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APRESENTAÇÃO

O Enem – Exame Nacional do Ensino Médio foi aplicado, pela primeira vez, em 1998. 

Na época, as análises estatísticas dos resultados da avaliação em larga escala da educação 

básica já eram feitas no SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ainda hoje está 

em vigor.

Desde a sua criação, o Enem foi desenhado para propiciar, aos participantes que a ele 

se submetessem voluntariamente, autoavaliação, com vistas às escolhas futuras, tanto em 

relação ao mundo do trabalho, quanto em relação à continuidade de estudos. 

De 1998 a 2008, o Enem foi constituído por uma única prova, e seu modelo de análise 

de resultados baseava-se no percentual de acertos que se transformava por somatória numa 

nota geral. Seus resultados individuais eram analisados num modelo pedagógico sob a ótica de 

cada uma das cinco competências e suas respectivas habilidades.

Cumpre observar que, em uma prova de caráter interdisciplinar, itens relativos a uma 

mesma habilidade faziam parte de mais de uma competência. Assim, cada participante 

recebia sua nota geral e sua nota em cada uma das cinco competências. Além disso, o Boletim 

Individual de Resultados trazia a média das notas de todos os participantes do Enem naquele 

ano e mais a interpretação das médias de todos, em cada uma das cinco competências, como 

medida de comparabilidade.

As escolas que quisessem conhecer o resultado de seus alunos recebiam um Boletim da 

Escola, baseado nas comparações da média de seus alunos e das médias nacionais, desde que 

95% dos egressos do terceiro ano de seu Ensino Médio tivessem feito a prova e a instituição 

declarasse uso pedagógico exclusivo e interno dos resultados. 
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O Enem adotava como parâmetro as análises estatísticas clássicas TCT – Teoria Clássica 

dos Testes – que permitiam medir proficiência a partir de uma análise do percentual de acertos.

À época, não eram disseminadas as vantagens da calibração de itens por meio de pré-

testes antes da realização dos exames. A submissão desses resultados a análises estatísticas 

mais complexas, como a TRI – Teoria de Resposta ao Item –, permitiu calcular, através de prova 

empírica, os diferentes níveis de dificuldade de cada item

Com a crescente complexificação e compreensão das análises de dados, sobretudo em 

função da participação do Brasil no PISA, em 2000, outras análises ainda mais sofisticadas 

puderam ser atribuídas ao Enem. A partir de 2009, ele ganha maior amplitude e complexidade, 

com provas para cada uma das quatro áreas de conhecimento, valendo-se de suas análises da 

TRI, que permitem a construção de uma escala de proficiência única, cumulativa para todos os 

anos, em cada área de conhecimento.

Em 2018, ano em que o Enem completa 20 anos de uma história de sucesso e de 

crescentes transformações, com quase cem milhões de participantes, o grupo de pioneiros 

autores desse exame, ainda sob a liderança de sua coordenadora original, houve por bem 

submeter, às analises modernas da TRI, os exames dos dez primeiros anos do Enem, embora 

a posteriori.

Por meio de um trabalho estatístico de extrema qualidade técnica, chegou-se à grata 

conclusão de que, mesmo sem os pré-testes, as provas se mostraram instrumentos precisos 

e bem elaborados para avaliar o que se propunha, o que permitiu a construção de Escalas de 

Proficiência para cada ano de realização do exame, no período de 1998 a 2008.

Naturalmente, não foi possível a elaboração de uma escala única, pois na construção 

das provas das onze primeiras edições não se tratou, a priori, de garantir metodologicamente 

a equivalência dos resultados.

A descrição das onze Escalas de Proficiência, que permite conhecer o que os participantes 

demonstraram saber fazer em suas tarefas cognitivas propostas em cada edição, é o trabalho 

que se segue.

 

                                                                                                              

Maria Inês Fini

Presidente do INEP
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1  BREVE HISTÓRICO: 
ENEM 1998-2008

O Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – foi realizado pela primeira vez no dia 

30 de agosto de 1998, pelo Inep, com a aplicação das provas em 184 municípios brasileiros, 

entre eles todas as capitais, e registrou 157.221 inscritos. Essa iniciativa foi precedida de um 

grande esforço de articulação com os sistemas estaduais de ensino – tendo como interlocutor 

o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) – e com as universidades, pois o 

Inep considerou o apoio destes segmentos estratégico para a consolidação do Enem.

Desde sua primeira realização, seus pressupostos teórico-metodológicos foram sendo 

cada vez mais explicitados e anunciados à comunidade educacional do Brasil, que se debruçou 

com empenho e profissionalismo na tarefa de compreender a proposta do exame em suas 

múltiplas dimensões, avaliando-a com criterioso rigor, oferecendo valiosas contribuições ao 

modelo proposto.

A partir de 2001, com a isenção do pagamento da taxa de inscrição para os concluintes 

do Ensino Médio da escola pública, o exame passou a ser planejado para mais de um milhão 

de pessoas. Para o sucesso de um exame desta abrangência, foi decisiva a parceria com cada 

diretor de escola pública e particular de Ensino Médio, os quais, em todo o Brasil, emprestaram 

apoio e orientação à realização das inscrições, etapa estratégica para a consolidação do 

cadastro dos participantes do qual dependem todos os registros, tão respeitados por todos os 

usuários dos resultados do exame. O apoio das Secretarias de Educação sempre foi decisivo, 

também, para a realização do Enem.

A partir de 2004, o Enem tornou-se um dos critérios de seleção para o PROUNI, programa 

instituído pelo Ministério da Educação para a concessão de bolsas de estudo integrais e 

bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento (meia-bolsa) para cursos de graduação e 
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sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem 

fins lucrativos.

Em 2008, além do gradativo aumento de instituições de ensino superior que utilizavam 

os resultados do exame em seus processos seletivos (mais de 700), havia consenso entre 

os pesquisadores brasileiros acerca da contribuição do Enem às discussões sobre avaliação 

de desempenho em larga escala e, também, à compreensão da reforma do Ensino Médio 

(1996-7) e dos requisitos de desempenho desejáveis ao término da escolaridade básica no 

Brasil, tal como expressos na LDB  - Lei de Diretrizes e Bases" depois de LDB. Em 2008, mais de 

quatro milhões de participantes estavam inscritos na prova do Enem!

Desde a primeira edição do Enem, o Inep aplicou aos participantes um questionário 

socioeconômico que permite contextualizar o desempenho em situações pessoais, familiares, 

de trajetória escolar, de condição econômica, de experiência de trabalho, nas percepções sobre 

a escola, nas crenças, nos valores e nas expectativas de futuro. Nenhuma outra avaliação sobre 

a juventude no Brasil e no mundo reuniu um acervo tão grande de dados, todos disponíveis no 

Banco de Dados do Inep aos pesquisadores brasileiros que queiram explorá-los.

O Enem é voluntário e tem como objetivo avaliar o desempenho global de cada um 

dos participantes, oferecendo parâmetros para o prosseguimento dos estudos ou para o 

ingresso no mundo do trabalho. Essa característica do Enem impossibilitou que se guardasse 

representatividade significativa de participantes que permitisse estabelecer comparações de 

resultados entre indivíduos, escolas, municípios, regiões e unidades da federação. O Inep se 

comprometeu a garantir o sigilo dos resultados individuais, comunicados diretamente aos 

interessados, por via postal.

O Exame Nacional do Ensino Médio deve ser compreendido como parte de um processo 

da reforma educacional definida em 1996, e decorrente das perspectivas nacionais para a 

educação no Brasil, abertas pela Constituição Federal de 1988.

O Congresso Nacional promulgou a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, que estabeleceu 

o Ensino Médio como a etapa final da educação básica, voltada para o aprimoramento do 

educando em sua formação ética, sua autonomia intelectual e seu pensamento crítico, em sua 

preparação para a cidadania, para o trabalho e para continuar aprendendo.

A Lei propõe que se dê destaque à educação tecnológica básica, à compreensão da 

ciência, das letras, das artes, do processo histórico de transformação da sociedade e da 

cultura. Propõe promover o domínio das formas contemporâneas de linguagem, dos princípios 

tecnológicos da produção moderna e dos conhecimentos filosóficos e sociológicos para o 

exercício da cidadania, conduzindo-se esse ensino e sua avaliação, de forma a estimular a 

iniciativa dos estudantes.

A LDB de 1996 estabelece, assim, que a educação de base responda aos desafios da vida 

contemporânea, em sua inédita dinâmica, demandando autonomia intelectual e capacidade 
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de aprendizado permanente, o que não se realiza com a retenção de informações ou a 

padronização de atitudes por treinamento repetitivo, porque implica dar condições de fazer 

julgamentos éticos e práticos, de ter iniciativa e tomar decisões, de enfrentar problemas reais 

ou adaptar-se a situações sem precedentes.

O Exame Nacional do Ensino Médio é um dos instrumentos a serviço de uma educação 

básica que confere efetiva autonomia aos jovens brasileiros, concebido e aperfeiçoado 

de forma a contemplar todas as dimensões práticas, críticas e éticas da formação escolar, 

sinalizadas pela LDB; incorporar o caráter dinâmico do conhecimento e de sua aplicação na 

vida pessoal e social; permitir ao estudante uma avaliação comparativa de seu preparo geral 

para a vida em sociedade, garantindo seu direito de divulgar ou não seu resultado individual; 

considerar, respeitar e valorizar a unidade e a diversidade cultural no Brasil.
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2  DIMENSÃO 
TEÓRICO-METODOLÓGICA: 

ENEM 1998-2008

A estrutura conceitual de avaliação do Enem, desde sua primeira aplicação, em 1998, 

tem como referência principal a articulação entre o conceito de educação básica e o de 

cidadania, tal como definido nos textos constitucionais e da LDB de 1996.

O modelo de avaliação do Enem foi desenvolvido com ênfase na aferição das 

estruturas mentais com as quais as pessoas constroem continuamente o conhecimento 

e não apenas na memória que, importantíssima na constituição das estruturas mentais, 

sozinha não consegue desenvolver a capacidade de compreender o mundo em que se vive, 

tal é a velocidade das mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e do próprio acervo de 

novos conhecimentos. 

Essa dinâmica social é desafiadora, apresenta novos problemas, questiona a 

adequação de antigas soluções e exige um posicionamento rápido e adequado a este cenário 

de transformações. Ele permeia todas as esferas da vida pessoal, mobilizando continuamente 

a reflexão acerca dos valores, atitudes e conhecimentos que pautam a vida em sociedade. O 

objetivo do Enem é medir e qualificar as estruturas responsáveis por essas interações.

O Enem focaliza, especificamente, competências e habilidades básicas desenvolvidas, 

transformadas e fortalecidas com a mediação da escola. As tendências internacionais, tanto 

em realidades mais próximas como nas mais distantes, acentuam a importância da formação 

geral na educação básica, não só para a continuidade da vida acadêmica como, também, 

para uma atuação autônoma do indivíduo na vida social, com destaque para sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Esta formação deve ser compreendida como uma sólida aquisição dos conteúdos 

tradicionais associada ao desenvolvimento de estruturas capazes de operacionalizá-los no 
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enfrentamento de problemas apresentados pela realidade social, cada vez mais complexa. 

Das interações contínuas realizadas pelo cidadão individualmente e validadas por todos os 

cidadãos coletivamente é que são construídos os conhecimentos. Assim, os conceitos, as 

ideias, as leis, as teorias, os fatos, as pessoas, a história, o espaço geográfico, as manifestações 

artísticas, os meios de comunicação, as línguas, a ética, a política e os valores – traduzidos 

nos conteúdos formais das Linguagens, Artes, Ciências Humanas, Ciências Naturais e da 

Matemática – constituem-se em um conjunto de condições essenciais à construção do 

conhecimento.

O exame é estruturado a partir de uma matriz que indica a associação entre os 

conteúdos, competências e habilidades básicas, na fase de desenvolvimento cognitivo e 

social correspondente ao término da escolaridade básica.

Considera como referências norteadoras: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação sobre a Educação Básica e Ensino Médio e os textos da reforma do 

Ensino Médio (1997).

Cada uma das cinco competências que estruturam o exame, embora correspondam 

a domínios específicos da estrutura mental, funcionam de forma orgânica e integrada. Elas 

expressam-se, especificamente no caso do Enem (1998-2008), em 21 habilidades.

A forma encontrada para contemplar as várias dimensões formativas, tomando o 

conhecimento em seu caráter dinâmico, ou seja, não como retenção estática de informações 

nem como repetição automática de procedimentos, foi organizar a avaliação em torno 

de (cinco) qualificações gerais ou capacidades operativas articuladas, designadas como 

competências. A verificação das competências se estabelece, numa parte objetiva da prova, 

enfeixando-se algumas das (vinte e uma) diferentes capacidades operativas mais específicas, 

designadas como habilidades, exercitadas ao tratar de situações-problema, apresentadas 

nas questões em contextos reais. Na parte relativa à redação, as competências se verificam 

atribuindo-se valores distintos aos diferentes aspectos da compreensão e da elaboração do 

texto. Este conjunto de conteúdo, habilidades e competências constitui a matriz de descritores 

de avaliação do Enem.

Cada uma das vinte e uma habilidades é verificada, na parte objetiva da prova, por 

meio de três diferentes questões, de maneira a garantir certa variação, em termos de 

complexidade ou dificuldade, aumentando assim a capacidade de discriminação da prova. Por 

isso, esta parte objetiva é sempre constituída de 63 questões (3x21). Algumas das habilidades 

se apresentam claramente relacionadas a certas competências, outras habilidades podem 

ser mais próximas de uma ou de outra competência.
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2.1. COMPETÊNCIAS AVALIADAS: ENEM 1998-2008

I -  Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica.

II -  Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 

produção tecnológica e das manifestações artísticas.

III -  Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados 

de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.

IV -  Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.

VI - Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos 

e considerando a diversidade sociocultural.

2.2. HABILIDADES AVALIADAS ENEM 1998-2008

1.  Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno, 

de natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e 

selecionar os instrumentos necessários para realização ou interpretação do 

mesmo.

2.  Em um gráfico cartesiano de variável socioeconômica ou técnico-científica, 

identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou decréscimo 

e taxas de variação.

