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Mensagem do presidente
O assunto deste relatório – a análise de itens de múltipla escolha – necessariamente me
reporta aos primeiros anos da nossa Fundação Cesgranrio. Faço uma viagem no tempo e me
recordo da época em que os esforços do governo por levar o ensino médio a uma faixa cada vez
maior da população teve como consequência a legítima reivindicação dos jovens por uma vaga
na Universidade. Famílias, até então alijadas do ensino superior, passaram a buscar para os seus
filhos o título de “doutor” tão almejado e necessário às suas aspirações de gozar dos benefícios
da industrialização. Era o início da década de 70.
Antes disso, os candidatos ao ensino superior eram obrigados a fazer até três provas em um
mesmo dia. As universidades, que não dispunham de muitas vagas, estavam livres para promover
o verdadeiro massacre que eram essas provas eliminatórias (ou se obtinha uma nota igual ou
superior a quatro ou se estava eliminado). E, além de as universidades terem poucas vagas, um
outro problema social era criado: era comum um bom aluno passar para mais de uma
Universidade e, após sua escolha, as vagas que ele não havia preenchido ficavam ociosas, não
existindo, à época, mecanismos de reclassificação! Com isso, existia um contingente absurdo de
vagas ociosas e muitos candidatos frustrados sem conseguir ingressar no ensino superior, os
chamados “excedentes”.
Para se ter uma ideia da complicação e da dificuldade dos exames daquele tempo, era comum
os candidatos, cujos pais eram influentes na sociedade de então, buscarem descobrir os temas,
em geral complicadíssimos, que seriam tratados nessas provas –. Em uma ocasião, houve um
boato de que, na prova de Engenharia, seria cobrado o Teorema de Bézout, que constava mesmo!
Foi assim que surgiu a gíria bizu, significando “informação vantajosa”, que existe até hoje
Assim, a Lei que ensejou, em 1969, a Reforma Universitária expressou em seu Artigo 21 o
anseio pela mudança desse processo injusto: “o concurso vestibular será idêntico em seu
conteúdo para todos os cursos ou áreas de conhecimentos afins e unificado em sua execução”.
Entre esse desejo expresso na Lei e a ação propriamente dita, havia muito trabalho a ser feito.
A PUC-RIO, onde eu ocupava o cargo de Diretor de Admissão e Registro e depois de Vice-Reitor
de Desenvolvimento, seguindo as determinações da Lei, prontamente implantou sua Reforma. O
que fez com que nós fôssemos convidados pelo Conselho de Reitores a promover um Seminário
onde se detalhariam diversos aspectos da Reforma. Com o sucesso do Seminário, nossa equipe
foi convocada a assessorar cada Universidade em seus trabalhos preparatórios da Lei.
Fico feliz por ter participado desse momento decisivo da história do ensino superior brasileiro!
Contamos com um personagem decisivo ao nosso lado: o principal expoente da Reforma, o
saudoso professor Newton Lins Buarque Sucupira, que viabilizou junto ao MEC o convênio com
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a PUC-RIO. Eu coordenava a equipe, denominada Uniplan, e recebemos a missão de desenvolver,
em curto prazo, um plano integrado de viabilidade de implantação da Reforma.
Além disso, o professor Sucupira me encarregou, em julho de 1971, de implantar o Projeto
de Regionalização do Vestibular Unificado por áreas do conhecimento em todo o Grande Rio.
Assim, nasceu o Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio – o
Cesgranrio, que, em janeiro de 1973, passaria definitivamente para o feminino: a Fundação
Cesgranrio – a nossa Cesgranrio.
Após correr o Brasil, visitando várias Universidades, percebi que muita coisa precisava ser
mudada. Estávamos diante do impasse entre um ensino médio que não preparava
satisfatoriamente seus alunos e uma Universidade de poucos recursos materiais e vagas ociosas,
que era incapaz de absorvê-los.
Foi então que, na proposta para o exame vestibular unificado, classificatório ao invés de
eliminatório, estabelecemos que seria realizado com itens de múltipla escolha, tenaz e
competentemente elaborados por nossas bancas. Ao longo da década de 1970, essa modalidade
de item chegou a sofrer, muitas vezes, injustas críticas de que eles não seriam eficazes para
medir o conhecimento dos jovens. Esse desgaste sofrido pela múltipla escolha, longe de nos
fazer desistir, promoveu o seu aprimoramento, já que sempre buscávamos modelos que
afastassem a simples memorização ou os “bizus”. Foi assim que montamos uma estrutura robusta
para assegurar todo o processo de elaboração, impressão e aplicação das provas com sigilo,
garantindo sempre lisura ao processo.
Temos consciência de que a Fundação Cesgranrio contribuiu, e muito, com esse
aprimoramento. Tanto é que o próprio Enem lança mão desse tipo de item e é um sucesso
reconhecido no mundo. Quando eu vejo a eficácia dessa prova e sua importância social, sinto
que nada foi por acaso.
Todas essas circunstâncias, creio eu, nos fizeram fortes. Episódios como esse de aceitar o
desafio do novo, de ousar e de ir além, mesmo enfrentado críticas, são recorrentes na história
da Fundação. Tudo isso fez de nós uma referência em avaliação, em educação, em cultura,
porque aprendemos com a teoria e com a prática.
É com esse papel na História que trazemos à luz este relatório Análise dos itens de múltipla
escolha das provas do Enade-2016. Trata-se de uma propícia meta-avaliação dos itens da parte
objetiva das provas do Enade aplicadas em 2016. A pesquisa buscou saber, por exemplo, se o
formato do item tem influência na dificuldade para a sua resolução ou se um item que exige
um nível cognitivo mais elaborado é mais difícil do que outro menos exigente, ou ainda, se o
próprio cansaço do estudante atua no seu desempenho. A tarefa deste relatório estará cumprida,
na medida em que os dados que ele oferece decerto ecoarão e resultarão em um constante
aprimoramento do Enade.
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Enfim, esta é a Fundação Cesgranrio! A um passo de completar 50 anos de existência, mas
com o entusiasmo e a curiosidade de um jovem que vai prestar um exame vestibular. Confesso
que estou feliz por tê-la conduzido até aqui, desde um tempo em que eu olhei o futuro e fui
capaz de compreender as múltiplas escolhas que ele oferecia a mim e à nossa Fundação.
E eu fico orgulhoso das escolhas que fiz!

Carlos Alberto Serpa de Oliveira
Presidente da Fundação Cesgranrio
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Resumo
Este Relatório Técnico traz o resultado da análise dos itens presentes nas provas aplicadas
aos concluintes das 18 Áreas que participaram do Enade-2016. O objetivo foi investigar se o
formato de um item e o nível cognitivo exigido para a sua resposta influenciam na dificuldade
para a sua resolução e se a posição do item na prova afeta os resultados. Além disso, foi
investigado se algum tipo de item tem maior probabilidade de ser anulado, não contribuindo,
dessa forma, para compor as notas dos estudantes. Para isso, três técnicos experientes no campo
da elaboração e revisão de itens objetivos classificaram os 486 itens quanto à forma, utilizando,
para tal, categorias do Guia de elaboração de itens do Inep, e quanto ao nível cognitivo exigido,
tendo como base a literatura da área e a Taxionomia de Bloom. Para a verificação das hipóteses,
foram utilizadas medidas empíricas da pós-aplicação das provas: os índices de Facilidade dos
itens e os índices de Discriminação. Como resultados, deve-se salientar que as provas privilegiam
itens de resposta múltipla e de memorização. Como mais da metade das provas é baseada em
itens como esses, considera-se que a avaliação é, de certa forma, tendenciosa. Observou-se,
também, que os itens de asserção-razão foram, em média, mais difíceis do que os de respostas
múltiplas, que por sua vez, foram mais difíceis do que os de resposta única. Quanto ao Índice de
Discriminação, a maioria dos itens teve capacidade média de diferenciar os estudantes, sendo
que os itens de resposta única tiveram, em média, uma capacidade de discriminação um pouco
maior do que a dos itens dos outros dois tipos. Para a hipótese de que um item que exija um
Nível cognitivo mais elaborado seja mais difícil, o estudo confirmou parcialmente tal hipótese.
Verificou-se que tanto o Índice de Facilidade quanto o de Discriminação têm médias mais baixas
nos itens do Nível de Análise. Do ponto de vista da probabilidade de anulação, no conjunto dos
itens de asserção-razão, um terço foi anulado, enquanto a proporção de anulação dos outros
dois tipos ficou em torno de um quinto. Considerando-se o Nível Cognitivo, a proporção de
anulação dentro dos conjuntos de itens de um mesmo Nível indica que os de Análise sofreram
mais anulações (34,29%), do que os dos demais grupos: Memorização (19,93%), Compreensão
(23,40%) e Aplicação (20,99%). Apesar disso, as probabilidades de um item ser anulado não
apresentam diferenças estatisticamente significativas ao nível de 95%. A hipótese de que a
posição de um item na prova tem influência foi rejeitada. Um ajuste linear teve coeficientes
estatisticamente não significativos (diferentes de zero) em 16 das 18 áreas analisadas.

