

Inicie sua prova pelas questões discursivas, em seguida responda as objetivas.

-

Comece pelas questões fáceis, aquelas que você sabe a resposta.

-

Deixe por último as questões objetivas que tenha dúvidas.

-

Busque as alternativas que apresentem maior coerência com o conteúdo cobrado.
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DICAS PARA
QUESTÕES
DISCURSIVAS

-

Destine a essas questões um tempo maior pois terá melhor desempenho quem souber redigir e estruturar
bem suas ideias.

-

Identifique claramente a situação ou problema proposto: O que é mesmo que a questão está solicitando?
Qual o assunto ou conteúdo envolvido?

-

Atente para o enunciado ou comando: compare, analise, justifique, cite, exemplifique, retire do texto, etc.
Fazer o que o enunciado pede é fundamental, estrutura inadequada muitas vezes acaba zerando a questão.

-

Associe a situação identificada a um conjunto de princípios, leis e generalizações que explicam ou
solucionam o problema.

-

Estabeleça um esquema ou estratégia de abordagem da situação: decidir os passos e caminhos a serem
percorridos.

-

Formule a resposta na linguagem verbal ou simbólica adequada à situação, atentando para o vocabulário e
terminologia técnica apropriada, observando as seguintes especificações:
Faça períodos curtos, pois os longos podem tornar o texto confuso e criar
problemas de coesão e coerência;
A clareza e a objetividade são itens muito importantes;
Evite a repetição e nada de gírias. Corrigir o rascunho antes de passar a
limpo é uma boa medida.
Rasuras só no rascunho;
U Responda
N I V I L L E as
. B questões
R

com tranquilidade, mas controle o seu tempo.