3.  Dada uma distribuição estatística de variável social, econômica, física, química 

ou biológica, traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las, 

objetivando interpolações ou extrapolações.

4.  Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de determinada 

área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras linguagens ou 

vice-versa.

5.  A partir da leitura de textos literários consagrados e de informações sobre 

concepções artísticas, estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, 

social, político ou cultural, inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos e 

recursos expressivos dos autores.
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6.  Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de 

variantes linguísticas de natureza sociocultural, regional, de registro ou de estilo, 

e explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal.

7. Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em 

diferentes processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes recursos 

e opções energéticas.

8.  Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações 

ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos 

naturais, materiais ou energéticos.

9.  Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a 

manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo 

quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais 

e de intervenção humana.

10.  Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever 

transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução 

da vida, variações populacionais e modificações no espaço geográfico.

11.  Diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico ou 

químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a 

continuidade e a evolução dos seres vivos.

12.  Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, 

às condições de vida e saúde de populações humanas, por meio da interpretação 

de diferentes indicadores.

13.  Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da 

biodiversidade para preservação da vida, relacionando condições do meio e 

intervenção humana.

14.  Diante da diversidade de formas geométricas planas e espaciais, presentes na 

natureza ou imaginadas, caracterizá-las por meio de propriedades, relacionar seus 

elementos, calcular comprimentos, áreas ou volumes, e utilizar o conhecimento 

geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade.

15. Reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e utilizar em 

situações-problema processos de contagem, representação de frequências 

relativas, construção de espaços amostrais, distribuição e cálculo de 

probabilidades.

16.  Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes a 

perturbações ambientais, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes, 

reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos ecossistemas e no sistema 
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produtivo e propor formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos da 

poluição ambiental.

17.  Na obtenção e produção de materiais e de insumos energéticos, identificar etapas, 

calcular rendimentos, taxas e índices, e analisar implicações sociais, econômicas e 

ambientais.

18.  Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a 

em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e 

lugares.

19.  Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico 

geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano, comparando 

diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 

analisando a validade dos argumentos utilizados.

20.  Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu 

contexto histórico e geográfico.

21.  Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica, 

contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância 

dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais.
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3  DESCRIÇÃO DAS ESCALAS 
DO ENEM: 1998-2008

O Enem é um exame individual, de caráter voluntário, oferecido anualmente aos 

concluintes e egressos do Ensino Médio, com o objetivo principal de possibilitar a todos os que 

dele participam uma referência para autoavaliação, a partir das competências e habilidades 

que estruturam. Os resultados apresentados sempre se reportarão aos dados agregados do 

desempenho dos participantes do Enem 1998-2008. Esta ressalva é importante, a fim de evitar 

inferências e generalizações que não encontram respaldo no escopo desse exame.

Em 2018, o grupo de especialistas do Enem original foi chamado para construir e 

interpretar as escalas de proficiência do Enem 1998-2008. O Enem, em sua versão original, 

sempre analisou o desempenho dos participantes por meio de escores obtidos pela Teoria 

Clássica dos Testes (TCT). Esta análise tem como principal objetivo analisar a viabilidade da 

utilização da Teoria da Resposta ao Item (TRI) como medida de desempenho de alunos que 

realizaram um exame com as características do Enem Original. 

A TRI baseia-se em um modelo estatístico e, por realizar uma análise mais elaborada, 

permite estimar as características dos itens, como o nível de dificuldade, o nível de 

discriminação e a probabilidade de acerto casual, etapa denominada de "calibração do item". 

Dadas as características dos itens, a TRI produz estimativas das proficiências dos avaliados, de 

acordo com o padrão dos acertos. 

Tem-se, por premissa, que um indivíduo situado em certo nível de proficiência tende 

a acertar os itens de nível de dificuldade menor que sua proficiência (itens mais fáceis) e 

errar os itens de nível de dificuldade maior (itens mais difíceis). Portanto, o padrão esperado 

é que os itens mais fáceis sejam acertados e que os itens mais difíceis sejam errados. Assim, 

a proficiência não depende somente do número de acertos, mas também da coerência das 
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respostas corretas. Por exemplo, o acerto de um item difícil tende a aumentar bastante a 

proficiência de um avaliado que também está acertando itens fáceis e médios; mas não deve 

aumentar significativamente a proficiência de um avaliado que não acerta itens mais fáceis. 

A descrição da escala de proficiência permite interpretar aquilo que os participantes 

sabem e são capazes de realizar em relação aos conteúdos, habilidades e competências 

avaliados no Enem. A interpretação da escala é cumulativa, ou seja, os participantes situados 

em um determinado ponto dominam não só os conteúdos, habilidades e competências 

associados a esse ponto, mas também as proficiências descritas nos pontos anteriores.

Foi utilizada a escala (500,100). Ela foi interpretada em pontos e seus intervalos, a saber: 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850. 

As proficiências descritas na Escala representam as competências, habilidades e os 

conteúdos da Matriz do Enem, procurando demonstrar as diferenças delas nos diferentes 

pontos (complexidade). A descrição do que realmente aconteceu em cada item da prova é 

fundamental para marcar os diferentes domínios. Para cada ponto analisado, são apresentados 

dados estatísticos que possibilitam compreender melhor a proficiência dos participantes.

A seguir são apresentadas as Escalas do Enem de 1998 a 2008.



DESCRIÇÃO 
DA ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA DO 
ENEM – 1998
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 1998

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00%

Não há item nesse ponto.

250
0,01%

Não há item nesse ponto.

300
1,29%

Não há item nesse ponto.

350
7,04%

Não há item nesse ponto.

400
14,78%

No ponto 400, os participantes do Enem 1998
• identificam substituição de expressão coloquial do texto por outra de mesmo 

sentido em linguagem formal, em crônica narrativa;
• selecionam e organizam informações relativas ao contexto “pagamentos 

de contas de água e luz”, a partir da leitura de tabelas de diferentes tipos, 
mobilizando relações de proporcionalidade direta e de interdependência 
não proporcional.

450
18,94%

No ponto 450, os participantes do Enem 1998
• identificam resistência de um chuveiro como responsável pelo 

aquecimento da água, transformando energia elétrica em energia 
térmica, na passagem de corrente por um resistor.



22 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM
ESCALAS DE PROFICIÊNCIA 1998 / 2008

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

500
19,65%

No ponto 500, os participantes do Enem 1998
• reconhecem período de velocidade constante, a partir de 

interpretação de gráfico;
• associam caráter hidrelétrico de uma turbina em função da 

conversão da energia de movimento da água; 
• identificam certo valor da aceleração, a partir da inclinação da curva 

em gráfico de velocidade e com base no domínio do conceito de 
aceleração como variação da velocidade;

• identificam verso de poema em que ocorre a construção da antítese;
• selecionam propostas mais eficazes para combater a 

esquistossomose, em determinado texto sobre situação de saúde 
de um município; 

• selecionam propostas mais eficazes para combater a doença de 
Chagas, em determinado texto sobre ciclo da referida doença;

• organizam informações representadas gráfico de segmento, 
realizando inferências simples relativas à temática contextualizada; 

• classificam, em classes, animais relacionados no texto, mobilizando 
conhecimentos básicos sobre classes dos vertebrados e de seus 
principais representantes. 

550
15,59%

No ponto 550, os participantes do Enem 1998
• identificam formas geométricas, com base na capacidade de visão espacial, 

bem como de realização de medições imediatas; 
• selecionam e relacionam informações, referentes aos efeitos de um 

poluente do ar sobre a saúde humana, fornecidas em duas tabelas;
• calculam relação entre movimentos circulares e lineares;
• relacionam adequação da linguagem oral ao contexto de uso, em 

situações formais e informais;
• analisam veracidade de afirmações sobre eventos representados 

em ilustração de árvore filogenética, que relaciona primatas atuais e 
seus ancestrais, mobilizando conhecimentos básicos sobre árvores 
filogenéticas.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

600
12,03%

No ponto 600, os participantes do Enem 1998
• reconhecem situações práticas, envolvendo ideia de proporcionalidade;  
• identificam impactos da globalização nos países mais pobres, que resultam 

em maior exclusão social, estabelecendo correlações entre fatos históricos 
e geográficos, a partir da descrição de uma situação social;

• identificam características dos vegetais que sobrevivem nas áreas planas de 
parque nacional situado em área de restinga, interpretando informações 
de texto; 

• identificam efeitos da chuva ácida sobre ecossistemas e associam aumento 
da acidez de um meio com diminuição do pH; 

• relacionam condição de países subdesenvolvidos com “exclusão social”, 
mobilizando conhecimentos prévios sobre o processo de globalização, 
na atualidade, e partindo da hipótese de que ele gera, nas diferentes 
sociedades, impactos negativos;

• relacionam capitalismo globalizado ao fato de “estar eliminando as 
particularidades culturais dos povos da terra”, interpretando texto em que 
são citados produtos produzidos em diferentes países; 

• transpõem informações apresentadas por meio de gráficos de coluna, 
explicitando-as em língua materna; 

• inferem características socioeconômicas de países latino-americanos, 
interpretando e comparando informações de texto que tematiza processo 
de democratização na América Latina e mobilizando conhecimentos 
prévios sobre a história política latino-americana;

650
6,90%

No ponto 650, os participantes do Enem 1998
• identificam porcentagem esperada para demais bases nitrogenadas de 

molécula de DNA, representada em ilustração, com base em informação 
de que 40% das bases nitrogenadas do DNA de um animal são constituídas 
por Adenina; 

• identificam características de trecho de molécula de DNA, representada 
em ilustração, reconhecendo que a molécula de DNA é formada por 
2 cadeias de nucleotídeos, caracterizadas por sequências de bases 
nitrogenadas: Adenina, Timina, Citosina e Guanina; 

• associam em sequência transformações de energia potencial em cinética, 
e vice-versa;

• comparam diferentes tipos de informações relativas a contagens 
indiretas, para sistematizar informações parciais sobre determinada 
população;
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

650
6,90%

• comparam temperatura de ebulição de um líquido em locais de 
diferentes altitudes, a partir da seleção e da relação de informações 
relativas ao efeito da altitude sobre a pressão atmosférica e da 
temperatura sobre a pressão de vapor da água, dispostas em tabela e 
gráfico cartesiano;

• relacionam diluição de solução aquosa com diminuição de acidez 
e consequente aumento de pH, estimando grau desse aumento, 
interpretando dados de gráficos e tabelas;

• interpretam fatos, a partir do ponto de vista de um sujeito social sobre 
o conflito de terras no Brasil, com base na compreensão de dois pontos 
de vista antagônicos de proprietário de terras e de representante do 
movimento dos sem terras;

• inferem características da primeira geração da estética modernista, a 
partir da leitura de conto de autor de época;

• inferem motivos que levaram a criação da União Europeia, 
compreendendo o texto de leitura e mobilizando conhecimentos 
prévios tanto sobre significados econômicos da União Europeia, como 
sobre personagens citados, Helmuth Kohl e Gerhard Schroeder;

• inferem tema em discussão “a modernidade e suas contradições 
tais como desemprego, analfabetismo, sucateamento da saúde”, 
com base na compreensão do texto e mobilizando conhecimentos 
escolares sobre as características da mão de obra no Brasil, formada, 
especialmente, por trabalhadores não qualificados;

• inferem limites da globalização, no sentido de garantir à população 
acesso a bens e serviços como também seu papel universalizador 
de costumes, com base na compreensão do texto e mobilizando 
seus conhecimentos prévios sobre globalização como fenômeno 
econômico, cultural e transnacional;

• transformam informações apresentadas por meio de gráficos de 
coluna, compreendendo noção de porcentagem de elementos de 
referência a aproximações ou estimativas; 

• concluem que ancestral comum do homem e dos antropoides 
é Dryopithecus, surgido há 15 milhões de anos, com base em 
interpretação de ilustração de árvore filogenética dos antropoides e 
mobilizando conhecimentos básicos sobre árvores filogenéticas.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

700
2,84%

No ponto 700, os participantes do Enem 1998
• identificam diferentes representações gráficas relativas a contexto 

previamente caracterizado; 
• identificam, entre primatas atuais, o parente mais próximo do 

homem, com base em interpretação de ilustração de árvore 
filogenética dos antropoides e mobilizando conhecimentos básicos 
sobre o tema;

• selecionam explicações sobre o impacto de intervenções humanas 
destinadas a proteger uma determinada população animal, com 
base em gráfico das variações dessa população e mobilizando 
conhecimentos sobre fatores que concorrem para aumento ou 
diminuição das populações;  

• avaliam veracidade de afirmativas sobre transformações relativas 
ao ciclo da água, selecionando informações de texto e mobilizando 
conhecimentos básicos a respeito desse ciclo.  

750
0,77%

No ponto 750, os participantes do Enem 1998
• associam diferentes movimentos circulares intermediados por 

movimentos lineares;
• identificam peculiaridades do contexto e estabelecem estratégias de 

contagem indireta para cálculo de probabilidades;
• relacionam produção de monóxido de carbono produzido em queima 

incompleta pelos automóveis à poluição atmosférica monóxido de 
carbono.

800
0,13%

No ponto 800, os participantes do Enem 1998
• reconhecem formas geométricas, demonstrando capacidade de visão 

espacial e de imaginação e de extrapolação de contextos;
• identificam materiais que sofrem corrosão pela chuva ácida;
• convertem energia em potência, relacionando movimento da água com 

sua vazão;
• inferem a possibilidade de composição e/ou decomposição em 

diferentes porções, comparando medidas de massa fornecidas.

850
0,02%

No ponto 850, os participantes do Enem 1998
• comparam relações de proporcionalidade direta e de não 

proporcionalidade, a partir da leitura de diferentes tipos de organização 
de dados em tabelas.





DESCRIÇÃO 
DA ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA DO 
ENEM – 1999
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 1999

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00%

Não há item nesse ponto.

250
0,30%

Não há item nesse ponto.

300
2,97%

Não há item nesse ponto.

350
7,59%

No ponto 350, os participantes do Enem 1999
• reconhecem diferentes políticas demográficas expressas em slogans de 

campanhas publicitárias;
• identificam formas planas e espaciais, bem como relações entre elas;
• relacionam informações de textos de dois cientistas sobre prática da 

ciência. 