Palavras-chave: Ensino Superior; Avaliação; Enade; Itens de múltipla escolha; Testes e medidas
educacionais; Estatística educacional; Classificação de itens.
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Abstract
This Technical Report brings the result of the analysis of the items present in the tests applied
to the graduates of the 18 Areas that participated of Enade-2016. The aim was to investigate
whether the format of an item and the cognitive level required to answer it influence the
difficulty in solving it and whether the item's position in the test affects the results. In addition,
it was investigated whether a specific type of item is more likely to be withdrawn from the test
and not considered in the students' grades. For achieving this goal, three experienced specialists
in the construction and revision of exams objective items classified the 486 items according to
the format, using categories from the Inep item elaboration Guide, and according to the
required cognitive level, based on the area's literature and Bloom's Taxonomy. To verify the
hypotheses, empirical measures of the post-application of the tests were used: the Difficulty
indices of the items and the Discrimination indices. Regarding the results, it should be noted
that the tests privilege multiple answer and knowledge items. Since more than half of the tests
items is based on items like these, the assessment is considered to be somewhat biased. It was
also observed that the items of assertion/reason were, on average, more difficult than those of
multiple answers, which, in turn, were more difficult than those of the single answer. Regarding
the Discrimination Index, most items had an average capacity to differentiate students, and the
items of single answer had, on average, a slightly greater capacity for discrimination than the
items of the other two types. For the hypothesis that an item that requires a higher cognitive
level is more difficult, the study partially confirmed this hypothesis. It was noticed that both
the Facility Index and the Discrimination Index have lower averages in the items of the Analysis
cognitive level. From the point of view of the probability of annulment, one third of
assertion/reason item was annulled, while the proportion of annulment of the other two types
was around one fifth. The proportion of annulment considering the Cognitive Level was as
follows: Knowledge (19.93%), Comprehension (23.40%), Application (20.99%) and Analysis
(34.29%). In spite of these figures, there was no statistically significant differences at the 95%
level among them. The hypothesis that an item's position on the test has influence was rejected.
A linear adjustment produced coefficients that were not statistically different from zero in 16
of the 18 areas analyzed.

Keywords: Higher Education; Evaluation; Enade; Multiple choice items; Educational tests and
measures; Educational statistics; Classification of items.
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Resumen
Este Informe Técnico presenta el resultado del análisis de los ítems presentes en las pruebas
aplicadas a los egresados de las 18 Áreas que participaron del Enade-2016. El objetivo fue
investigar si el formato de un ítem y el nivel cognitivo requerido para su respuesta influyen en
la dificultad para resolverlo y si la posición del ítem en la prueba afecta los resultados. Además,
se investigó si algún tipo de ítem tiene más probabilidades de ser cancelado, no contribuyendo,
por consiguiente, para la calificación de los estudiantes. Para este fin, tres técnicos con
experiencia en la elaboración y revisión de ítems objetivos de exámenes clasificaron los 486
ítems según su forma, utilizando categorías de la Guía de elaboración de ítems del Inep, y según
el nivel cognitivo requerido, con base en la literatura del área y en la Taxonomía de Bloom. Para
verificar las hipótesis, se utilizaron medidas empíricas de la post-aplicación de las pruebas: el
índice Facilidad de los ítems y el índice de Discriminación. Como resultado, cabe señalar que las
pruebas favorecen ítems de respuesta múltiples y los de Nivel cognitivo de Recordar. Dado que
más de la mitad de las pruebas se basa en elementos como estos, la evaluación es considerada
algo parcial. También se observó que los ítems de afirmación-razón eran, en promedio, más
difíciles que los de respuestas múltiples, que, a su vez, eran más difíciles que los de respuesta
única. En cuanto al Índice de Discriminación, la mayoría de los ítems tuvo una capacidad
promedio para diferenciar a los estudiantes, y los ítems de respuesta única tuvieron, en
promedio, una capacidad de discriminación ligeramente mayor que los de otros dos tipos. Para
la hipótesis de que un ítem que requiere un nivel cognitivo más elaborado es más difícil, el
estudio la confirmó parcialmente. Se encontró que tanto el Índice de Facilidad como el Índice
de Discriminación tienen promedios más bajos en los ítems del Nivel de Analizar. Desde el punto
de vista de la probabilidad de nulidad, en el conjunto de ítems de afirmación-razón un tercio
fue anulado, mientras que la proporción de nulidad de los otros dos tipos fue alrededor de un
quinto. Considerando el Nivel Cognitivo, la proporción de cancelación dentro de los conjuntos
de ítems de un mismo Nivel indica que los de Analizar sufrieron más cancelaciones (34,29%)
que los de otros grupos: Conocer (19,93%), Comprender (23,40%) y Aplicar (20,99%). A pesar
de esto, las probabilidades de que un ítem sea cancelado no muestran diferencias
estadísticamente significativas al nivel del 95%. Se rechazó la hipótesis de que la posición de un
ítem en la prueba tiene influencia. Un ajuste lineal tuvo coeficientes estadísticamente no
significativos (diferentes de cero) en 16 de las 18 áreas analizadas.

Palabras clave: Enseñanza superior; Evaluación; Enade; Ítems de respuestas múltiples; Pruebas y
medidas educativas; Estadísticas educativas; Clasificación de ítems.
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1 - Introdução
Neste relatório técnico, é apresentada uma meta-avaliação dos itens da parte objetiva das
provas do Enade aplicadas ao concluintes de 2016.
As áreas que formam bacharéis e que foram participantes daquela edição do Enade foram:
Agronomia; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia;
Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Serviço Social e Zootecnia. As áreas
participantes que formam tecnólogos foram: Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em
Estética e Cosmética; Tecnologia em Gestão Ambiental; Tecnologia em Gestão Hospitalar e
Tecnologia em Radiologia.
Ao longo da experiência com resultados da aplicação de provas objetivas, algumas questões
sempre parecem permear a discussão dos resultados. Uma delas, por exemplo, é se o formato do
item influencia na dificuldade para a sua resolução. Também parece quase natural que um item
que exija um nível cognitivo mais elaborado seja mais difícil do que outro com nível cognitivo
menos exigente. Outra dúvida é se, ao longo da prova, talvez por cansaço, os erros aumentam.
Tomando-se essas hipóteses como questões de pesquisa, analisam-se os resultados das provas
objetivas aplicadas no Enade 2016.
Buscou-se analisar se as características intrínsecas ao item (Tipo de item e Nível cognitivo
avaliado pelo item, descritos nas seções 3 e 4), ou a sua localização na prova (seção 6)
influenciam os resultados aferidos empiricamente, pós- aplicação da prova, através do Índice de
Facilidade e do Índice de Discriminação – que estão descritos na seção 2. Na seção 5, analisa-se
a existência de uma correlação entre os dois índices, o de Facilidade e o de Discriminação,
desagregando por Tipo de estrutura e por Nível cognitivo do item. Na última seção, apresentamse conclusões e recomendações.
Para complementar, nos anexos apresentam-se as informações desagregadas por área de
conhecimento avaliado no exame de 2016. No Anexo I, apresentam-se Estatísticas básicas dos
índices considerados no estudo. Nos Anexos II e III, apresentam-se, respectivamente, a
Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o Tipo de item e segundo o Nível
cognitivo. No Anexo IV, disponibilizam-se gráficos de dispersão dos dois índices, por Área. No
Anexo V, disponibilizam-se gráficos de índices de Facilidade, segundo a ordenação do item na
prova, também por Área.

2 - Metodologia
As tabelas e as descrições dos índices utilizados são oriundos dos relatórios de área do Enade
(INEP, 2017). O Índice de Facilidade é o percentual de acerto de cada item objetivo, o que leva
a uma classificação dos itens apresentada na Tabela 1. Itens acertados por 86% dos estudantes,
ou mais, são consideradas muito fáceis. No extremo oposto, itens com percentual de acerto
igual ou inferior a 15% são consideradas muito difíceis.
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Tabela 1– Classificação de questões, segundo o Índice de Facilidade
Índice de Facilidade

Classificação

≥ 0,86

Muito fácil

0,61 a 0,85

Fácil

0,41 a 0,60

Médio

0,16 a 0,40

Difícil

≤ 0,15

Muito difícil

Fonte: Enade/2016 (MEC/Inep,2017 a)

O Índice de Discriminação permite avaliar se um item objetivo possui um nível mínimo de
poder para distinguir estudantes com desempenhos diferentes na própria prova. Para ser
considerado apto a avaliar os alunos dos cursos, um item deve ser mais acertado por alunos que
tiveram bom desempenho do que pelos que tiveram desempenho ruim. O Índice de
Discriminação escolhido para ser utilizado no Enade é o denominado correlação ponto-bisserial,
usualmente representado por rpb .
A correlação ponto-bisserial para um item objetivo é calculado, independentemente, para
cada Área e para cada Componente da prova (Componente de Formação Geral e Componente
de Conhecimentos Específicos), pela fórmula a seguir:

rpb 

C A  CT
ST

p
q , onde

C A é a média obtida na parte objetiva de um componente da prova (Formação Geral ou

Conhecimentos Específicos) pelos alunos que acertaram o item;
C T é a média obtida na prova por todos os alunos da Área;

é o desvio padrão das notas na parte da prova de todos os alunos
da Área;
ST

p é a proporção de estudantes que acertaram o item (número de alunos que acertaram a
questão, dividido pelo número total de alunos que compareceram à prova), e
q  1  p é a proporção de estudantes que erraram o item.

Itens objetivos com Índice de Discriminação fraco (ver Tabela 2), com valor ≤ 0,19, são
eliminados do cômputo das notas. Um Índice de Discriminação fraco indica que o item não
apresenta coerência entre o fato de os estudantes o terem acertado e a respectiva nota na
prova. Por isso, o procedimento utilizado é o da eliminação do item com o menor coeficiente
de correlação ponto-bisserial e o recálculo da nota da prova e das correlações.
Frequentemente, mais de um item pode ser eliminado de uma prova pelo critério
ponto-bisserial.
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Na Tabela 2, apresenta-se a classificação, segundo o Índice de Discriminação utilizado (pontobisserial).
Tabela 2 – Classificação de questões, segundo o Índice de Discriminação (Pontobisserial)
Índice de Discriminação

Classificação

≥ 0,40

Muito bom

0,30 a 0,39

Bom

0,20 a 0,29

Médio

≤ 0,19

Fraco

Fonte: Enade/2016 (MEC/Inep,2017 a)

3 - Classificação quanto à estrutura dos
itens
3.1 - Á tipologia utilizada
Usando-se os itens da parte objetiva das provas dos cursos avaliados no Enade-2016, foi
realizada uma classificação, segundo os três grandes tipos de estrutura de itens previstos no
documento GUIA DE ELABORACAO E REVISAO ITENS (MEC/INEP, 2017b) do Inep.
Os três grandes tipos de itens objetivos previstos no guia que orienta o trabalho dos
elaboradores do BNI são:
Tipo 1 - itens de interpretação com resposta única;
Tipo 2 - itens de resposta múltipla;
Tipo 3 - itens de asserção-razão.
O Tipo 1 é definido no documento com base na estratégia de formulação, seguido por dois
exemplos (não disponibilizados neste texto).
O item de múltipla escolha do tipo interpretação com resposta única é formulado a partir de
uma situação-estímulo que compõe o texto-base. A partir da situação-estímulo, que traz um
problema a ser resolvido, o estudante organiza as ideias, os dados ou as informações necessárias
para resolvê-lo. É nesse momento que ele mobiliza diversos recursos, articulando habilidades,
saberes, conhecimentos, entre outros, que vão oportunizar a visibilidade de determinada
competência ou característica do perfil profissional esperado. O enunciado desse tipo de item
pode ser apresentado tanto como frase incompleta, a ser finalizada pelas alternativas de resposta,
quanto em forma de pergunta. (MEC/INEP, 2017b)
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A definição do Tipo 2 também é dada no documento pela estrutura de formulação, seguida
por quatro exemplos (tampouco disponibilizados neste texto).
Os itens de resposta múltipla apresentam uma situação-estímulo e de três a cinco afirmações
relacionadas à situação e ao enunciado. As afirmações são julgadas, independentemente umas
das outras, como corretas ou incorretas. O estudante deve analisar as afirmações, identificar a(s)
afirmação(ões) correta(s) para, em seguida, escolher uma alternativa em uma ‘chave de respostas’.
(MEC/INEP, 2017b)

Para o Tipo 3 – asserção-razão -, a apresentação também se apoia na estrutura de elaboração
e há preocupação com a elaboração das alternativas, pela dificuldade própria desse tipo de item.
Depois da explicação, o documento do Inep apresenta três exemplos de itens de asserção-razão
(não disponibilizados neste texto).
O item de múltipla escolha do tipo asserção-razão constitui-se de duas proposições que
podem ou não ser corretas e, além disso, podem ou não estabelecer uma relação de causa e
consequência entre si. Desse modo, são apresentadas duas proposições, interligadas pela palavra
PORQUE, sendo que o estudante deve avaliar se a segunda proposição constitui razão ou
justificativa da primeira.
Compõe o item, ainda, uma chave de respostas padrão, em que são descritas as alternativas
de resposta propriamente ditas. Cada uma das alternativas contém uma afirmação sobre a
veracidade ou a falsidade de cada uma das proposições e, também, sobre a existência ou não de
relação de causalidade entre elas. Esse tipo de questão é indicado para avaliação de habilidades
complexas, pois além de avaliar a veracidade de cada proposição, o estudante necessita ser capaz
de estabelecer relação de causa-consequência entre elas. A seguir, apresentam-se exemplos de
itens do tipo asserção-razão. (grifos nossos, MEC/INEP, 2017b)

Dentre as recomendações gerais (item 5.1 do Guia) para o estudo aqui apresentado, merecem
destaque:
iii. Os itens deverão ser embasados em situações-estímulo, que podem ser constituídas de
situações-problema, estudos de caso, simulacros ou mesmo textos de contextualização do
conteúdo a ser avaliado. Quanto mais próximas das situações trabalhadas na graduação e mesmo
na área de formação, melhor será a qualidade do item e a possibilidade de avaliar o desempenho
do aluno;
v. Deve-se dar preferência a textos de fonte primária, de autoria explícita, que sejam curtos e
de fácil compreensão, com linguagem apropriada ao nível de dificuldade esperado para os
estudantes, que sejam adequados aos objetivos da questão e possibilitem a criação das
alternativas de resposta: uma correta e as demais incorretas, mas plausíveis. (grifo nosso,
MEC/INEP, 2017b)
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3.2 – Classificação dos itens segundo a tipologia
da estrutura
No Enade 2016, foram avaliadas 13 Áreas que formam bacharéis e cinco Áreas que formam
tecnólogos, 18 provas no total. Foram classificadas, segundo sua estrutura, todas as 27 questões
de cada uma 18 das provas de Conhecimentos Específicos. Para isso, usou-se a tipologia do Guia
do Inep, descrita na seção anterior.
Para evitar viés, as classificações dos 486 itens foram realizadas por três especialistas em
elaboração e revisão de itens objetivos do Departamento Acadêmico da Fundação Cesgranrio.
Depois de realizadas individualmente, nos casos em que surgiram discrepâncias, houve uma
reunião com a participação de um quarto profissional, quando então se decidiu a tipologia
definitiva.
Os resultados estão apresentados na Tabela 3, a seguir. Considerando-se todos os itens
objetivos da parte de Conhecimentos Específicos das provas (um total 486 itens), constatou-se
que 55,56%, mais da metade, eram do Tipo 2 – item de resposta múltipla; 32,72%, quase um
terço do total de itens, eram do Tipo 1 – resposta única; e, em menor quantidade, 11,7% eram
do Tipo 3 – asserção-razão.
Tabela 3 – Tipologia dos itens utilizados, por Área
Área

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Agronomia

8

19

-

Biomedicina

7

18

2

Educação Física

7

13

7

Enfermagem

13

10

4

Farmácia

10

13

4

Fisioterapia

6

20

1

Fonoaudiologia

7

16

4

Medicina

21

5

1

Medicina Veterinária

7

20

-

Nutrição

9

16

2

Odontologia

8

14

5

Serviço Social

12

11

4

Zootecnia

10

15

2

Tecnologia em Agronegócio

6

16

5

Tecnologia em Estética e Cosmética

7

12

8

Tecnologia em Gestão Ambiental

10

13

4

Tecnologia em Gestão Hospitalar

2

23

2

Tecnologia em Radiologia

9

16

2

159
(32,72%)

270
(55,56%)

57
(11,73%)

Total

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações de Inep (2016a-r)
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As oito questões objetivas de Formação Geral foram também classificadas e eram dos
seguintes tipos:


do Tipo1 (questões 2, 4 e 7);



do Tipo 2 (questões 1, 3, 6 e 8) e;



1 do Tipo 3 (questão 5).