400
13,03%

Não há item nesse ponto.



30 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM
ESCALAS DE PROFICIÊNCIA 1998 / 2008

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

450
0,00%

No ponto 450, os participantes do Enem 1999
• identificam contradições inerentes ao processo de desenvolvimento 

econômico brasileiro, a partir da leitura de texto;
• identificam valores de variáveis representadas em gráficos cartesianos;
• identificam características da ocupação do território brasileiro expressas 

num texto descritivo;
• relacionam comprimento da projeção de sombras em diferentes 

localidades brasileiras e seu distanciamento, a partir de pontos de 
referência representados em mapa;

• comparam diferentes representações gráficas no plano cartesiano 
referentes a um mesmo fenômeno, revelando compreensão do significado 
da escala utilizada nos dois eixos; 

• inferem que a teoria neomalthusiana defende que o crescimento 
demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, a partir da leitura 
de texto. 

500
15,18%

No ponto 500, os participantes do Enem 1999
• identificam ordem de grandeza do período geológico em que se deu a 

formação de jazidas de combustíveis fósseis;
• identificam relação de intertextualidade entre três textos pela 

reiteração explícita de uma mesma imagem, comparando versos de 
diferentes autores;

• identificam solução para uso da terra agrícola, com base na análise 
de condições geomorfológicas de terreno representado em bloco 
diagrama;

• identificam consequências do processo histórico da Revolução 
Industrial para conquista de direitos trabalhistas;

• identificam contexto social do cotidiano de uma cidade, no período de 
industrialização brasileira, a partir da leitura de trecho da obra “Casa de 
Pensão”, de Aluísio de Azevedo; 

• identificam, entre várias opções, aquela que justifica fato relacionado 
ao não aproveitamento em larga escala da água do mar para obtenção 
de água potável;

• selecionam propostas para evitar que novas áreas de florestas nativas, 
especialmente as tropicais, sejam destruídas para suprir produção 
crescente de papel; 

• estabelecem relações discursivas entre termos que exercem mesma 
função sintático-semântica, em versos de poemas;

• organizam e interpretam informações de natureza vária, tendo em vista 
representação matemática de situação da vida cotidiana;



3131EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM
ESCALAS DE PROFICIÊNCIA 1998 / 2008

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

500
15,18%

• relacionam durabilidade de lâmpadas com sua potência e luminosidade, 
em leitura de tabela;

• interpretam gráfico, em função do tempo, de deposição em pedra de 
camada hidratada;

• avaliam eficiência de duas estratégias para controle de praga agrícola 
- controle biológico e aplicação de inseticida -, com base em gráfico do 
crescimento dessa população nessas duas situações;

• inferem que dificuldade em gerar empregos é característica e 
consequência do movimento de internacionalização da economia; 

• inferem que a Guerra Fria foi uma disputa de duas superpotências, 
EUA e URSS, a partir da leitura de trecho da obra do historiador Eric 
Hobsbawn.

550
18,06%

No ponto 550, os participantes do Enem 1999
• identificam ponto de vista do enunciador sobre determinado tema, em 

texto metalinguístico opinativo;
• identificam explicação para o fato de que as florestas tropicais são 

exuberantes, embora seus solos sejam pobres, tendo por base 
interpretação de texto; 

• identificam contexto do nascimento do Euro, moeda única adotada por 
onze países europeus, considerando o processo de desmontagem das 
estruturas do passado;

• determinam, de quem o animal resultante recebeu as características 
genéticas,  com base na sequência adotada para clonagem de uma vaca, 
e mobilizando conhecimentos sobre o papel do núcleo das células na 
hereditariedade; 

• realizam cálculos indiretos, a partir da interpretação e organização das 
informações fornecidas em tabelas de dupla entrada;

• relacionam fé e razão na Idade Média, a partir da comparação de 
excertos de textos de representantes da Igreja Católica, de períodos 
históricos distintos;

• relacionam posição (lado) em que se projeta a sombra, em função da 
longitude local;

• relacionam formas de geração elétrica com os correspondentes 
impactos ambientais;

• estabelecem paralelo entre dois processos comparáveis, envolvendo 
consumo de energia elétrica;

• analisam de forma qualitativa e quantitativa noções e relações extraídas 
de diferentes contextos, como o que se refere ao significado dos votos 
em processo eleitoral;
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

550
18,06%

• identificam formas geométricas espaciais e constroem estratégias 
para cálculo de volumes de capacidade de sólidos em situações não 
padronizadas; 

• concluem que a saúde está diretamente relacionada à condição 
socioeconômica, com base em taxas de mortalidade infantil associadas 
à porcentagem de famílias de baixa renda com crianças e às taxas de 
analfabetismo das diferentes regiões brasileiras; 

• inferem sentido Leste-Oeste da movimentação das sombras de objetos, 
a partir da linha de referência Norte-Sul, e localização de cidades 
representadas num mapa do Brasil.

600
14,42%

No ponto 600, os participantes do Enem 1999
• identificam segmento de texto que retoma ponto de vista temático já 

existente em um primeiro texto, estabelecendo relação intertextual 
entre enunciados de diferentes autores e diferentes gêneros;

• identificam processo de evaporação da água e seu efeito na 
concentração de sais minerais presentes no Sol;

• identificam há quanto tempo a agricultura começou a ser praticada no 
planeta, com base em texto que estabelece um paralelo entre a idade da 
Terra (quatro e meio bilhões de anos) e a de pessoa de 45 anos; 

• identificam, na escala da idade de pessoa de 45 anos, há quanto tempo 
surgiu o Universo, com base em texto que estabelece paralelo entre a 
idade dessa pessoa e a da Terra (quatro e meio bilhões de anos) e na 
informação de que, segundo a teoria do Big-Bang, o Universo surgiu há 
15 bilhões de anos; 

• identificam impacto e consequência climática da construção de grandes 
projetos hidrelétricos no ciclo hidrológico de uma região, mobilizando 
conhecimentos sobre a associação entre superfície livre da água e seu 
coeficiente de evaporação; 

• selecionam, com base em relato sobre as relações tróficas que se 
estabelecem em uma área em desequilíbrio, esquema de teia alimentar 
que representa essas relações antes que o desequilíbrio se instalasse; 

• calculam média de velocidades, a partir de dados em gráfico de barras;
• calculam velocidade média, a partir de média aritmética de dados de 

gráfico de barras;
• inferem função e sentido de uso de pronome reflexivo, em diferentes 

cenas de tira em quadrinhos, em textos idênticos e enunciados 
diferentes.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

650
7,13%

No ponto 650, os participantes do Enem 1999
• identificam porcentagem de genes da “mãe de aluguel” presente no 

clone, com base na sequência adotada para clonagem de uma vaca e 
mobilizando conhecimentos sobre o papel do núcleo das células na 
hereditariedade;

• identificam parcela convertida em energia elétrica, interpretando 
organograma de conversões de energia solar;

• selecionam gráfico que representa as taxas de variação da quantidade 
de anticorpos em criança que recebeu soro imune e em outra, que foi 
vacinada, mobilizando conhecimentos sobre atuação do soro imune e 
da vacina no organismo humano;

• selecionam volume e temperatura de combustível, em texto com 
informações relevantes sobre massa;

• inferem que o advento da industrialização intensificou processo de 
degradação ambiental, com base em texto que estabelece paralelo 
entre a idade da Terra (quatro e meio bilhões de anos) e a de uma 
pessoa de 45 anos, além de  destacar o tempo, nessa última escala, em 
que se percebeu o ruído de máquinas (industrialização) e o da produção 
de todo o lixo do planeta; 

• propõem solução a situação-problema relacionada à adulteração de 
água mineral, a partir da interpretação de informações fornecidas em 
texto.

700
2,36%

Não há item nesse ponto.

750
0,61%

No ponto 750, os participantes do Enem 1999
• identificam invariância da temperatura da água durante sua mudança 

de fase;
• identificam formas geométricas espaciais e constroem estratégias 

para cálculo de volumes de capacidade de sólidos em situações não 
padronizadas;

• revelam compreensão da ideia de aleatoriedade, entrelaçando-a com 
ideias de geometria. 

800
0,07%

Não há item nesse ponto.

850
0,00%

Não há item nesse ponto.





DESCRIÇÃO 
DA ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA DO 
ENEM – 2000
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2000

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,01%

Não há item nesse ponto.

250
0,46%

Não há item nesse ponto.

300
2,99%

Não há item nesse ponto.

350
7,55%

No ponto 350, os participantes do Enem 2000
• identificam texto verbal correspondente a texto não verbal que gera o 

efeito de humor, em tira em quadrinhos.

400
12,97%

No ponto 400, os participantes do Enem 2000
• identificam referência da ironia, em tira em quadrinhos.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

450
18,03%

No ponto 450, os participantes do Enem 2000
• identificam ponto de vista do enunciador sobre o tema em foco, em 

crônica reflexiva; 
• identificam aspectos principais do processo de formação do petróleo 

e reconhecem essa fonte de energia como não renovável, a partir da 
leitura de texto de apoio;

• associam imagem com tabela de medidas astronômicas;
• selecionam explicação para a separação geográfica de aves de grande porte 

e que não voam – ema, na América do Sul, avestruz, na África, e emu, na 
Austrália –, com base em mapa dessa distribuição, na explicação de que essas 
aves são parentes e mobilizando conhecimentos sobre deriva continental; 

• relacionam informações fornecidas sobre pH e cores apresentadas por 
determinado indicador ácido-base, associando-as ao caráter ácido, 
básico ou neutro de materiais presentes no cotidiano;

• relacionam diferentes alternativas para disposição do lixo (aterro 
sanitário, depósito a céu aberto e incineração) com possíveis soluções 
para problemas ambientais;

• inferem informação sobre formação do relevo terrestre, a partir da 
leitura de recorte de texto de divulgação científica.

500
14,04%

No ponto 500, os participantes do Enem 2000
• identificam ideias matemáticas que subjazem às informações 

fornecidas na linguagem ordinária, referentes ao comércio de veículos, 
como porcentagens correspondentes às taxas de juros; 

• identificam taxa de variação populacional expressa matematicamente, 
a partir da relação entre número de nascimentos, óbitos, emigração e 
imigração;

• identificam o alagamento e o consequente desequilíbrio da fauna e da 
flora como efeitos ambientais decorrentes da construção de barragens 
para geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas, a partir da 
leitura de texto;

• identificam os sucos de limão e de abacaxi como soluções ácidas, 
associando-as com escala de pH e com cores que o indicador pode 
apresentar ao interagir com elas;

• comparam desenvolvimento humano de países ricos e pobres, a partir de 
dados de distribuição de renda, de bens e de serviços extraídos de relatório;

• articulam conceitualmente diferentes transformações energéticas 
essenciais na operação de uma usina núcleo-elétrica.
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participantes
Descrição das proficiências

550
18,20%

No ponto 550, os participantes do Enem 2000
• identificam ponto de vista semelhante de dois enunciadores sobre 

o uso da variante informal, em detrimento à norma gramatical, em 
situações coloquiais, em textos com finalidades diferentes;

• identificam construção da figura de linguagem sinestesia, em versos de 
poema, após ela ser descrita;

• identificam alternativas que descrevem papel da insulina no 
metabolismo dos carboidratos, com base em texto e mobilizando 
conhecimentos sobre como a insulina interfere nesse metabolismo;

• identificam razões que justificam necessidade de adaptação da seleção 
brasileira de futebol à altitude de La Paz, antes de ela participar em 
um torneio, mobilizando conhecimentos sobre como a pressão e a 
concentração de oxigênio variam com a altitude; 

• diferenciam regiões brasileiras, com base em informações ambientais, 
sociais e econômicas e da distribuição das taxas de principais causas de 
morte pelo território brasileiro organizadas numa tabela;

• relacionam emissão de um poluente – dióxido de enxofre –, em 
processo de produção do ferro, com o teor de enxofre presente no 
minério utilizado nesse processo; 

• comparam energia útil para a propulsão de veículo com o total da 
energia gerada na queima do combustível; 

• organizam dados e informações registrados em diferentes linguagens, 
incluindo-se a linguagem dos conjuntos, envolvendo porcentagem;

• inferem relações geométricas apresentadas em enunciado descritivo;
• inferem a constituição de conversor de energia, a partir do conhecimento 

de propriedades físicas de materiais;
• inferem formas aparentes observadas em eclipse solar parcial em 

diferentes pontos da Terra, extraindo informações angulares da sombra 
da Lua, a partir da leitura de ilustração; 

• inferem a localização de diferentes atividades econômicas (indústrias, 
serviços de torre de transmissão e recepção), considerando as cotas 
altimétricas e a distribuição de rios e rodovias representadas numa 
planta topográfica;

• concluem que o surgimento das primeiras formas de vida, ocorrido 
há menos de 3,1 milhões de anos, aconteceu quando ainda não 
havia oxigênio na atmosfera terrestre, com base em gráfico sobre a 
evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos 
geológicos.
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600
15,20%

No ponto 600, os participantes do Enem 2000
• calculam previsão da massa de calcário necessária para remover toda 

a sílica presente em um minério de ferro, a partir de informações 
quantitativas dadas em texto e tabela, por meio de cálculos 
proporcionais e conversão de unidades de medidas;

• calculam quantidade máxima de flúor que pode ser utilizada, por 
unidade de tempo, no processo de tratamento de água servida à 
população, a partir de cálculos de proporcionalidade direta, envolvendo 
dados fornecidos em texto; 

• calculam produção de álcool no Brasil, utilizando raciocínio sobre 
proporcionalidade, a partir de informações fornecidas em esquema;

• relacionam dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com 
dados de consumo de energia per capita representados em um gráfico 
cartesiano; 

• comparam informações sobre República e Império Romanos, a partir 
de citações de Cícero e Ulpiano;

• comparam consumos de energia nas diversas faixas de renda, 
interpretando elementos básicos de uma situação concreta;

• avaliam como se dá a interceptação da água pela cobertura vegetal em 
três diferentes regiões – agrícola, floresta natural e floresta regenerada –, 
com base em gráfico que representa o fluxo de água de rio da região; 

• inferem conceito de “estado de natureza”, de John Locke, a partir da 
leitura de texto teórico-filosófico.