Para se responder à primeira questão de pesquisa – se a estrutura de elaboração de um item
influencia seu nível de dificuldade e seu poder de discriminação – três tipos de análise são
apresentadas a seguir.
Primeiramente, na seção 3.3, buscou-se verificar a situação que seria mais grave, ou seja, se
há um tipo de item que leva a um maior número de anulações, tanto anulações realizadas pela
própria Comissão Assessora de Área, quanto aquelas que se originam do cálculo do Índice de
Discriminação (critério ponto-bisserial).
Na seção 3.4, apresentam-se as estatísticas básicas da distribuição dos índices de Facilidade
e de Discriminação, por Tipo de item (média, desvio padrão, moda e mediana), considerando-se,
em conjunto, os itens de todas as provas objetivas de Conhecimentos Específicos de 2016.
Também são apresentados os gráficos da distribuição percentual dos índices, por Tipo de item.
Finalmente, como a quantidade de itens de cada tipo é bastante diferente, recorreu-se ao
gráfico de distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item.

3.3 - Tipologia das questões anuladas
Na Tabela 4, pode-se observar, por Área e no total, o quantitativo de itens anulados pelas
Comissões Assessoras das Áreas e os que foram anulados pelo critério de ponto bisserial, bem
como a tipologia dos itens anulados.
Considerando-se o quantitativo de itens de cada tipo, apesar de as diferenças serem
pequenas, proporcionalmente, houve mais anulações dos itens do Tipo 3 (33,33%).
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Tabela 4 – Motivo de anulação e tipologia dos itens anulados, por Área
Área
Agronomia
Biomedicina
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Serviço Social
Zootecnia
Tecnologia em Agronegócio
Tecnologia em Estética e Cosmética
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Gestão Hospitalar
Tecnologia em Radiologia
Total
% relativo ao total de itens (486)
% relativo ao total de anuladas (106)
% relativo ao total de itens de cada tipo

2
1
2
2
2
4
1
1
-

Pelo
Bisserial
1
6
1
5
8
4
6
5
4
4
4
4
5
10
5
4
7
8

15
3,09%
14,15%
-

91
18,72%
85,85%
-

Pela CAA

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

1
2
2
3
1
1
4
1
2
4
2
2
2
1
3

2
4
2
3
3
5
5
3
2
3
2
4
5
1
2
6
5

1
1
2
2
1
1
2
3
3
1
1
-

31
6,38%
29,25%
19,50%

57
11,73%
53,77%
20,74%

18
3,70%
16,98%
33,33%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações de Inep (2016a-r)

Dos 486 itens de Conhecimentos Específicos, 15 (3,09% do total) foram anulados pelas
Comissões Assessoras de Área, e 91 (18,72% do total) foram anulados pelo Índice de
Discriminação, por terem índice fraco, menor do que 0,2 (ponto de corte da capacidade de
discriminação de um item de múltipla escolha com 5 opções).
Assim, dentre as questões objetivas de Conhecimentos Específicos, 106 (21,81% do total) não
foram computados nas notas finais dos estudantes. O quantitativo por área pode ser conferido
na Tabela 4.
A tipologia do total de itens anulados ficou distribuída da seguinte forma:


30 do Tipo 1  29,52% dos itens anulados;



56 do Tipo 2  53,33% dos itens anulados;



19 do Tipo 3  18,10% dos itens anulados.

Considerando-se o total de itens de cada tipo, os percentuais são:


30 do Tipo 1  19,50 % do total de itens de resposta única presentes nas provas;



56 do Tipo 2  20,74 % do total de itens de respostas múltiplas presentes nas provas;



19 do Tipo 3  33,33% do total de itens de asserção-razão presentes nas provas.
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3.4 - Estatísticas da distribuição dos índices de
Facilidade e Discriminação (bisserial), por
Tipo de item
Na Tabela 5 e na Tabela 6, apresentam-se as estatísticas básicas dos índices de Facilidade e
de Discriminação, por Tipo do item, considerando-se todos os 471 itens das provas de
Conhecimentos Específicos (não anulados pelas CAA). Como descrito na Introdução, o Índice de
Facilidade varia de zero a 1, já que é o percentual de acertos do item, e o Índice de Discriminação
varia de zero a 0,6.
No Gráfico 1, em que são apresentadas as médias, com os respectivos intervalos de confiança
de 95%, do Índice de Facilidade, por Tipo de item, pode-se observar que não há diferença
estatisticamente significativa entre as médias dos diferentes tipos, ainda que os valores médios
do indicador decaiam com a complexidade do tipo de item.
Tabela 5 – Índice de Facilidade, por Tipo de item
Tipo

Média

Desvio padrão

Moda

Mediana

1

0,47

0,214

0,40

0,44

2

0,43

0,197

0,38

0,41

3
0,42
0,226
0,20
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

0,39

Gráfico 1 – Média do Índice de Facilidade e IC de 95%, por Tipo de item das provas objetivas de
Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade-2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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No Gráfico 2, são apresentadas as médias, com os respectivos intervalos de confiança de 95%,
do Índice de Discriminação, por Tipo de item. Pode-se observar que, semelhantemente ao
apurado quanto ao Índice de Facilidade (ver Gráfico 1), os valores médios do indicador decaem
com a complexidade do tipo de item, observando-se, porém, uma diferença estatisticamente
significativa entre as médias dos tipos 1 e 3.
Tabela 6 – Índice de Discriminação, por Tipo de item
Tipo

Média

Desvio padrão

Moda

Mediana

1

0,28

0,087

0,30

0,29

2

0,27

0,093

0,30

0,28

3
0,23
0,109
0,31
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

0,26

Gráfico 2 – Média do Índice de Discriminação e IC de 95%, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

No Anexo I, estão disponibilizadas as estatísticas básicas dos índices de Facilidade e de
Discriminação, por Área, de todos os itens não anulados pelas Comissões Assessoras de Área, sem
nenhuma agregação.
No Gráfico 3 e no Gráfico 4, são apresentadas, respectivamente, a distribuição de frequência
relativa dos índices de Facilidade e a distribuição de frequência relativa dos índices de
Discriminação, em intervalos de comprimento 0,1. O intervalo modal do Índice de Facilidade
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(Gráfico 3) é (0,3; 0,4] para os três Tipos de itens. Em relação ao Índice de Discriminação (Gráfico 4),
o intervalo modal é (0,2; 0,3] para os Tipos 2 e 3, e a distribuição é bimodal para o Tipo 1, com
modas nos intervalos (0,2; 0,3] e (0,3; 0,4].
Usando-se as classificações apresentadas nas Tabelas 1 e 2, grosso modo, pode-se concluir
que, quanto ao Índice de Facilidade, os itens dos três tipos foram, em sua maioria, Difíceis para
os estudantes, já que a moda ocorre no intervalo (0,3; 0,4], apesar de as médias estarem um
pouco acima de 0,4 (nível de dificuldade médio). Quando ao Índice de Discriminação, assim como
as médias, as modas recaem no intervalo (0,2; 0,3], indicando que a maioria dos itens teve
capacidade média de diferenciar os estudantes. O fato de a distribuição do Índice de
Discriminação dos itens do Tipo 1, de resposta única, ser bimodal, com concentração também
no intervalo (0,3; 0,4], evidencia a maior capacidade de discriminação desse Tipo de item em
relação aos outros dois.
Gráfico 3 – Distribuição do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas de
Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 4 – Distribuição do Índice de Discriminação, por Tipo de item das provas objetivas de
Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

3.5 - Distribuição acumulada do Índice de
Facilidade, por Tipo de item
No Gráfico 5, é apresentada a distribuição cumulativa do Índice de Facilidade, segundo o Tipo
de estrutura do item. Em um gráfico de distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo
x), o valor apresentado no eixo das ordenadas (eixo y) é o valor acumulado da variável. Nesse
caso, a variável independente x é o Índice de Facilidade, e a variável dependente y é a proporção
acumulada de itens, segundo o Tipo, para cada valor de x. Por exemplo, com Índice de Facilidade
menor ou igual a 0,4, foram computados em torno de 55% dos itens do Tipo 3 (linha mostarda),
50% dos itens do Tipo 2 (linha azul) e 45% dos itens do Tipo 1 (linha verde). No Anexo II, estão
disponibilizados os gráficos de distribuição cumulativa do Índice de Facilidade, por Tipo de item,
segundo a Área.
Em linhas gerais, em um gráfico de distribuição cumulativa, poligonais mais à esquerda
representam Tipo de item mais difícil (índices de Facilidade menores), e poligonais mais à direita,
indicam Tipo de item de mais fácil (índices de Facilidade maiores). Logo, pode-se concluir que,
em relação aos 471 itens das provas do Enade 2016, os do Tipo 3 foram mais difíceis do que os
do Tipo 2, que, por sua vez, foram mais difíceis do que os do Tipo 1. Essa ordenação se altera
um pouco ao se acumularem os itens com Índice de Facilidade acima de 0,5 (mais fáceis),
ponto a partir do qual os do Tipo 2 parecem ser mais difíceis do que os do Tipo 3.
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Cabe destacar que a facilidade ou dificuldade de um item objetivo sofre influência de outras
características, tais como o nível cognitivo exigido (que será discutido a seguir) e, especialmente,
o conteúdo abordado, que tanto pode envolver conhecimentos básicos na área quanto
conhecimentos mais aprofundados ou, até mesmo, periféricos.
Gráfico 5 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

4 - Classificação quanto ao Nível cognitivo
dos itens
4.1 – As categorias utilizadas
Para se estabelecer uma classificação, alguns modelos foram utilizados como fonte. As
principais fontes foram a tradicional taxionomia de Bloom (BLOOM, 1949) e uma nova versão,
conhecida como taxionomia de Bloom revisada, publicada em 2001 (ANDERSON & KRATHWOHL,
2001).
Os estudos de Bloom tiveram origem no final da década de 1940, nos Estados Unidos.
Chegaram ao Brasil na década de 1960 e foram uma das bases do tecnicismo educacional (anos
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1960-1970). Embora sua base teórica tenha ficado no esquecimento durante as duas décadas
seguintes, sua abordagem voltou a ser objeto de novos estudos na atualidade (OLIVEIRA; COSTA,
2001; RODRIGUES, 2009; CASTRO; MOREIRA, 2012) em função dos exames em larga escala,
especialmente os relativos à avaliação e ao acesso ao ensino superior – o antigo Provão, o ENADE
e o ENEM.
Na definição de categorias para se classificarem os itens do ponto de vista do nível cognitivo,
a taxionomia de Bloom revisada foi de grande importância. Além dessa nova proposta trazer
diversas reflexões sobre a aplicação da taxionomia original, a adequação é apresentada de forma
detalhada.
Além dessas obras, recorremos a documentos de trabalho interno, tanto aos da própria
Fundação Cesgranrio quanto aos do Inep. Apesar de tais documentos não serem públicos, vale
destacar que se baseiam na taxionomia de Bloom, com algumas adaptações, escolhas que se
justificam pela característica de serem documentos de uso específico para a elaboração de itens
de múltipla escolha.
A partir do estudo dessas referências, foram estabelecidas quatro categorias, definidas a
seguir, que possibilitaram a classificação pelos especialistas em Avaliação.
Seguem as categorias estabelecidas e utilizadas para a classificação dos itens das provas das
Áreas do Enade/2016.
Memorização
Um item de múltipla escolha é identificado na categoria de Memorização se a evocação for
o processo fundamental para a sua resolução, ou seja, aplicando-se a taxionomia de Bloom
– subcategorias da categoria Conhecimento –, se o item exige meramente o reconhecimento de
informações limitadas a aspectos pontuais ou isolados, como o reconhecimento de terminologia,
ou se alcança o nível de informações inter-relacionadas e organizadas, como o reconhecimento
de teorias e estruturas.
Compreensão
Um item de múltipla escolha é identificado na categoria Compreensão se a sua resolução
exige entendimento e apreensão de informações, sem necessidade de relacionar com outras
informações / materiais, com implicações mais complexas ou com o todo em que se inserem.
Um item requer Compreensão se solicitar do respondente, entre outras, a reorganização ou
o reordenamento de ideias, informações, materiais, além de conter a exigência de:
a) Codificação ou paráfrase que preserve a ideia original, com precisão, ou seja, realizar
tradução de uma linguagem para outra.

b) Explicação ou resumo, que implicam fazer inferência ou extrair conclusões, com base em
elementos apresentados.
c) Significados para além das informações fornecidas, o que envolve determinar
implicações, consequências, corolários e efeitos, consistentes com as informações originais.
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Aplicação/ Resolução de Problema
Aplicação implica transferência de conhecimentos em situações novas, envolve capacidade
de generalizar.
Exige que o respondente, utilizando abstrações pertinentes, recorra ao conhecimento e à
compreensão de terminologia / fatos específicos / convenções / tendências e sequências /
classificações e categorias / critérios / metodologias / princípios e generalizações / teorias e
estruturas.
Para que um item seja classificado na categoria Aplicação, deve apresentar situações fictícias,
porque é necessário que as situações propostas sejam desconhecidas, além de conter elementos
novos ou problemas em perspectiva diferente.
A Resolução de Problema implica raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo, envolvendo
capacidade de tomar decisões.
Na taxionomia de Bloom, resolver problema é uma habilidade incluída em Aplicação.
Análise
Análise implica fracionar o todo em suas partes constitutivas, perceber as relações entre as
partes e evidenciar compreensão sobre a forma em que se organizam.
O respondente deve demonstrar capacidade de distinguir fatos de hipóteses, identificar
conclusões de modo fundamentado, discriminar materiais relevantes e estabelecer relações
entre ideias.
É importante verificar se a resolução do problema proposto consiste em identificar:
a) Elementos que o constituem, considerando a pertinência, a importância e a significação
de características, funções, fatos, intenções, valores, entre outros, envolvidos nas formulações.
b) Conexões e interações entre elementos do problema, material ou situação, bem como
relações entre as suas partes e a relevância entre elementos ou partes com a ideia central.
c) Estrutura ou organização implícita que se configura em situações, problemas, textos,
conjunto de dados, relatos de experiência, entre outros, possível, em geral, por meio de
inferência.

4.2 - Classificação dos itens, segundo o Nível
cognitivo
Todas as 27 questões de cada uma das áreas participantes do Enade 2016 foram classificadas
usando-se as categorias brevemente apresentadas na seção anterior. A metodologia para o
estabelecimento das classificações seguiu a mesma estratégia já descrita no caso da tipologia
por estrutura do item. Ou seja, inicialmente três técnicos em elaboração e revisão de itens
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objetivos fizeram as classificações individualmente, e os casos de discrepância foram resolvidos,
em reunião com a participação de um quarto profissional.
ME – Memorização
CO – Compreensão
AP – Aplicação
ANA – Análise
Os resultados estão apresentados na Tabela 7, a seguir. A classificação realizada mostrou que
as provas privilegiaram itens de Memorização, ou seja, aqueles que exigem apenas o resgate de
informações relativas a aspectos pontuais ou isolados, como uma terminologia, ou informações
inter-relacionadas e organizadas, como o reconhecimento de teorias ou estruturas, que podem
ser memorizadas. Considerando-se o conjunto das provas, constatou-se que, 276 dos 486 itens
(56,79%), mais da metade, portanto, eram de Memorização. Em segundo lugar, estiveram
presentes os itens de Compreensão (19,34%), seguidos pelos de Aplicação (16,67%) e, em
quantidade bem inferior, pelos de Análise (7,20%). Níveis mais complexos de processos
cognitivos tiveram, gradativamente, menor participação nas provas. A situação foi um pouco
diferente em relação ao componente de Formação Geral.
Tabela 7 – Nível cognitivo dos itens, por Área
Área