650
7,22%

No ponto 650, os participantes do Enem 2000
• empregam relações de proporção para dimensionar construção 

geométrica;
• transpõem para linguagem matemática dos gráficos texto descritivo de 

situação concreta, envolvendo fenômenos sociais;
• inferem quantidades, a partir de gráficos de uma situação concreta, 

envolvendo fenômenos sociais; 
• inferem denominação de logradouros perimetrais e radiais, a partir da 

observação de mapa e da aplicação de conhecimentos sobre pontos 
cardeais; 

• inferem posicionamento das janelas das casas, a partir das diferenças 
do movimento aparente do Sol no hemisfério norte e no hemisfério sul;

• inferem mensagem de charge em temática geopolítica, contextualizada 
na queda do regime da União Soviética, após Cazaquistão declarar 
independência.
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700
2,41%

No ponto 700, os participantes do Enem 2000
• relacionam volume do líquido em cilindro horizontal ao espaçamento 

dos indicadores da medida de tal volume em uma vareta. 

750
0,51%

No ponto 750, os participantes do Enem 2000
• identificam o caráter aleatório da situação apresentada, referente a 

prêmios a serem sorteados;
• identificam possibilidade de ocorrência de competição alimentar 

entre aves de diferentes espécies, que se alimentam e nidificam em 
determinada região, com base em gráfico que indica locais e hábitos 
alimentares dessas espécies e mobilizando conhecimentos sobre 
fatores que determinam a competição entre seres vivos de diferentes 
espécies.

800
0,05%

No ponto 800, os participantes do Enem 2000
• inferem que John Locke resguarda o direito à liberdade, em sua teoria 

liberalista.

850
0,00%

Não há item nesse ponto.





DESCRIÇÃO 
DA ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA DO 
ENEM – 2001
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Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2001

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00%

Não há item nesse ponto.

250
0,04%

Não há item nesse ponto.

300
1,92%

Não há item nesse ponto.

350
7,49%

Não há item nesse ponto.

400
13,31%

No ponto 400, os participantes do Enem 2001
• relacionam diminuição das taxas de filhos por mulher, na segunda metade 

do século XX, à maior participação feminina no mercado de trabalho.

450
19,00%

No ponto 450, os participantes do Enem 2001
• identificam mesma mensagem em diferentes textos do gênero provérbio; 
• inferem que a existência da pena de morte não inibe homicídios nos 

EUA, a partir da comparação de dois elementos dispostos em gráfico 
de colunas em até quatro pontos/quatro anos.
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500
19,94%

No ponto 500, os participantes do Enem 2001
• relacionam Revolução Industrial à alienação do trabalhador e ao 

processo de produção;
• inferem que Roger Bacon se alinhava ideologicamente aos pensamentos 

que convergiriam, posteriormente para o Renascimento, no que diz 
respeito a possibilidade de o homem controlar a natureza, a partir da 
leitura de texto teórico.

550
14,99%

No ponto 550, os participantes do Enem 2001
• identificam construção de paradoxo, em versos de poema, após a figura 

de linguagem ser definida no enunciado e exemplificada em texto de 
apoio do gênero tirinha;

• identificam diferentes sentidos de termo e os sinônimos para esse 
termo, considerando contextos de uso; 

• identificam segmento do texto em que o narrador apresenta no 
enunciado comentário sobre “romance romântico”, criticando uma de 
suas características, em excerto de romance realista;

• identificam propostas para se resolver problemas relacionados a 
alterações da água oriundos de ações humanas, em lista;

• selecionam procedimentos para que a criação de vertebrados 
em cativeiro possa ser usada como estratégia para recuperação 
da diversidade biológica de ambientes degradados, mobilizando 
conhecimentos sobre diversidade biológica e espécie;

• relacionam determinadas alterações da água com as correspondentes 
ações humanas;

• relacionam diferentes lugares de fala sobre a integração do índio à 
civilização brasileira, a partir da leitura comparativa de dois excertos; 

• inferem que a dispersão de gases causadores da chuva ácida pode 
resultar na contaminação do solo e dos mananciais; 

• inferem conceito de produtividade a partir da relação de dados da área 
cultivada e da produção agrícola no Brasil, representados em gráfico.
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Descrição das proficiências

600
12,90%

No ponto 600, os participantes do Enem 2001
• identificam, entre cinco pessoas, as que apresentam alterações no 

sistema de defesa do organismo, no transporte de gases respiratórios 
e processo de coagulação, com base em gráficos de colunas que 
indicam o número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas dessas 
pessoas, mobilizando conhecimentos sobre as funções dos elementos 
do sangue;

• calculam áreas por meio de balanças, explorando a razão de 
proporcionalidade entre as áreas reais e as representadas;

• comparam informações sobre crescimentos e decrescimentos na forma 
de porcentagens dispostas em gráfico cartesiano de segmentos;

• estabelecem relação de proporcionalidade simples e direta entre 
massa e área, a partir de contextualização no enunciado;

• relacionam diferentes planisférios com projeções de modelos em 
superfícies planas; 

• relacionam a figura do migrante a um grupo discriminado pela figura 
do metropolitano;

• inferem que o fato de a densidade populacional das larvas aquáticas – 
usadas na alimentação de peixes ornamentais – e a de seus parasitas 
não ser afetada pelo uso do veneno é o melhor argumento para 
abandono dessa prática, em favor do controle biológico, com base em 
gráfico que indica a evolução de larvas aquáticas e de seus parasitas, 
em duas situações – com e sem uso de veneno; 

• inferem características demográficas e econômicas ligadas ao 
crescimento populacional de alguns países, a partir de informações em 
texto de apoio;

• inferem que nem sempre a paz é justa e nem sempre a guerra é injusta, 
a partir da leitura de excerto teórico;

• reconhecem que os avanços da medicina minimizam os efeitos 
da seleção natural sobre diabéticos e hemofílicos, com base em 
informações sobre drogas ou procedimentos terapêuticos usados 
nesses casos e mobilizando conhecimentos sobre os mecanismos da 
evolução.
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Porcentagem de 
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Descrição das proficiências

650
7,29%

No ponto 650, os participantes do Enem 2001
• identificam contradições acerca do conceito de traição, inerentes aos 

movimentos de colonização brasileira, a partir da relação entre excertos 
de três diferentes gêneros textuais;

• identificam como o isolamento térmico minimiza perdas, estabelecendo 
percentuais entre dados quantitativos fornecidos em tabela simples;

• identificam características da Teoria Heliocêntrica. de Copérnico, em 
texto literário teatral de Willian Shakespeare;

• distinguem sentido informal da expressão “ano-luz” em letra de música, 
pretendendo indicar tempo, do seu significado científico como medida 
de espaço;

• calculam quantidade de dióxido de enxofre gasoso que pode ser retida 
na fonte poluidora, a partir de cálculos envolvendo proporcionalidade 
direta de dados fornecidos em texto;

• relacionam devastação da Mata Atlântica com desenvolvimento 
agrícola e industrial do Brasil, em sequência de mapas históricos;

• organizam e interpretam informações envolvendo ideia de 
porcentagem; 

• comparam até dez elementos dispostos em três pontos temporais, a 
partir de tabela;

• selecionam e comparam diferentes universos a que as porcentagens 
se referem, identificando variáveis relevantes na argumentação que 
fundamenta decisões a serem tomadas;

• avaliam afirmações sobre consumo e restituição de água sem qualidade, 
em atividades dos diferentes setores da economia, com base em gráfico 
com dados mundiais sobre a água consumida e restituída para uso da 
coletividade, indústria e energia e agricultura.

700
2,42%

No ponto 700, os participantes do Enem 2001
• identificam contraste entre arcaísmos e coloquialismos, analisando 

contexto histórico e literário de produção do texto e relação intertextual 
e paródica que ele estabelece com outro texto, em poema; 

• identificam importância do recurso a dados numéricos na representação 
de situações relativas à conservação da vida;

• identificam argumentos relacionados à guerra e paz, na invasão do 
Iraque e da Sérvia pela OTAN, a partir da leitura de textos de apoio;

• identificam interferência magnética para qualificar efeitos de imãs sobre 
formação de imagens de televisores analógicos; 
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Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

700
2,42%

• identificam emissão de dióxido de enxofre, resultante da queima de 
enxofre presente em combustíveis, e obtenção de metais, a partir de 
sulfetos metálicos, como atividades humanas que interferem no ciclo 
natural do enxofre;

• inter-relacionam conhecimentos geométricos, ideias sobre 
probabilidades e capacidade de criar no processo de resolução de 
problemas;

• comparam variações de grandezas em diferentes períodos históricos;
• interpretam texto descritivo de uma situação problema na linguagem 

ordinária, traduzindo-a em linguagem matemática; 
• inferem chances de ocorrência de evento, reconhecendo o caráter 

aleatório do fenômeno descrito, a partir da relação entre as ideias 
apresentadas e as medidas geométricas;

• inferem que mulheres, com ou sem estudo, têm menores chances de 
emprego, em qualquer região do país, de acordo com tabela do IBGE 
(1998).

750
0,59%

No ponto 750, os participantes do Enem 2001
• identificam formas geométricas planas e espaciais, caracterizadas por 

meio de propriedades; 
• articulam invariantes em diferentes formas de representação;
• estabelecem relações abstratas de tempo, a partir da leitura de texto 

literário;
• relacionam situação problema apresentada em contexto prático com 

situação análoga fundada no conhecimento científico, mobilizando 
conhecimento de similaridades entre situações práticas relacionadas 
com cálculo de volume e conhecimentos escolares correspondentes; 

• inferem efeito de sentido estilístico de oposição entre ideias, 
produzido no texto, pelo uso reiterado da conjunção “e”, com base em 
compreensão de poema.

800
0,11%

Não há item nesse ponto.

850
0,00%

Não há item nesse ponto.





DESCRIÇÃO 
DA ESCALA DE 

PROFICIÊNCIA DO 
ENEM – 2002
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Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2002

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00%

Não há item nesse ponto.

250
0,00%

Não há item nesse ponto.

300
0,32%

Não há item nesse ponto.

350
6,18%

Não há item nesse ponto.

400
16,52%

Não há item nesse ponto.

450
20,82%

Não há item nesse ponto.

500
20,48%

No ponto 500, os participantes do Enem 2002
• relacionam invenção do arco e flecha, da locomotiva e da televisão ao 

desenvolvimento de determinadas sociedades, em seus respectivos 
contextos.
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550
12,75%

No ponto 550, os participantes do Enem 2002
• identificam reprodução de pintura do movimento artístico cubista, 

com base em informações explícitas apresentadas em textos verbais e 
representadas em tira em quadrinhos;

• identificam ironia produzida no texto pelo enunciador ao apresentar as 
possíveis consequências sociolinguísticas de projeto proposto na época 
pelo poder legislativo, em texto opinativo;

• associam características da natureza ecológica de felino que ocupa uma 
extensa área geográfica – do extremo da América do Sul à América do 
Norte – ao seu padrão de distribuição, com base em interpretação 
de mapa dessa distribuição e da mobilização de conhecimentos de 
ecologia animal; 

• confrontam resultados relativos a perspectivas opostas e/ou 
complementares, tendo em vista a resposta a questões específicas 
sobre determinadas variáveis;

• inferem informação implícita sobre as seleções de futebol brasileira 
e inglesa, em crônica reflexiva do dramaturgo e cronista Nelson 
Rodrigues; 

• inferem que a atividade de colheita de favas-d ’anta, planta nativa do 
cerrado brasileiro, apesar de sua relevância econômica, não eleva o 
salário diário do trabalhador, com base em informações sobre renda 
média de trabalhadores e participação (%), nessa renda, das atividades 
relativas às favas e a outros produtos e atividades locais;

• inferem que é necessário desenvolver tecnologia voltada a novas 
formas de energia, a partir da compreensão de texto metafórico;

• avaliam hipóteses que permitiriam explicar o aumento crescente 
de casos de AIDS, principalmente entre os jovens, com base em 
informações sobre esse aumento e sobre fatores associados ao 
tratamento, mobilizando conhecimentos sobre medidas que concorrem 
para prevenção e tratamento da doença;

• concluem que as mulheres são vítimas de violência sexual em todas 
as fases da vida e que pais e padrastos são seus maiores agressores 
sexuais, com base em dados sobre casos de violência sexual contra 
mulheres, segundo faixa etária e tipificação do agressor.
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600
12,19%

No ponto 600, os participantes do Enem 2002
• identificam condições adversas para ocorrência de vida em Marte, a 

partir da relação entre temperatura de fusão da água e necessidade de 
água líquida para manutenção da vida; 

• calculam ganho de velocidade que atleta maratonista, com sobrepeso, 
teria se estivesse dentro do peso esperado para sua estrutura, a partir 
da leitura de tabela e gráfico cartesiano;

• estimam condições climáticas ideais em diferentes cidades, combinando 
dados de diagrama e tabela;

• inferem efeito de sentido intencional produzido no texto pela reiteração 
de formas verbais no gerúndio, em segmento de romance; 

• inferem efeito de sentido intencional produzido no texto pelo jogo de 
diferentes preposições, em segmento de crônica reflexiva; 

• inferem que não há culturas superiores ou inferiores, identificadas como 
bárbaras, a partir da leitura de excerto de ensaio de Michel de Montaigne.