ME

CO

AP

ANA

Agronomia

23

1

3

-

Biomedicina

19

4

4

-

Educação Física

18

7

-

2

Enfermagem

17

3

6

1

Farmácia

11

2

8

6

Fisioterapia

8

4

13

2

Fonoaudiologia

11

9

7

-

Medicina

9

6

12

-

Medicina Veterinária

22

1

4

-

Nutrição

23

4

-

-

Odontologia

11

7

8

1

Serviço Social

4

18

1

4

Zootecnia

19

2

4

2

Tecnologia em Agronegócio

14

3

4

6

Tecnologia em Estética e Cosmética

18

7

2

-

Tecnologia em Gestão Ambiental

14

3

2

8

Tecnologia em Gestão Hospitalar

18

7

1

1

Tecnologia em Radiologia

17

6

2

2

276
(56,79%)

94
(19,34%)

24
(16,67%)

11
(7,20%)

Total

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações de Inep (2016a-r)
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As oito questões objetivas de Formação Geral eram dos seguintes tipos:


3 de Memorização (questões 2, 4 e 8);



4 de Compreensão (questões 1, 3, 6 e 7);



Nenhum item de Aplicação; e



1 de Análise (questão 5).

4.3 - Classificação das questões anuladas
Primeiramente, buscou-se caracterizar o Nível cognitivo dos itens que foram anulados, o que
pode ser observado na Tabela 8. Tendo-se em vista que as quantidades de itens dos quatro níveis
cognitivos utilizados neste estudo eram muito diferentes, vale observar o percentual de anulados
de cada tipo em relação ao total de itens daquele mesmo tipo (ver última linha da Tabela 8).
Como resultado, foram anulados 34,29% dos itens de Análise, 23,40% dos itens de Compreensão,
20,99% dos itens de Aplicação e, por último, 19,93% dos itens de Memorização.
Tabela 8 – Classificação dos itens anulados, por Área e por Nível cognitivo
Área

ME

CO

AP

ANA

Agronomia

2

-

1

-

Biomedicina

4

1

2

-

Educação Física

1

1

-

1

Enfermagem

3

2

-

-

Farmácia

2

-

3

3

Fisioterapia

2

2

2

-

Fonoaudiologia

4

2

2

-

Medicina

3

-

2

-

Medicina Veterinária

4

-

-

-

Nutrição

4

-

-

-

Odontologia

2

2

-

-

Serviço Social

1

5

-

2

Zootecnia

6

-

-

-

Tecnologia em Agronegócio

3

1

3

3

Tecnologia em Estética e Cosmética

5

-

1

-

Tecnologia em Gestão Ambiental

1

1

-

2

Tecnologia em Gestão Hospitalar

4

2

-

1

Tecnologia em Radiologia

4

3

1

-

55
11,3%
51,89%
19,93%

22
4,53%
20,75%
23,40%

17
3,50%
16,04%
20,99%

12
2,47%
11,32%
34,29%

Total
% relativo ao total de itens (486)
% relativo ao total de anuladas (106)
% relativo aos itens da mesma categoria

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações de Inep (2016a-r)
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Como registrado na análise dos tipos de estrutura dos itens, dos 486 itens de Conhecimentos
Específicos, 15 (3,09% do total) foram anulados pelas Comissões Assessoras de Área, e 91
(18,52% do total) foram anulados pelo coeficiente bisserial. Assim, como já comentado na
análise por Tipo de item, 106 itens (21,81% do total) não foram computados nas notas dos
estudantes. Os quantitativos, segundo o nível cognitivo, por área, podem ser conferidos na
Tabela 8.
Na classificação por Nível cognitivo dos itens anulados, observa-se que a maior quantidade
deles é do tipo Memorização, o que está associado à maior presença dessa categoria de item nas
provas objetivas do Enade-2016.
A tipologia do total de itens anulados ficou distribuída da seguinte forma:


55 de Memorização (ME)  51,89% dos itens anulados;



22 de Compreensão (CO)  20,75% dos itens anulados;



17 de Aplicação (AP)

 16,04% dos itens anulados;



12 de Análise (ANA)

 11,29% dos itens anulados.

Considerando-se o total de itens de cada tipo, os percentuais são:


55 de Memorização (ME)  19,93% dos itens de Memorização presentes nas provas;



22 de Compreensão (CO)  23,40% dos itens de Compreensão presentes nas provas;



17 de Aplicação (AP)

 20,99% dos itens de Aplicação presentes nas provas;



12 de Análise (ANA)

 34,29% dos itens de Análise presentes nas provas.

No Gráfico 6, apresentam-se as proporções de questões anuladas com os respectivos
intervalos de confiança de 95%, por Nível do processo cognitivo. Pode-se observar que não há
diferenças estatisticamente significativas entre essas proporções, ou seja, não se pode dizer que
nessas provas, questões envolvendo algum Nível cognitivo especifico teriam maior ou menor
probabilidade de serem anuladas.
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Gráfico 6 – Proporção de questões anuladas, segundo o Nível cognitivo dos itens das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

4.4 - Estatísticas da distribuição dos índices
de Facilidade e de Discriminação (bisserial),
por Nível cognitivo do item
Na Tabela 9 e na Tabela 10, podem ser observadas, respectivamente, as estatísticas básicas
dos índices de Facilidade e as dos índices de Discriminação do total de itens das 18 provas,
segundo o nível cognitivo. As menores médias, tanto do Índice de Facilidade quanto do Índice
de Discriminação, foram as dos itens com nível de Análise.
Tabela 9 – Índice de Facilidade, segundo o Nível cognitivo
Tipo

Média

Desvio padrão

Moda

Mediana

ME

0,45

0,203

0,28

0,42

CO

0,42

0,197

0,38

0,39

AP

0,48

0,233

0,38

0,47

ANA
0,34
0,188
0,23
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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0,31

No Gráfico 7, são apresentadas as médias dos índices de Facilidade, com os respectivos
intervalos de confiança de 95%, por Nível cognitivo do item. Pode-se observar que há diferença
estatisticamente significativa entre as médias dos itens do nível ANA e as dos níveis ME e AP,
mas não para os outros contrastes.

Gráfico 7 – Média do Índice de Facilidade e IC de 95%, por Nível cognitivo do item das
provas objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Tabela 10 – Índice de Discriminação, segundo o Nível cognitivo
Tipo

Média

Desvio padrão

Moda

Mediana

ME

0,27

0,086

0,32

0,28

CO

0,28

0,104

0,29

0,29

AP

0,27

0,099

0,25

0,28

ANA
0,24
0,131
0,26
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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No Gráfico 8, são apresentadas as médias dos índices de Discriminação com os respectivos
intervalos de confiança de 95%, por Nível cognitivo do item. Não se pode afirmar que as
diferenças das médias sejam estatisticamente significativas, na comparação entre qualquer dos
níveis cognitivos.

Gráfico 8 – Média do Índice de Discriminação e IC de 95%, por Nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade
2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Como já informado, no Anexo I estão disponibilizadas as estatísticas básicas dos índices de
Facilidade e de Discriminação, por Área, sem agregação, por Tipo de estrutura ou por Nível
cognitivo dos itens não anulados pelas Comissões Assessoras de Área das respectivas provas.
No Gráfico 9 e no Gráfico 10, apresentam-se, respectivamente, a distribuição de frequência
relativa dos índices de Facilidade e a distribuição de frequência relativa dos índices de
Discriminação, em intervalos, segundo o nível cognitivo dos itens.
Considerados os valores agrupados em intervalos, a moda do Índice de Facilidade para itens
de Análise ficou no intervalo (0,2; 0,3]. Para os itens de Memorização e Compreensão, a moda
ficou no intervalo imediatamente superior, (0,3; 0,4], e para os itens de Aplicação, o intervalo
modal foi bem superior, (0,6; 0,7], seguido de perto pelo intervalo (0,3; 0,4].
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Merece destaque, também, que não houve item de Compreensão e de Análise com Índice de
Facilidade no intervalo máximo. As distribuições dos itens desses níveis também são mais
concentradas em torno da moda, e as distribuições dos itens dos níveis de Memorização e de
Aplicação são mais espalhadas pelos intervalos.

Gráfico 9 – Distribuição do Índice de Facilidade, por Nível cognitivo do item das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Quanto ao Índice de Discriminação, observa-se que o intervalo modal para os quatro tipos é
(0,2; 0,3], sendo que para os itens de Aplicação, o intervalo (0,3; 0,4] tem frequência relativa
próxima da do intervalo modal. Apesar de a distribuição do Índice de Discriminação dos itens de
Análise estar mais à esquerda (índices mais baixos), no intervalo máximo, o dos itens com maior
poder de discriminação, percentualmente, há mais itens de Análise, seguidos pelos de
Compreensão e de Memorização. Não houve registro de nenhum item de Aplicação.
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Gráfico 10 – Distribuição do Índice de Discriminação, por Nível cognitivo do item das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

4.5 – Distribuição acumulada do Índice de
Facilidade, por Nível cognitivo do item
No Gráfico 11, assim como no Gráfico 5, apresenta-se a distribuição cumulativa do Índice de
Facilidade, agora segundo a classificação de nível cognitivo do item. Nesse gráfico, de
distribuição cumulativa, em cada valor de abscissa (eixo x), o valor apresentado no eixo das
ordenadas (eixo y) é o valor acumulado de y. Por exemplo, em torno de 68% dos itens com
nível cognitivo de Análise (linha vermelha) tiveram Índice de Facilidade menor ou igual a
0,4. Também com Índice de Facilidade menor ou igual a 0,4 ficaram 55% dos itens de
Compreensão (linha azul), 48% dos itens de Memorização (linha laranja) e 40% dos itens de
Aplicação (linha amarela). No Anexo III, estão disponibilizados os gráficos de distribuição
cumulativa do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo dos itens, por Área.
Em linhas gerais, em um gráfico de distribuição cumulativa, poligonais mais à esquerda
representam itens mais difíceis (índices de facilidade menores), enquanto poligonais mais à
direita indicam itens mais fáceis (índices de facilidade maiores). Logo, pode-se concluir que, em
relação aos 471 itens das provas de Enade 2016, os de nível cognitivo de Análise (ANA) foram
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mais difíceis do que os de Compreensão, Memorização e Aplicação, nessa ordem. Pode-se
observar no Gráfico 11 que as distribuições cumulativas do Índice de Facilidade dos itens de
Memorização e de Compreensão se superpõem em alguns intervalos. Já a frequência acumulada
por Índice de Facilidade de itens de Análise está sempre mais à esquerda, enquanto a de itens
de Aplicação está sempre mais à direita, indicando, respectivamente, os mais difíceis e os mais
fáceis.
Cabe lembrar, mais uma vez, que a facilidade ou a dificuldade de um item objetivo é afetada
por outras características, especialmente, pelo conteúdo abordado. Um item de memorização,
por exemplo, pode cobrar um conhecimento básico, ao passo que outro, também de
Memorização, pode exigir conhecimentos mais aprofundados ou, até mesmo, periféricos.
Gráfico 11 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Nível cognitivo do item das
provas objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

No Gráfico 12, apresentam-se as distribuições cumulativas do Índice de Discriminação dos
itens, segundo o Nível cognitivo. A curva correspondente aos itens de Análise está sempre mais
à esquerda, indicando que esses foram os com menores índices. As poligonais para os outros três
níveis cognitivos se entrecruzam na maior parte do intervalo de dados: Memorização,
Compreensão e Aplicação, A exceção acontece nos valores mais altos do índice, praticamente só
com casos de Análise e de Compreensão.
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Gráfico 12 – Distribuição acumulada do Índice de Discriminação, por Nível cognitivo do item das
provas objetivas de Conhecimentos Específicos das Áreas participantes do Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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5 - Correlação entre os índices de
Facilidade e de Discriminação,
por Tipo de estrutura e por Nível
cognitivo do item
Quando se considera a relação entre o Índice de Facilidade e o coeficiente de correlação
ponto-bisserial, seja agregando por Tipo de item, seja por Nível cognitivo (ver Tabela 11), todas
as correlações são estatisticamente significativas. Além de os coeficientes lineares e angulares
serem estatisticamente significativos, eles são positivos, indicando que aumentos nos níveis de
facilidade e de discriminação seguem, grosso modo, a mesma direção.
Nestes dois níveis de agregação (Tipo de questão e Nível cognitivo envolvido na solução da
questão), a regressão linear é estatisticamente significativa, no entanto, pode-se notar pelos
gráficos (Gráfico 13 ao Gráfico 19), apresentados na sequência, que a relação para o modelo
não deveria ser linear. O ajuste de um polinômio de segunda ordem apresenta valores mais altos
de R2 e coeficientes de segunda ordem estatisticamente significativos (ver Tabela 12), indicando
que esse modelo com uma curva côncava seria mais adequado. Ou seja, para valores menores
de Índice de Facilidade existe uma maior variação do Índice de Discriminação, mas a tendência
é de crescimento conjunto. Os valores das constantes dos polinômios sendo não significativa,
indicaria que o ponto (0; 0), com Índice de Facilidade e de Discriminação igual a zero, seria um
ponto da curva. Para valores intermediários do Índice de Facilidade, o crescimento do Índice de
Discriminação vai arrefecendo. Para os valores mais altos, o crescimento no Índice de Facilidade
é concomitante ao decréscimo do Índice de Discriminação.
Do ponto de vista da construção dos índices, existem duas situações para as quais o Índice
de Discriminação teria de ser zero: quando todos os alunos erram a questão (Índice de
Facilidade igual a 0) e quando todos os alunos acertam a questão (Índice de Facilidade
igual a 1). Nesses pontos extremos do Índice de Facilidade, não há mesmo como diferenciar
um bom aluno de um aluno ruim. No entanto, se todas as questões fossem de dificuldade
intermediária, tampouco seria possível fazer tal diferença, já que são necessárias questões
difíceis para identificar os melhores alunos (e os seus cursos de origem) e questões fáceis
para identificar os piores alunos (e os seus cursos de origem).
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Tabela 11 – Coeficiente linear, angular e o R2 correspondente da regressão do Índice de
Discriminação versus o Índice de Facilidade, segundo o Tipo de questão e o Nível
cognitivo
Tipo / Nível Cognitivo

Coeficiente linear (α)

Coeficiente angular (β)

R2

Tipo 1

0,1914*

0,1957*

0,2202

Tipo 2

0,1532*

0,2749*

0,3499

Tipo 3

0,1294*

0,2467*

0,2591

ANA

0,0542

0,5248*

0,5638

AP

0,1788*

0,2063*

0,2715

CO

0,1587*

0,2922*

0,3018

0,2193*

0,2689

ME
0,1719*
* - Estatisticamente significativo ao nível de 5%.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Tabela 12 – Coeficiente, linear, angular, quadrático e o R2 correspondente da regressão
do Índice de Discriminação versus o Índice de Facilidade, segundo o Tipo de questão e o
Nível cognitivo
Tipo / Nível Cognitivo Coeficiente linear (α)

Coeficiente angular (β)

Coeficiente quadrático

R2

Tipo 1

0,0358

0,9389*

-0,7311*

0,3826

Tipo 2

-0,0129

1,1432*

-0,9282*

0,5201

Tipo 3

-0,0214

1,1528*

-1,0059*

0,4701

ANA

-0,0756

1,3782*

-1,0741*

0,6462

AP

0,0378

0,9105*

-0,7073*

0,4493

CO

0,0065

1,0864*

-0,843*

0,4243

1,0628*

-0,8698*

0,4690

ME
0,0038
* - Estatisticamente significativo ao nível de 5%.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Quando se considera a relação entre o Índice de Facilidade e o coeficiente de correlação
ponto-bisserial, nas áreas de conhecimento deste Enade, constata-se que todas as áreas, com
exceção das de Zootecnia e de Tecnologia em Estética e Cosmética, apresentam uma correlação
estatisticamente significativa (ver Anexo IV e Tabela 13) entre os dois índices. Nota-se que todos
os coeficientes angulares são estatisticamente significativos e positivos, com a exceção dos da
área de Zootecnia e de Tecnologia em Estética e Cosmética, como já mencionado.
Tabela 13 – Coeficiente linear, angular e o R2 correspondente da regressão do Índice de
Discriminação versus o Índice de Facilidade, segundo a Área
Coeficiente linear (α)

Coeficiente angular (β)

R2

Agronomia

0,1928*

0,215*

0,1992

Biomedicina

0,1815*

0,1837*

0,1934

Educação Física

0,225*

0,1822*

0,2072

Enfermagem

0,1076*

0,4392*

0,4962

Farmácia

0,1079*

0,344*

0,4618

Fisioterapia

0,1913*

0,1734*

0,2183

Fonoaudiologia

0,1477*

0,226*

0,3566

Medicina

0,1294*

0,2353*

0,4404

Medicina Veterinária

0,1497*

0,2268*

0,4623

Nutrição

0,1808*

0,236*

0,2580

Odontologia

0,1196*

0,2896*

0,3679

Serviço Social

0,133*

0,5217*

0,5179

Tecnologia em Agronegócios

0,1076*

0,3842*

0,4340

Tecnologia em Estética e Cosmética

0,3294*

-0,1053

0,1037

Tecnologia em Gestão Ambiental

0,0708

0,5043*

0,5878

Tecnologia em Gestão Hospitalar

0,1045*

0,3515*

0,4254

Tecnologia em Radiologia

0,134*

0,2553*

0,3789

Zootecnia
0,242*
* - Estatisticamente significativo ao nível de 5%.