650
7,58%

No ponto 650, os participantes do Enem 2002
• localizam período de surgimento dos primeiros ácidos nucleicos, em 

esquema com a datação dos principais eventos na história do planeta, 
com base em texto sobre processo de formação dos primeiros ácidos 
nucleicos e mobilizando conhecimentos sobre origem da vida na Terra; 

• identificam postura caricata de desvalorização da diversidade 
sociocultural, a partir da leitura de história em três quadros; 

• identificam, em um conjunto de títulos possíveis, aquele que poderia 
intitular determinado gráfico de colunas;

• identificam argumento que se contraponha a uma das justificativas 
dadas pelos EUA para a não ratificação do Protocolo de Kyoto, 
interpretando dados fornecidos em tabela;

• identificam fator protetor contra raio ultravioleta da radiação solar, 
interpretando associadamente texto e tabela, assim como usando 
dados em expressão matemática;

• identificam usinas nucleares como sendo uma modalidade de 
termelétricas e associam-nas à degradação da energia na conversão de 
calor em eletricidade, a partir da análise de gráfico cartesiano;

• calculam número de veículos para transportar carvão, se essa fosse 
a fonte de energia, caso termelétricas fossem a única forma de gerar 
eletricidade no Brasil;

• confrontam e comparam afirmações referentes a contextos energéticos;
• relacionam informações em verbete sobre terror e/ou terrorismo a 

determinados eventos históricos;
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650
7,58%

• relacionam a divisão política da África com o processo de colonização 
pelas potências europeias, a partir da leitura de texto de referência; 

• inferem que acesso à modernidade não implica inclusão social, a partir 
da leitura de marchinha da década de 1950;

• avaliam se a concentração de mercúrio no tecido muscular de corvinas 
capturadas em quatro áreas corresponde ao esperado, tomando como 
referência a concentração média anual de mercúrio e as características 
de cada uma dessas áreas, descritas em tabela; 

• explicam direção da brisa em contexto litorâneo por meio de 
interpretação do ciclo da água, levando em conta seu calor específico.

700
2,56%

No ponto 700, os participantes do Enem 2002
• identificam o conceito de energia renovável e reconhecem que seu 

impacto ambiental não é inexistente;
• selecionam a proposta para não colocar em risco de extinção a fava-de-

anta, planta nativa do cerrado brasileiro, explorada manualmente pela 
população local, com base em informações de texto;

• selecionam razão que explica o êxito de procedimento para preservar 
o sabor adocicado do milho verde recém colhido, com base em texto e 
mobilizando conhecimentos sobre as consequências do aquecimento 
no processo de conversão dos carboidratos em amido, com o 
desnaturamento das enzimas responsáveis por esta conversão; 

• comparam poluição ambiental provocada pela frota de veículos a 
gasolina com poluição ambiental provocada pela frota de veículos 
a álcool, associando dados apresentados em tabela com dados 
apresentados em gráfico cartesiano;

• comparam energia hipoteticamente obtenível do reprocessamento de 
todo lixo orgânico no Brasil com combustível efetivamente utilizável em 
termelétricas;

• inferem segmento do texto em que o narrador em terceira pessoa 
se coloca explicitamente na posição do narrador personagem, para 
apresentar um fato ocorrido no passado, analisando o efeito de sentido 
produzido, no enunciado, pela opção semântica da escolha de advérbio 
de lugar gramaticalmente próprio de uso em primeira pessoa, em conto 
literário de Guimarães Rosa;

• inferem conceito de combinação utilizando sistema binário de duas 
variáveis, tais como código de barras; 

• inferem que a soma da porcentagem não equivale à porcentagem da 
soma de dois conjuntos;

• avaliam como paliativa a legislação que condena empresas culpadas 
pela redução da qualidade de cursos d’água a realizarem peixamentos, 
com base em texto que explica no que consiste a medida, e mobilizando 
conhecimentos sobre preservação da biodiversidade. 
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750
0,44%

No ponto 750, os participantes do Enem 2002
• identificam formas geométricas planas e relacionam suas propriedades 

métricas, tendo em vista combiná-las na construção de ornamentos; 
• identificam na eletro-termia um fator importante que pesa no custo 

doméstico da energia elétrica;
• calculam o tempo necessário para que a emissão de CO2 no Brasil 

alcance o acumulado nos EUA, a partir da leitura de gráfico em colunas 
sobre a emissão per capita; 

• selecionam argumentos sobre o potencial econômico e ecológico da 
artemia, um camarão primitivo que vive em águas salgadas, com base 
nas informações de texto; 

• comparam elementos similares em calendários vigentes em diferentes 
culturas, estabelecendo correspondências pertinentes entre eles; 

• relacionam precipitação a topografia e ventos oceânicos, interpretando 
gráfico com três variáveis;

• relacionam as fases da Lua Cheia aos melhores períodos de pesca 
noturna, a partir de informações extraídas de diagrama ilustrativo;

• relacionam o conceito de acidez com o de pH para comparar diferentes 
amostras de chuva quanto variação de pH e respectiva acidez, a partir 
da interpretação de uma expressão matemática exponencial;

• confrontam a visão substancialista sobre as propriedades dos materiais, 
que atribui essas propriedades às moléculas individuais, com a visão 
atualmente aceita, que as atribui às interações moleculares;

• inferem que o trajeto entre dois pontos diametralmente opostos no 
globo terrestre é correlato ao desenho de uma semicircunferência, 
com vistas a estimar tempo de voo entre cidades e localidades 
diametralmente opostas;

• inferem aspectos temporais relacionados à origem, existência e 
diversidade da vida aeróbica terrestre, interpretando gráfico por áreas, 
representativo da composição da atmosfera terrestre em função do 
tempo geológico;

• inferem que a eficiência do resultado de processos em série é o produto 
das eficiências parciais para escolher alternativas de produção de calor;

• avaliam resultados de teste experimental sobre o emprego de um 
algicida em tanques de criação de camarões, associando informações 
dadas em dois gráficos diferentes e demonstrando dominar o conceito 
de concentração de soluções.
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800
0,15%

No ponto 800, os participantes do Enem 2002
• inferem que, sob o ponto biológico, mesmo que os predadores ocupem 

o topo das cadeias alimentares, todos os organismos heterotróficos 
precisam “cavar diariamente seu alimento”, com base em charge em 
que um gato menospreza o comportamento alimentar da minhoca 
(“ela cava o chão”) e mobilizando conhecimentos sobre as cadeias 
alimentares, em especial sobre o fato que, independentemente da 
posição que ocupem, todos os seres vivos têm igual importância na 
manutenção do ciclo da vida; 

• inferem horário de funcionamento de diferentes praças financeiras, 
mobilizando conhecimentos de coordenadas geográficas e fusos 
horários;

• concluem que a ingestão de corvinas capturadas em quatro áreas pode 
ser indicada, com base em tabela que registra a concentração média 
anual de mercúrio no tecido muscular dessas corvinas, em informação 
do limite máximo permitido para a concentração total de mercúrio e 
mobilizando conhecimentos sobre fenômeno da bioacumulação de 
metais pesados na cadeia alimentar e sobre seu efeito cumulativo no 
organismo humano.

850
0,00%

No ponto 850, os participantes do Enem 2002
• identificam o dia de novembro em que teve início o Ramadã de 2001, 

com base na leitura de informações do enunciado, do calendário e das 
fases da Lua de novembro de 2001. 
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DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2003

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00%

Não há item nesse ponto.

250
0,23%

Não há item nesse ponto.

300
2,45%

No ponto 300, os participantes do Enem 2003
• identificam sentido ambíguo, provocado pelo uso inadequado de 

construção sintático-semântica, de manchete de jornal diário.

350
7,24%

No ponto 350, os participantes do Enem 2003
• reconhecem que a coleta seletiva é o procedimento adequado para 

destinar embalagens do tipo tetra brick.

400
13,65%

No ponto 400, os participantes do Enem 2003
• identificam, entre procedimentos de segurança para uso e armazenagem 

de produtos químicos domésticos, aquele responsável por causar 
acidente relatado em texto jornalístico;

• relacionam características formais de textos de diferentes gêneros e de 
mesma temática (a datação da Terra) à natureza dos pensamentos que 
os embasam, tais como religiosa e científica.
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450
19,95%

No ponto 450, os participantes do Enem 2003
• identificam efeitos prováveis do consumo humano de três latas de 

cerveja, com base no cálculo da concentração de álcool no sangue 
(em g/L) e em informações de tabela sobre efeitos de diferentes 
concentrações de álcool no organismo; 

• relacionam alterações no ciclo da água com as ações humanas listadas 
no texto; 

• transpõem para a linguagem científica depoimento expresso em 
linguagem usual e cotidiana;

• inferem que a renda insuficiente dos trabalhadores brasileiros é 
a principal razão da persistência da fome no país, a partir da leitura 
comparativa de dois excertos, um de 1947 e outro de 2001.

500
15,08%

No ponto 500, os participantes do Enem 2003
• identificam perspectiva do eu poético ao relatar um fato, interpretando 

o campo semântico do texto, em poema; 
• identificam dimensões da biodiversidade, com base em informações de 

texto sobre o assunto; 
• identificam presença comparativa entre homens e mulheres no 

mercado de trabalho, entre os anos de 1940 e 2000, em gráfico em 
linha sobre o assunto;

• identificam o percentual de roubos por região entre 1995 e 2003, 
relacionando-o com curto trecho de reportagem a respeito dos dados e 
gráfico sobre o assunto;

• associam eficiência, na purificação de água em indústrias, com a razão 
entre fluxo de saída de água limpa e fluxo de entrada de água suja;

• associam estratégias energéticas brasileiras, decorrentes de informações 
da origem do petróleo consumido no país e representadas em gráficos 
de barras;  

• selecionam situações em que devem ser utilizados soros específicos, 
com base em informações de texto que explica como vacina e soro 
atuam no sistema imunológico; 

• relacionam estações do ano com quantidade de chuvas e com o nível de 
água nas barragens e, portanto, com a produção hidrelétrica.
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550
16,69%

No ponto 550, os participantes do Enem 2003
• identificam segmento de texto em que o narrador insere, na descrição 

de personagem, referências ao cenário local, em excerto de romance 
regionalista; 

• identificam importância econômica e ambiental da água de reuso; 
• identificam mecanismo de ação de antibiótico que atua por inibição da 

síntese proteica bacteriana, mobilizando conhecimentos a respeito do 
processo biológico de síntese proteica;

• identificam transporte coletivo como alternativa ambientalmente mais 
apropriada, relacionando proteção ambiental com a maior relação 
passageiro/veículo;

• calculam número de fumantes, dentro de um grupo de 2000 pessoas 
diagnosticadas com doenças pulmonares, a partir de dados estatísticos 
expressos em porcentagem no enunciado; 

• calculam o tempo que indivíduos de mesmo peso, que beberam três 
latas de cerveja - em jejum e após o jantar -, devem aguardar para dirigir, 
com base em informações de texto sobre a concentração máxima de 
álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas e 
em gráfico que apresenta a concentração de álcool no sangue (em g/L), 
naquelas duas situações;

• relacionam biodiversidade das florestas tropicais com fatores ambientais 
listados no texto, tais como temperatura e umidade elevada;

• comparam as eficiências da conversão de variadas energias em calor, 
pela interpretação de valores em gráfico de barras;

• comparam energia liberada por diferentes combustíveis, partindo do 
maior ou menor tempo rodado com o mesmo volume;

• inferem que Jean de Léry valorizou o patrimônio cultural dos indígenas, 
adaptando-o às suas necessidades, a partir da leitura de excerto autoral 
do historiador francês;

• inferem ser na combustão que se dá a conversão, no uso automotivo, 
de energia química em energia mecânica;

• avaliam veracidade de afirmações relativas ao processo de liberação de 
gases tóxicos por esterco e alimentos em decomposição, mobilizando 
conhecimentos sobre a participação desses produtos (esterco e 
alimentos em decomposição) no ciclo natural do enxofre (S).
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600
13,71%

No ponto 600, os participantes do Enem 2003
• identificam relações apresentadas em esquemas gráficos, interpretando 

as informações fornecidas e organizando os elementos correspondentes, 
tendo em vista o equacionamento da situação-problema proposta;

• selecionam argumentos contrários à estratégia de construir “bancos 
genéticos” de sementes, óvulos e espermatozoides, para preservação 
de espécies ameaçadas de extinção, com base na compreensão de que 
a preservação de espécimes não implica a preservação da variabilidade 
genética da população ou a manutenção das complexas e intrincadas 
interações entre as populações nos ecossistemas originais; 

• comparam diferentes medidas de tempo, aplicando ideia de média;
• relacionam renovabilidade de uma fonte de combustível ao tempo 

necessário para sua renovação, comparando tempo geológico de 
renovação do petróleo com tempo cronológico/anual da cana-de-açúcar;

• inferem tese defendida pelo enunciador, em segmento de texto 
dissertativo-argumentativo;

• inferem referencial metafórico do eu poético, em versos de poema;
• inferem a área de desmatamento da Região Amazônica, a partir da 

relação entre tempo e ritmo, comparando de modo significativo 
diferentes perspectivas sobre a ideia de devastação da floresta;

• inferem a baixa representatividade das diferentes civilizações no 
Conselho de Segurança da ONU.

650
7,59%

No ponto 650, os participantes do Enem 2003
• identificam que, em gases, é linear a relação entre volume e pressão, 

compreendendo, assim, a necessidade de se comprimir o GNV para 
transportá-lo em veículos;

• calculam quantidade mínima de volumes menores a serem acondicionados 
em determinado volume maior previamente determinado;

• selecionam informações relevantes presentes nos rótulos de palmito 
industrializado, que estejam relacionadas à prevenção do botulismo;

• comparam informações apresentadas em diferentes linguagens, 
envolvendo frequências e porcentagens; 

• interpretam gráfico cartesiano representando grandezas e suas 
variações, utilizando informações extraídas de tais gráficos, tendo em 
vista o enfrentamento de situações-problema envolvendo otimização 
de tempo de deslocamento;

• inferem haver submissão das questões morais às questões econômicas, 
a partir da leitura de excerto de “O espírito das leis”, de Montesquieu;
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650
7,59%

• inferem a relativização da diferença entre barbárie e civilização, a partir 
da comparação entre duas conhecidas telas, de Theodor De Bry e Pedro 
Américo;

• avaliam condições em que há maior possibilidade de serem encontradas 
toxinas produzidas pela bactéria causadora do botulismo, interpretando 
texto com informações sobre o assunto.

700
2,49%

No ponto 700, os participantes do Enem 2003
• identificam razões pelas quais as usinas nucleares podem, mesmo 

funcionando normalmente, prejudicar a pesca em seu entorno; 
• calculam a profundidade de um reservatório em função do volume 

de chuva estimado no ano, a partir da leitura de gráfico cartesiano de 
colunas e planta da área externa de uma residência;

• relacionam mapa da bacia amazônica ao contexto de fortificações 
militares dos portugueses na região, no século XVIII; 

• inferem humor do texto pelo uso de termos polissêmicos utilizados 
ironicamente pela personagem como sinônimos, em tira em quadrinhos; 

• inferem efeito de sentido de construção sintático-semântica utilizada 
pelo eu poético para representar uma imagem metafórica, em poema; 

• inferem que impactos ambientais, como construções na floresta 
amazônica, implicam impactos nos indicadores de vida e saúde.

750
0,83%

No ponto 750, os participantes do Enem 2003
• relacionam crescimento populacional brasileiro de 1950 a 1970 com o 

conceito de explosão demográfica, a partir da análise dados organizados 
em tabela.

800
0,10%

Não há item nesse ponto.

850
0,00%

Não há item nesse ponto.
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DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2004

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00% 

Não há item nesse ponto.

250
0,09%

Não há item nesse ponto.

300
2,26%

Não há item nesse ponto.

350
7,86%

No ponto 350, os participantes do Enem 2004
• identificam proposta para coleta e reciclagem de embalagens de 

plástico, estabelecendo paralelo entre coleta e reciclagem de latas de 
alumínio, com base em tabela de proporções de tipos de lixo.

400
13,62%

Não há item nesse ponto.

450
19,78%

No ponto 450, os participantes do Enem 2004
• identificam, dentre as porcentagens de morte por causas, aquelas 

que, deixaram de ser predominantes no período, bem como fatores 
associados a esse declínio, com base em diagrama sobre o assunto;

• comparam diferentes comportamentos da população brasileira, 
aferidos a cada década da segunda metade do século XX, a partir da 
leitura de gráfico em colunas;

• comparam a produção de diferentes produtos agrícolas brasileiros, a 
partir de dados representados em histograma;

• relacionam maior aproveitamento da luz solar à economia de energia 
elétrica, no contexto do horário de verão.
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500
16,35%

No ponto 500, os participantes do Enem 2004
• identificam sentido do uso de expressão conotativa, no contexto do 

texto, em tira em quadrinhos;
• selecionam os usos indicados para a água de reuso, com base em texto 

sobre o assunto;
• comparam e analisam valores de duas variáveis em um gráfico de linhas; 
• relacionam crescimento da produção de soja à destruição da 

biodiversidade do cerrado;
• resolvem situação simples, utilizando o fato de que o ângulo 

correspondente a uma volta completa mede 360 graus;
• interpretam gráfico com distribuição de dados da população 

economicamente ativa, segundo três setores da sociedade: 
agropecuária, indústria e comércio e serviços;

• interpretam diagrama de usos de energia em cogeração na indústria 
do álcool;

• reconhecem ser metafórica a denominação “combustível nuclear” e 
compreendem que, ainda que raros, os acidentes nucleares precisam 
ser pesados negativamente nessa alternativa energética por ser 
gravíssimos.

550
15,57%

No ponto 550, os participantes do Enem 2004
• identificam relações entre os objetos representados, interpretando 

fluxogramas simples; 
• identificam o tema em debate entre as personagens, relacionando 

imagem e texto, em tira em quadrinhos;
• identificam fator que evidencia o sucesso do programa de reintrodução 

de animais, criados em cativeiro, em ambientes onde a espécie está 
ameaçada ou extinta, com base em gráfico que apresenta o número 
de espécimes de mico-leão-dourado introduzidos na Mata Atlântica – 
nascidos na natureza e em cativeiro;

• identificam crítica de Frei Caneca ao Poder Moderador, a partir da 
leitura comparativa de dois excertos relativos à Constituição de 1824;

• identificam discursos confrontantes acerca da miscigenação e da 
integração de etnias no Brasil;

• selecionam políticas que, no período de 10 anos, contribuíram para 
mudar índices de renda, longevidade e educação em três municípios, 
com base em tabela sobre a variação dos índices que compõem o IDH, 
nesse mesmo período;
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550
15,57%

• selecionam informações a respeito do processo de depuração de um 
rio, com base em esquema que registra a distribuição de organismos 
consumidores e decompositores, desde a área de descarga de dejetos 
até que a água do rio se torne novamente limpa;

• relacionam dados de consumo de energia a diferentes períodos 
históricos, a partir da leitura de gráfico de barras;

• inferem que o hip hop é um movimento de múltiplas linguagens, ao 
qual convergem artes plásticas, música e dança, a partir da leitura de 
excerto de divulgação científica; 

• inferem que atividades agrícolas podem ser prejudiciais aos aquíferos, 
a partir de informações representadas em mapa;

• inferem que a soberania dos Estados deve estar em conformidade com 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo em situação de 
conflito, a partir da leitura de artigo dessa Declaração;

• justificam por que o engraxamento de ferramentas as protege contra a 
corrosão, interpretando informações fornecidas em linguagem química.

600
13,26%

No ponto 600, os participantes do Enem 2004
• identificam efeito de sentido produzido no texto pelo uso de linguagem 

multimodal, em poema representativo da poesia concreta;
• identificam construção discursiva sintático-semântica que estabelece uma 

relação de causa/consequência, em verso de poema;
• relacionam evaporação da água do mar ao deságue dos rios;
• relacionam estratégias de desenvolvimento da Amazônia com processos de 

formação socioeconômica regional, a partir de informações representadas 
em mapa e fornecidas em texto de apoio;

• estabelecem relações quantitativas entre teores de lipídeos de dois 
produtos, comparando informações fornecidas em rótulos de margarinas 
e cremes vegetais;

• interpretam gráfico de colunas simples, fazendo inferências;
• resolvem problemas complexos que envolvem as operações fundamentais;
• resolvem problemas de porcentagem cujos dados estão apresentados em 

tabela de dupla entrada; 
• categorizam assunto, tipologia e finalidade de determinado texto, 

comparando informações sobre os constituintes composicionais de crônica 
literária;

• inferem que o processo produtivo no contexto da globalização segrega 
centro rico e periferia pobre, dentro e fora das fronteiras;

• justificam por que a extração e uso do ferro se deu após extração e uso 
do estanho e do cobre, a partir da apresentação de quadro demonstrativo 
sobre os processos metalúrgicos na sua relação com o tempo histórico.
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650
7,77%

No ponto 650, os participantes do Enem 2004
• identificam vantagem econômica e ambiental de método que permite 

a aplicação de menores doses de agrotóxicos no combate eficaz do 
bicho-furão-dos-citros, com base em leitura de texto e mobilizando 
conhecimentos sobre os efeitos do uso indiscriminado de agrotóxicos;

• comparam automóvel, metrô, trem e ônibus quanto à eficiência no uso 
de energia, a partir de dados expressos em gráfico de barras;

• relacionam a cerimônia da tocha olímpica à celebração da paz;
• relacionam a mudança de significado do vocábulo “restaurante” 

(“restaurateur”) às mudanças socio-históricas da França, promovidas 
pela Revolução Francesa; 

• determinam até quando a água será suficiente para atender às 
demandas da população de uma cidade, mantido o fluxo migratório, 
com base em dados sobre crescimento da população e capacidade dos 
mananciais;

• resolvem problemas que envolvem o conceito de razão;
• resolvem problema que envolve a margem de erro de uma pesquisa 

eleitoral;
• estimam quantitativamente a ordem de grandeza da massa necessária 

de calcário para neutralizar estragos ambientais provocados pelo 
vazamento de ácido sulfúrico transportado por navio em território 
brasileiro, utilizando raciocínio proporcional;

• interpretam escala de tempo de 4,5 bilhões de anos de tempo geológico 
em tabela dividida em doze meses;

• inferem que a ausência de um país a uma edição das olimpíadas, seja 
por boicote ou por veto, não representa ou celebra a paz; 

• concluem que bactérias se tornam resistentes aos antibióticos quando 
adquirem, por mutação, resistência a um determinado antibiótico, 
característica transmitida para as próximas gerações, com base em 
texto e mobilizando conhecimentos sobre os processos evolutivos dos 
seres vivos, diferenciando as teorias lamarckistas das darwinistas. 
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participantes
Descrição das proficiências

700
2,59%

No ponto 700, os participantes do Enem 2004
• identificam um terreno em uma planta baixa, calculando sua área e 

posicionamento com o uso da escala gráfica e dos pontos cardeais, com 
base na escala indicada;

• identificam o gás natural como uma energia menos poluente que o 
petróleo, a partir de informações extraídas de texto de apoio;

• identificam os tipos de pares formados pelas quatro bases nitrogenadas 
do DNA, com base na comparação das porcentagens dessas bases, 
apresentadas em tabela, e mobilizando conhecimentos sobre a 
estrutura de dupla hélice do DNA;

• resolvem problema de contagem que envolve o princípio multiplicativo 
e o princípio aditivo;

• realizam levantamento de perfil de um terreno, interpretando tabela 
de alturas de níveis de água em mangueira;

• avaliam a proporção gasolina-álcool mais conveniente em função da 
eficiência energética (km/L) de cada combustível, num contexto de 
grandezas inversamente proporcionais;

• reconhecem a diversidade de combustíveis disponíveis para a geração 
termelétrica e o caráter poluente de todas elas.

750
0,71%

No ponto 750, os participantes do Enem 2004
• resolvem problema de contagem cuja resolução exige determinar 

a quantidade de elementos da união de três conjuntos não 
disjuntos;  

• analisam gráfico de colunas agrupadas, estabelecem relações e fazem 
inferências;

• inferem que o biodiesel se soma ao álcool na substituição de derivados 
de petróleo por combustíveis renováveis.

800
0,12%

Não há item nesse ponto.

850
0,00%

Não há item nesse ponto.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2005

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00% 

Não há item nesse ponto.

250
0,06%

Não há item nesse ponto.

300
1,51%

No ponto 300, os participantes do Enem 2005
• reconhecem imagens pictóricas que podem ser associadas a um dado 

tema, relacionando texto e imagem sobre o mesmo tema histórico-
social.

350
7,08%

Não há item nesse ponto.

400
14,65%

Não há item nesse ponto.

450
19,42%

No ponto 450, os participantes do Enem 2005
• relacionam informações dispostas em tabela do Banco Mundial sobre o 

Mapa da Miséria (1987-1998).
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

500
19,07%

No ponto 500, os participantes do Enem 2005
• identificam formas de intervenção a perturbações ambientais urbanas, 

de diferentes localidades, a partir de uma representação de dados em 
gráfico de setores;

• selecionam causas que explicam o aumento da incidência da 
esquistossomose, com base em informações sobre o ciclo de vida do 
Schistosoma mansoni;

• selecionam explicação para o desequilíbrio ambiental causado pela 
introdução de animais domésticos em uma ilha; 

• estabelecem relação de contraste entre dois termos explícitos 
sequenciais, em verso de poema;

• comparam e analisam os valores de duas variáveis em um gráfico de 
linhas.

550
14,65%

No ponto 550, os participantes do Enem 2005
• determinam os meses em que anfíbios terrestres podem se reproduzir 

mais eficientemente, com base em texto e em gráfico da precipitação 
(em mm) nos diferentes meses do ano. 

• selecionam, entre diversas ações, para minimizar o problema do 
acúmulo de plásticos no lixo;

• analisam gráfico de colunas e fazem inferências.

600
12,93%

No ponto 600, os participantes do Enem 2005
• identificam, entre grupos de animais fossilizados de um mesmo extrato 

geológico marinho, o grupo que foi determinante para definir o período 
geológico em que viveu um fóssil de uma nova espécie, encontrado no 
mesmo extrato, com base em informações e esquema sobre o referido 
extrato;

• identificam, entre três espécies de peixes, a mais indicada para ser 
utilizada como detectora de poluição, com base em gráficos que 
representam a variação em populações dessas três espécies em duas 
situações – com poluentes domésticos e com poluentes industriais;

• identificam o intervalo de tempo em que houve crescimento ou 
decrescimento de sobrevivência no grupo exposto aos fungos, em 
gráfico de linhas sobre a porcentagem de sobrevivência de mosquitos 
transmissores da malária - com e sem exposição a fungos;

• identificam há quanto tempo ocorreu a divergência entre os macacos 
do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e humanos, com base 
em esquema sobre a evolução dos primatas; 



7979EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM
ESCALAS DE PROFICIÊNCIA 1998 / 2008

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

600
12,93%

• selecionam ambientes que apresentam valores de pH mais adequados 
à sobrevida de determinadas espécies, comparando e associando 
informações dadas em dois gráficos de barras;

• aplicam o conceito de denotativo para escolher o texto em que uma 
dada expressão foi utilizada com esse sentido, em segmento de artigo 
de divulgação científica; 

• comparam diferentes pontos de vista sobre o projeto de transposição 
das águas do Rio São Francisco; 

• interpretam gráfico em linhas sobre a produção de grãos no Brasil, no 
período de 1992 a 2002; 

• inferem tema comum de dois textos de mesmo gênero, comparando o 
campo semântico utilizado, em poemas;

• inferem processo estilístico de intertextualidade, utilizado pelo eu 
poético, ao retomar de outra fonte um verso, em poema. 

650
7,33%

No ponto 650, os participantes do Enem 2005
• localizam-se no espaço tendo como base de orientação os pontos 

cardeais;
• identificam vantagem do tipo de desenvolvimento larvário dos 

crustáceos decápodes para a sobrevivência da espécie; 
• selecionam a razão pela qual a soja apresenta baixo risco ambiental, 

com base em texto; 
• interpretam dados fornecidos em gráfico cartesiano, relacionando-os 

com a evolução da vida aeróbica na História da Terra;
• calculam o consumo doméstico de eletricidade, multiplicando dados 

fornecidos em tabela de potência de equipamentos em função de seu 
tempo de uso; 

• analisam os formatos de três recipientes e comparam suas capacidades 
volumétricas, levando em conta a área da base;

• confrontam avanços na tecnologia a recuos nas relações pessoais, a 
partir da leitura de história em quadrinhos;

• reconhecem a disposição de rejeitos radiativos como questão central 
dessa opção energética e sabem distingui-la de outras formas de 
rejeitos.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

700
2,57%

No ponto 700, os participantes do Enem 2005
• identificam a vantagem da produção, por árvores que servem de 

alimento para larvas de inseto, de composto químico que impede que 
essas larvas continuem o seu ciclo de desenvolvimento, com base em 
informações de texto;

• identificam, como sendo de natureza elástica, a energia potencial 
guardada em um arco distendido, que se transforma em cinética 
quando a flecha é lançada; 

• identificam as proporções em mol das espécies envolvidas e, a partir 
delas, calculam as proporções em massa de reagentes e produtos e 
preveem a massa de um dos produtos formada quando o processo 
tem rendimento de 70%, interpretando a equação que representa uma 
reação química complexa;

• relacionam características geográficas de dois países hipotéticos a 
diferentes modalidades de transporte de cargas;

• calculam o tempo necessário para recuperar o custo da conversão de 
motores para uso de GLV pela diferença de custo entre os combustíveis; 

• determinam o tempo necessário para recuperar o investimento 
na conversão de um motor para operar com GNV, com base na 
quilometragem rodada por mês e no custo por quilômetro com gasolina 
e com GNV;

• resolvem problema que envolve a identificação de padrões;
• resolvem problema de probabilidade cujos dados estão expressos em 

gráfico de colunas;
• concluem que as variedades de cobras cascavéis que reduziram o 

ruído de seu chocalho foram selecionadas positivamente, uma vez 
que estiveram menos sujeitas à ação humana, com base em texto que 
explica essas mudanças e mobilizando conhecimentos sobre a teoria 
darwinista de evolução;

• concluem que a tuberculose e as doenças tropicais são típicas das regiões 
subdesenvolvidas do planeta, geralmente associadas à subnutrição e à 
falta de saneamento básico, com base em texto.
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participantes
Descrição das proficiências

750
0,56%

No ponto 750, os participantes do Enem 2005
• identificam a origem do DNA que proporcionaria melhor hidratação dos 

cabelos, com base no anúncio de que um produto possui DNA vegetal, 
reconhecendo que as moléculas de DNA encontradas em todos os seres 
vivos apresentam a mesma estrutura e funcionam da mesma forma;

• determinam o tipo de tecido em amostra, com base em tabela com a 
quantidade de água (em porcentagem) em diferentes tipos de célula e o 
resultado inicial e final da pesagem desse tecido, antes e depois de sua 
secagem em estufa; 

• resolvem problema envolvendo a noção de mediatriz de um segmento 
e propriedades do quadrado;

• resolvem problema de contagem envolvendo produtos de permutações;
• resolvem situações que envolvem cálculos e comparação das 

probabilidades de eventos;
• interpretam equação que representa uma reação química complexa, 

identificando-a como um processo de quimiluminescência;
• inferem a razão da alteração das condições para a vida em água de riacho 

com o conhecimento dos compostos presentes no carvão mineral.

800
0,17%

No ponto 800, os participantes do Enem 2005
• inferem a cronologia de uma sequência de ações sobre a ocupação da 

Amazônia.

850
0,00%

No ponto 850, os participantes do Enem 2005
• inferem representações temáticas em trecho de texto literário e em 

imagem pictórica, produzida para ilustrar o primeiro, comparam essas 
representações, e concluem que a ilustração não apresenta todos os 
detalhes presentes no texto verbal.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2006

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00% 

Não há item nesse ponto.

250
0,01%

Não há item nesse ponto.

300
1,20%

Não há item nesse ponto.

350
6,71%

Não há item nesse ponto.

400
14,14%

Não há item nesse ponto.

450
19,77%

No ponto 450, os participantes do Enem 2006
• identificam cronologia sobre crise política das décadas de 1950 e 1960 

no Brasil.

500
20,96%

No ponto 500, os participantes do Enem 2006
• identificam o processo histórico e os fatores que levaram ao 

desenvolvimento da cidade de São Paulo; 
• relacionam determinados fatores históricos, como o plantio da cana e a 

industrialização, ao desenvolvimento econômico de São Paulo e Olinda;
• justificam ações para reduzir a poluição dos rios, a partir de ações 

listadas em texto de apoio;
• avaliam a veracidade de informações sobre as mudanças de hábitos 

alimentares, nos últimos 30 anos, com base em informações de texto 
e mobilizando conhecimentos sobre a classificação de alimentos por 
grupos de nutrientes e sobre sua relação com a saúde.
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participantes
Descrição das proficiências

550
15,64%

No ponto 550, os participantes do Enem 2006
• identificam os fatos ocorridos na história da Terra – de ordem biológica ou 

geológica -, indicando o período de ocorrência de determinados eventos 
dessa história, com base em quadro que apresenta escala de tempo; 

• identificam o impacto dos estudos antropológicos realizados no Parque 
Nacional da Serra da Capivara, a partir da leitura de enunciado;

• selecionam finalidade e vantagem de estratégia de utilização de substância 
sintética para atrair besouros para locais distantes das plantações de cana, 
com base em informações sobre os prejuízos causados pelo besouro e 
mobilizando conhecimentos sobre o caráter sistêmico da vida;

• reconhecem a importância do tratamento da água industrial, antes de 
lançá-la ao ambiente, para minimizar a poluição decorrente do processo de 
fabricação do papel, interpretando texto relacionado à produção do papel.

600
11,62%

No ponto 600, os participantes do Enem 2006 
• identificam uso da linguagem oral e temática do cotidiano como 

recursos expressivos característicos de textos da estética literária 
modernista, em poema;

• identificam os biomas que ocuparam sucessivamente camadas, em 
esquema das camadas contínuas de amostra de sedimentos (das 
mais antigas às mais recentes) e dos tipos de plantas de cada camada 
e mobilizando conhecimentos sobre a vegetação predominante nos 
principais biomas;

• convertem unidades de massa e realizam cálculo de rendimento 
porcentual de um processo químico;

• resolvem problema que envolve cálculo de porcentagem;
• inferem que o naturalista alemão Carl Von Martius (séc. XIX) desvalorizava 

os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava 
a missão “civilizadora europeia”, a partir da leitura de excerto autoral.

650
6,72%

No ponto 650, os participantes do Enem 2006
• identificam variações de uso estilístico da linguagem formal e informal, 

em poema; 
• identificam valores de variáveis em gráfico e aplicam conhecimentos sobre 

fermentação, concentração e pH para encontrar solução a uma situação–
problema relacionada à produção de vinhos, interpretando dados expressos 
em gráfico cartesiano de variável socioeconômica ou técnico-científica; 

• identificam argumentos favoráveis à implantação de pedágio dentro da 
cidade nos grandes centros urbanos, a partir da leitura de página de 
revista brasileira, de circulação nacional;

• identificam transformações de energia ao compararem torques de forças-
peso cujo cotejo é gradativamente alterado por processo de combustão;
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

650
6,72%

• associam a indústria nuclear energética e a produção de plutônio 
utilizado em bombas, a partir da leitura de texto; 

• constroem o espaço amostral para indicar as probabilidades de eventos; 
• correlacionam dados de saneamento básico e mortalidade infantil a 

fatores socioeconômicos, como grau de escolaridade materna;
• inferem o sentido de “alcalinização”, no contexto do Aquífero Guarani.

700
2,45%

No ponto 700, os participantes do Enem 2006
• identificam segmento do texto em que o narrador utiliza a variedade 

formal da língua portuguesa, em excerto de romance regionalista;
• identificam um triângulo retângulo em uma figura (planta de uma escada) 

e aplicam o teorema de Pitágoras para calcular comprimentos;
• selecionam escala que melhor representa a história da Terra, com base 

em escalas de 0 a 100, mobilizando conhecimentos sobre em que ordem 
ocorreram os fatos apresentados na escala; 

• estabelecem comparação entre duas grandes hidrelétricas com diferentes 
áreas inundadas em suas eclusas, distinguindo potência instalada de 
potência efetiva;

• estabelecem relação entre a ação de diferentes anti-inflamatórios em relação 
à sua afinidade a duas enzimas, a partir da interpretação de um esquema;

• relacionam os dados da tabela sobre emissões do gás carbônico com a 
realidade de países desenvolvidos e subdesenvolvidos;

• ordenam sequência de eventos e atribuem zero à probabilidade de um 
evento impossível;

• resolvem problema que envolve o cálculo da capacidade de recipiente, 
cujo formato é o de um paralelepípedo, e a respectiva vazão;

• calculam as toneladas de água oriundas de derretimento de gelo polar, a 
partir de hipótese sobre conversão do aquecimento global;

• analisam situações descritas em gráfico sobre o número de novas 
infecções por HIV e AIDS, em duas situações – com o nível de prevenção 
atual e com maior prevenção -, mobilizando conhecimentos relativos à 
transmissão e à prevenção da contaminação por HIV; 

• avaliam a veracidade de frases relativas a condições ambientais do cerrado 
brasileiro, com base em informações sobre fatores que têm concorrido 
para a desertificação desse bioma e mobilizando conhecimentos sobre 
a natureza sistêmica da sustentabilidade, o impacto dos agrotóxicos na 
contaminação dos recursos hídricos e o cálculo de porcentagem;

• inferem interpretação dos dados do gráfico e relações com outras 
linguagens;

• aplicam expressão matemática apresentada para a eficiência de um 
carneiro hidráulico, identificando os valores de altitude e volume a serem 
considerados.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

750
0,51%

No ponto 750, os participantes do Enem 2006
• relacionam o poema ao momento de sua produção literária e à estética 

da poesia Pau-Brasil, mobilizando os conhecimentos literários;
• relacionam imagem da Lua minguante ao horário em que ela pode ser 

observada no ponto mais alto de sua trajetória, a partir de informações 
colhidas no enunciado;

• calculam volume de dois cilindros, reconhecendo que o volume é 
diretamente proporcional à altura do cilindro e ao quadrado do raio da 
base, para resolver situação problema;

• avaliam a equivalência de diferentes combinações de uso total ou 
parcial de turbinas, a partir da compreensão de texto complexo sobre 
aproveitamento da energia das marés.

800
0,21%

No ponto 800, os participantes do Enem 2006
• calculam número aproximado relativo à população da Índia em 2050, a 

partir da leitura de dois gráficos de colunas;
• aplicam conhecimentos sobre mudanças de estado da água para a 

escolha de local adequado para a instalação de uma salina, considerando 
pluviosidade, presença de ventos e relevo;

• aplicam conceito de energia renovável para julgar sua evolução ao 
longo do tempo e seu percentual em algumas décadas.

850
0,01%

Não há item nesse ponto.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2007

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,02% 

Não há item nesse ponto.

250
0,63%

Não há item nesse ponto.

300
2,70%

Não há item nesse ponto.

350
6,38%

No ponto 350, os participantes do Enem 2007
• identificam processo utilizado de atualização de vocábulos, em paráfrase 

de outro texto em que os termos em desuso estão presentes; 
• identificam a região brasileira em que as crianças estão mais protegidas 

de doenças, com base em tabela que representa, nas diversas regiões 
do Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, amamentavam seus 
filhos nos primeiros meses de vida e em texto que explica que a ingestão 
de leite materno protege as crianças de doenças típicas da primeira 
infância.
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participantes
Descrição das proficiências

400
12,46%

No ponto 400, os participantes do Enem 2007
• identificam paráfrase de estrofe que apresenta uma antítese, a partir de 

uma dada interpretação do tema do texto, em poema;
• identificam o processo que levou a abolição da escravidão no Brasil, 

com base na leitura da linha do tempo onde se encontram descritos os 
passos que precederam a abolição, finalizando a linha cronológica com 
a Lei Áurea;

• selecionam afirmativa diretamente relacionada a cartaz utilizado em 
campanha publicitária, mobilizando conhecimentos sobre a ameaça do 
comércio ilícito da fauna silvestre à biodiversidade; 

• selecionam a medida mais imediata a ser tomada para acelerar a 
redução dos focos do mosquito vetor da dengue em um dado município, 
com base em tabela com os dados sobre os tipos de reservatório do 
Aedes aegypti na localidade; 

• selecionam a unidade da escala de tempo que descreve o movimento 
do vírus da gripe da região Norte para a região Sul do Brasil, com base 
em mapa sobre a disseminação do vírus da gripe no Brasil, em 2007; 

• selecionam os argumentos técnico-científicos, em tabela que apresenta 
os graus de sensibilidade à exposição ao sol, segundo os tipos de pele, 
o tipo de filtro solar recomendado – em termos do fator de proteção 
solar - e o grau de proteção a queimaduras;

• comparam dilemas enfrentados por um trabalhador que corta cana, por 
meio de análise de um texto e de uma imagem.

450
19,30%

No ponto 450, os participantes do Enem 2007
• identificam, dentre as imagens pictóricas, aquela que representa uma 

obra de Anita Malfati, associando informações relacionadas à Semana 
de Arte Moderna; 

• identificam título adequado de gráfico para a matéria jornalística 
apresentada;

• selecionam fator que explica o processo de extinção do mogno-
madeira, com base em texto e mobilizando conhecimentos sobre o 
significado da biodiversidade – que inclui também aspectos da garantia 
da variabilidade genética;

• relacionam a mudança do perfil etário brasileiro com o contexto 
histórico-geográfico, comparando as afirmativas com as representações 
gráficas;

• estabelecem relações entre patrimônio material e imaterial, com base 
na leitura de imagens.
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participantes
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500
18,17%

No ponto 500, os participantes do Enem 2007
• interpretam gráficos cartesianos sobre a contribuição de diferentes 

fatores para o aumento do aquecimento global, identificando os mais 
significativos. 

550
17,05%

No ponto 550, os participantes do Enem 2007
• identificam especificidades pelas quais o ser humano obtém energia 

para seu próprio metabolismo utilizando a energia armazenada na cana-
de-açúcar, mobilizando conhecimentos sobre os processos envolvidos 
na obtenção da rapadura, na produção de rapadura e açúcar refinado, 
e, ainda, no consumo de alimentos industrializados;

• identificam e analisam as taxas de variação das variáveis 
socioeconômicas, como o aumento da produtividade e a redução do 
valor da mão-de-obra, com base na compreensão de gráfico;

• identificam características do processo de reprodução assexuada das 
bactérias, tematizado em tirinha;

• identificam o fator de proteção solar mais adequado para cada criança, 
com base em texto que descreve características de duas crianças, em 
especial as que dizem respeito ao seu tipo de pele;

• identificam transformações ocorridas na economia brasileira após a 
Independência;

• identificam o contexto histórico marcado por ideias iluministas, com 
base na compreensão de texto que tematiza a independência dos 
Estados Unidos, o Iluminismo e a Revolução Francesa;

• identificam a sequência de conflitos árabe-israelenses indicados no 
texto que trata da partilha da Palestina pela Organização das Nações 
Unidas/ONU, da decisão egípcia de nacionalizar o canal de Suez, 
segunda guerra de Suez, em 1956, da Guerra dos Seis Dias, 1967, 
vencida por Israel e do ataque pelas forças egípcias à Israel, em 1973;

• identificam que a interferência de radiofrequência é mais prolongada 
que a de raios x, considerando os efeitos de explosões solares sobre a 
Terra, comparando escalas de tempo de distintas perturbações na Terra 
originadas em explosões na superfície solar, a partir de gráfico que as 
dispõe com diferentes escalas;

• selecionam, entre diferentes fontes de energia, aquela que evita a 
produção de gases que contribuem para o aquecimento global;

• estabelecem comparação de eficácia entre as plantações de cana e 
milho para produção de etanol, lendo tabela em que se apresentam 
litros produzidos por superfície plantada;
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550
17,05%

• relacionam produção de lixo à intervenção humana e ao impacto na 
biodiversidade, com base em texto e mobilizando conhecimentos 
sobre desenvolvimento sustentável; 

• comparam mapas do Brasil, nos anos de 1985 e 1999, quanto aos 
índices de infecção por leishmaniose tegumentar americana nos 
diferentes estados brasileiros; 

• analisam situação-problema envolvendo uma articulação entre 
dinâmica da natureza e atividades produtivas, ou seja, a atividade 
econômica do cultivo do camarão, em Bangladesh, com base em 
compreensão de texto;

• analisam texto que fornece informações sobre os diferentes tipos 
de águas engarrafadas comercializadas, de acordo com a legislação 
brasileira, e associam essas informações com características 
geológicas, químicas e biológicas dessas águas.

600
13,43%

No ponto 600, os participantes do Enem 2007
• identificam no vidro a boa condução da radiação solar e a baixa 

condução térmica, compreendendo a relação entre propriedades e 
funções de componentes de aquecedor solar de água;

• identificam conversão de energia de movimento em energia elétrica, 
em dispositivo que promove tal conversão em mochila de quem a 
carrega caminhando;

• identificam função energética da glicose, um açúcar, no organismo 
humano, aplicando conhecimento específico sobre o tema;

• selecionam exemplos de processos relacionados ao metabolismo, à 
auto-replicação e à mutação, com base em texto que afirma que as 
reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por 
uma central de informações e mobilizando conhecimentos relativos 
aos processos que garantem a manutenção e continuidade da vida;

• comparam dispêndios de energia elétrica e de água em máquinas de 
lavar roupa, pela leitura e interpretação de dois gráficos de barra;

• resolvem situações de contagem, aplicando o princípio multiplicativo;
• calculam probabilidades, interpretando dados expressos em gráficos 

de coluna.
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650
6,52%

No ponto 650, os participantes do Enem 2007
• estabelecem comparação entre diferentes usos de combustível (etanol x 

gasolina) e o seu impacto ambiental, demonstrando conhecimento sobre o 
fato de a biomassa absorver CO2 em sua produção, o que não acontece com 
combustíveis fósseis, “produzidos” há muitas centenas de milhões de anos;

• ordenam fenômenos biológicos em diferentes escalas de tempo, 
mobilizando conhecimentos sobre esses fenômenos e sobre diferentes 
escalas de tempo das transformações observadas na biosfera, 
especificamente em plantas;

• resolvem situação problema envolvendo a noção de capacidade, 
utilizando utensílios de capacidade desconhecida para obter uma 
medida quando não há instrumento de medida para isso.

700
2,45%

No ponto 700, os participantes do Enem 2007
• identificam e analisam valores de variáveis em gráfico cartesiano 

de variável socioeconômica ou técnico-científica, como o tempo de 
permanência de um antibiótico no organismo humano, e indicam 
intervalos de crescimento ou decréscimo e taxas de variação;

• analisam quantitativamente os dados do texto, interpretando e 
relacionando as informações a fatores sociais;

• inferem o ordenamento de processos históricos como a colonização 
da África e o descobrimento daquele continente, com base em 
compreensão de texto.

750
0,74%

No ponto 750, os participantes do Enem 2007
• identificam, dentre diversas representações de objetos no plano, 

aquelas que correspondem, de fato, a objetos tridimensionais; 
• selecionam o processo evolutivo comum a plantas e animais 

vertebrados, mobilizando conceitos neodarwinistas sobre sobrevivência 
de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em 
ambientes específicos;

• inferem efeito de sentido do uso metafórico de duas perguntas retóricas, 
em textos de diferentes autores de diferentes períodos literários, 
interpretando a posição estética assumida por cada autor, no contexto 
histórico, em relação à representação literária do índio brasileiro.

800
0,16%

No ponto 800, os participantes do Enem 2007
• inferem ideia principal, objetivo do enunciador e formalidade própria 

de construção da linguagem do gênero, em ensaio literário. 

850
0,00%

Não há item nesse ponto.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR PONTOS DA ESCALA

Pontos da Escala

  

DESCRIÇÃO DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA DO ENEM – 2008

Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

200
0,00% 

Não há item nesse ponto.

250
0,07%

Não há item nesse ponto.

300
1,60%

No ponto 300, os participantes do Enem 2008
• associam a legislação brasileira de trânsito – a chamada “lei seca” – 

aos acidentes de trânsito, com base em tabela que apresenta dados 
relacionados a causas externas e a doenças dos aparelhos circulatório, 
respiratório e digestivo sobre a mortalidade de homens, em diferentes 
faixas etárias.

350
7,08%

Não há item nesse ponto.

400
14,34%

No ponto 400, os participantes do Enem 2008
• analisam valores de variáveis em gráfico cartesiano de variável 

socioeconômica ou técnico-científica, indicando intervalos de 
crescimento ou decréscimo;

• reconhecem que, embora a chuva seja um fenômeno físico, regido por 
fatores climáticos, na cultura indígena a dança da chuva revela a intenção 
de intervir no ciclo da chuva e que esse ritual é motivado pela importância 
da água para a manutenção da vida, com base em notícia sobre a ocorrência 
de chuva torrencial, após realização do ritual da dança da chuva.

450
19,17%

No ponto 450, os participantes do Enem 2008
• inferem informações em texto explicativo sobre a morte e o 

sepultamento de um grande número de pessoas em razão da epidemia 
da peste negra, na Idade Média.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

500
19,03%

No ponto 500, os participantes do Enem 2008
• classificam cinco pessoas segundo o seu Índice de Massa Corporal e o 

seu risco de adoecer, com base em informações sobre o risco de doença 
associada ao IMC; 

• concluem que, no Pantanal, a conservação das araras-azuis está 
condicionada à existência dos tucanos-toco - ainda que esta espécie de 
tucano seja predadora dos ovos das araras-azuis -, com base em texto 
que descreve as relações que se estabelecem entre essas duas espécies 
de aves e um tipo de árvore – o manduvi.

550
15,46%

No ponto 550, os participantes do Enem 2008
• identificam representação da linguagem coloquial oral, marcada no 

enunciado de personagem pela redução fônica de verbo e por gíria, em 
história em quadrinhos;

• identificam mecanismos de evaporação e precipitação da água em 
florestas tropicais, a partir de informações obtidas em texto de apoio;

• identificam informações relevantes sobre o lixo eletrônico, demostrando 
compreender problemas ambientais decorrentes dessa nova forma de 
lixo, relacionada ao avanço tecnológico;

• identificam que a energia solar envolvida na manutenção dos níveis da 
água em reservatórios de hidrelétricas está associada aquela necessária 
para a evaporação, com base em análise de diagrama de trocas de 
energia, a partir da incidência solar;

• identificam vantagens do uso da biomassa como recurso energético, a 
partir da seleção de informações dadas em texto informativo; 

• determinam a porcentagem de pessoas que morrem por agressões e 
por causas externas de intenção indeterminada, com base na análise e 
interpretação de dados percentuais sobre a mortalidade em homens em 
diferentes faixas etárias por causas externas e doenças dos aparelhos 
circulatório, respiratório e digestivo, dispostos em gráfico de colunas;

• inferem que o aproveitamento da energia dos ventos, a partir 
de parques eólicos, exige maior investimento comparado com o 
investimento necessário para a construção de hidrelétricas, resultando 
menor participação da energia eólica na matriz energética brasileira;

• inferem que as populações indígenas da América portuguesa foram 
submetidas a um processo de doutrinação religiosa o que não ocorreu 
com os indígenas da América inglesa;

• concluem a importância simbólica dos Estados Unidos nos ataques 
terroristas, a partir da leitura de dois textos sobre a atuação das Forças 
Armadas na Colômbia (Farc) e a atuação da Al Qaeda.
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Ponto/
Porcentagem de 

participantes
Descrição das proficiências

600
13,18%

No ponto 600, os participantes do Enem 2008
• identificam os motivos que levaram à luta pela abolição da escravatura, 

a partir da leitura de texto de Joaquim Nabuco;
• identificam elementos responsáveis pela cheia do rio Nilo, a partir da 

leitura de texto de Heródoto;
• relacionam informações acerca dos esforços que levaram à descoberta 

das impressões digitais com situações variadas em que foram utilizadas 
para reconhecimento de pessoas, a partir da leitura de recorte de texto 
acadêmico;

• analisam valores de três grandezas em gráfico estatístico de modo a 
estabelecer relações;

• analisam cada um dos espaços vazios para que o jogador coloque sua 
peça de modo a garantir sua vitória na próxima vez em que for jogar, 
com base em informações contidas no texto;

• concluem que o tamanho do genoma não é diretamente proporcional 
à complexidade do organismo, com base em texto e tabela sobre o 
tamanho estimado do genoma e o número de proteínas descritas de 
cinco espécies e mobilizando conhecimentos básicos a respeito dos 
mecanismos de síntese proteica; 

• concluem que, no processo de preservação de acácias, árvores preferidas 
de girafas e elefantes, os herbívoros contribuem para a preservação das 
acácias, com base em texto e esquema que descrevem o que ocorre em 
duas situações: com e sem convivência dessas plantas com herbívoros;

• inferem que o horário em Amapá é 11h mais tardio que o da China, com 
base em informações extraídas de texto de apoio.

650
7,02%

No ponto 650, os participantes do Enem 2008
• identificam o papel da região não-codificante do DNA na determinação 

de diferenças entre os fenótipos, mobilizando conhecimentos sobre o 
DNA e a síntese proteica; 

• identificam os motivos que levaram o indivíduo a viver na rua em 
relação ao seu grau de escolaridade, a partir da leitura conjunta de 
texto informativo e duas tabelas;

• identificam a origem nuclear da energia geotérmica e que esta não 
apresenta os riscos associados à energia nuclear produzida em reatores;

• identificam vantagens da substituição de óleos derivados do petróleo 
por óleos derivados do xisto, associando esta conveniência estratégico-
econômica ao aumento do preço internacional do petróleo, a partir da 
seleção de informações em um texto informativo institucional;
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650
7,02%

• realizam agrupamentos em um processo de contagem de um número 
relativamente grande de elementos de uma coleção, interpretando e 
utilizando diferentes recursos;

• interpretam fluxograma de incidência, absorção e devolução (irradiação) 
de energia solar na Terra, para comparar percentualmente destes 
componentes; 

• inferem um dos motivos que levou a interrupção da democracia no Brasil, a 
partir da leitura de texto e conhecimento de uma dada conjuntura histórica;

• explicam procedimento necessário para descontaminação da água potável 
contaminada com benzeno, aplicando conhecimento específico sobre a 
maior volatilidade de um líquido (benzeno) em relação à de outro (água);

• concluem que, para redução do desmatamento da Amazônia, é necessário 
atuar simultaneamente na recuperação das áreas já desmatadas e no 
aumento da produtividade das pastagens, com base em texto sobre o 
impacto da pecuária e da exploração madeireira na taxa de desmatamento 
da Amazônia; 

• concluem que o principal objetivo para a criação das Unidades de uso 
sustentável e de proteção integral é a preservação de recursos hídricos 
e a manutenção da biodiversidade, com base em gráfico que apresenta 
o percentual de biomas protegidos por essas Unidades, e mobilizando 
conhecimentos sobre esses biomas; 

• reconhecem a importância da biodiversidade, a partir do conhecimento de 
“unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável”.

700
2,31%

No ponto 700, os participantes do Enem 2008
• selecionam verso em que o eu poético, alegoricamente, faz referência a 

um suposto interlocutor temático, com base na compreensão de poema;
• comparam diferentes pontos de vista sobre as ambições territoriais de 

Hitler e sua política de “apaziguamento europeu”, a partir da leitura de 
texto de Neville Chamberlain;

• estimam áreas sob curva de intensidade de radiação para determinar 
eficiência luminosa de lâmpadas, ou seja, a relação entre sua potência 
luminosa e sua potência total, a partir da análise de gráfico em linha;

• caracterizam formas geométricas planas por meio de propriedades, 
relacionando seus elementos, para calcular comprimentos e áreas;

• resolvem problemas envolvendo volumes de recipientes de formato 
cilíndrico;

• inferem que biodigestores contêm bactérias metanogênicas e que, em 
condições de anaerobiose, eles geram metano, a partir da leitura associada 
de enunciado e diagrama.
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750
0,63%

No ponto 750, os participantes do Enem 2008
• analisam a formalidade própria de construção da linguagem, 

identificando o objetivo do enunciador do texto e os elementos 
constitutivos da organização interna do gênero, em artigo de divulgação 
científica;

• resolvem problemas envolvendo cálculo de probabilidade da união de 
2 eventos;

• inferem a posição intertextual étnico cultural assumida pelo narrador 
do texto, no contexto histórico e literário do modernismo de terceira 
geração, para a representação ideológica de personagem na narrativa, 
com base na compreensão de excerto de romance regionalista.

800
0,13%

No ponto 800, os participantes do Enem 2008
• justificam gênero do texto, relação que esse gênero estabelece 

com seu contexto de produção e recepção e construção estética da 
temática narrada, mobilizando seus conhecimentos escolares sobre as 
características discursivas do gênero textual “crônica”.

850
0,01%

Não há item nesse ponto.








	Capa1
	ENEM - escala de proficiência