0,0688

0,0237

Área

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Para quase todas as áreas, o modelo linear não parece o mais adequado. Pode-se notar pelos
gráficos do Anexo IV que a relação deveria ser também uma curva côncava, como foi o caso dos
ajustes, segundo o tipo de questão e o nível cognitivo envolvido na solução. O ajuste de um
polinômio de segunda ordem apresenta valores mais altos de R2, obviamente, já que tem mais
parâmetros, mas coeficientes de segunda ordem estatisticamente significativos somente em
11 das 18 áreas (ver Tabela 14), indicando que esse modelo polinomial seria mais adequado.
Inclusive Zootecnia, que não apresentava o coeficiente angular estatisticamente significativo,
no modelo quadrático, apresenta o coeficiente de segunda ordem significativo.
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Tabela 14 – Coeficiente linear, angular e o R2 correspondente da regressão do Índice de
Discriminação versus o Índice de Facilidade, segundo a Área
Coeficiente
linear (α)

Coeficiente
angular (β)

Coeficiente
quadrático

R2

Agronomia

-0,1811

1,6874*

-1,344*

0,4026

Biomedicina

0,0829

0,791*

-0,7468

0,3102

Educação Física

0,1222

0,7331*

-0,6091

0,3137

Enfermagem

-0,0050

1,0768*

-0,7791

0,5569

Farmácia

0,0163

0,9014*

-0,6443

0,5258

Fisioterapia

0,1748*

0,2617

-0,099

0,2202

Fonoaudiologia

0,0369

0,8266*

-0,6352*

0,5231

Medicina

-0,0048

0,8165*

-0,5099*

0,5749

Medicina Veterinária

0,0682

0,6237*

-0,4063

0,5387

Nutrição

-0,1321

1,6399*

-1,3673*

0,5761

Odontologia

-0,0068

1,0055*

-0,7757*

0,5222

Serviço Social

-0,1319

1,9862*

-1,6266*

0,7127

Tecnologia em Agronegócios

-0,0523

1,3667*

-1,1828*

0,6512

Tecnologia em Estética e Cosmética

0,0955

0,9122*

-0,9297*

0,4152

Tecnologia em Gestão Ambiental

-0,105*

1,5961*

-1,4091*

0,7586

Tecnologia em Gestão Hospitalar

-0,0396

1,2166*

-1,0309*

0,6317

Tecnologia em Radiologia

-0,0031

1,0476*

-0,8937*

0,5657

Zootecnia
0,1098
* - Estatisticamente significativo ao nível de 5%.

0,7245

-0,7026

0,1159

Área

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Do Gráfico 13 ao Gráfico 15 são apresentados diagramas de dispersão do Índice de Facilidade,
no eixo das abcissas, e do Índice de Discriminação, no eixo das ordenadas, segundo o Tipo de
item. São também apresentadas retas de regressão linear, bem como ajustes polinomiais de
segunda ordem. Do Gráfico 16 ao Gráfico 19 é apresentada a mesma informação para cada um
dos quatro Níveis cognitivos considerados no estudo, nesta ordem: ME – Memorização;
CO – Compreensão; AP – Aplicação e ANA – Análise.
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Gráfico 13 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do Tipo 1

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 14 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do Tipo 2

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 15 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do Tipo 3

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 16 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do processo cognitivo
– Memorização

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 17 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do processo cognitivo
– Compreensão

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 18 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do processo cognitivo
– Aplicação

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 19 – Índice de Discriminação versus Índice de Facilidade para itens do processo cognitivo
– Análise

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

No Anexo IV, apresentam-se gráficos de dispersão, por Área, da relação entre Índice de
Facilidade (eixo x) e Índice de Discriminação Bisserial (eixo y), sendo que, nos gráficos de número
par, apresenta-se a classificação do item por sua estrutura (Tipo 1, 2 ou 3), e nos gráficos de
número ímpar, é explicitado o nível cognitivo do item (ME, CO, AP e ANA).

44

6 - Análise dos itens pela ordem de
apresentação nas provas
Uma hipótese frequentemente apontada em provas, em particular no Enade, é a de que a
ordem de apresentação dos itens na prova pode influenciar o resultado. Supõe-se que o cansaço
possa levar a uma espécie de correlação entre a ordem do item e o aumento dos erros.
Para verificar a validade da hipótese de que a facilidade é função linear da ordem dos itens,
recorreu-se ao modelo de regressão linear simples.
Supondo-se que haja uma relação linear entre as variáveis, a equação que a determina é

Yi =  +  Xi + i onde,
Yi é a variável explicada (dependente) – Índice de Facilidade
Xi é a variável explicativa (independente) – ordem do item na prova
 é uma constante, ponto que a reta de regressão corta o eixo vertical
 é a inclinação (coeficiente angular) da reta de regressão
i representa todos os fatores residuais e erros de medição
Se não houver relação entre as variáveis, então  = 0 e, se houver,   0.
Para testar se o coeficiente linear entre a ordem e a facilidade é significativo, foi calculada a
variância do estimador do coeficiente linear ( ) e verificado se o intervalo de confiança do
estimador continha ou não o zero. Os resultados estão apresentados na Tabela 15, a seguir.
Tabela 15– Análise de variância do coeficiente de inclinação.
Área



V()

Agronomia
0,00548
0,00385
Biomedicina
-0,00942
0,06110
Educação Física
0,00312
0,00274
Enfermagem
0,00382
0,00171
Farmácia
0,00145
0,00334
Fisioterapia
-0,00228
0,01662
Fonoaudiologia
-0,00755
0,07674
Medicina
-0,00083
0,00841
Medicina Veterinária
-0,00044
0,00466
Nutrição
-0,00996
0,00843
Odontologia
0,00234
0,00451
Serviço Social
-0,00061
0,00896
Zootecnia
0,00284
0,00734
Tecnologia em Agronegócio
0,00371
0,00155
Tecnologia em Estética e Cosmética
-0,00477
0,08134
Tecnologia em Gestão Ambiental
0,00029
0,00272
Tecnologia em Gestão Hospitalar
-0,01372
0,00753
Tecnologia em Radiologia
-0,00363
0,00412
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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É significativo?
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

A ordem de apresentação dos itens na prova do ENADE, no atual modelo, parece não
influenciar o resultado dos itens, ou seja, a hipótese de dependência não é verdadeira, já que o
teste para um ajuste linear da taxa de acertos resultou não significativo para 16 das 18 Áreas, e
as inclinações estimadas ora são positivas, ora são negativas. Subjacente ao teste, estava a
hipótese de que a taxa de acertos decairia com a ordem dos itens (inclinação negativa).
Concluiu-se que a hipótese de dependência entre as variáveis (Índice de Facilidade e ordem da
questão) não é verdadeira, já que o teste resultou não significativo para 16 das 18 Áreas.
Somente nas áreas de Enfermagem e Tecnologia em Agronegócios, o coeficiente angular foi
significativo, com valores um pouco abaixo de 4%, mas positivo, indicando a situação inversa,
ou seja, mais acertos nas questões de maior ordem.
No Anexo V, estão apresentados gráficos (diagrama de dispersão) com a relação entre o Índice
de Facilidade dos itens (eixo vertical) como variável dependente do número de ordem do item
na prova (eixo horizontal). Em cada gráfico, podem ser observados o Tipo de item e o seu Nível
Cognitivo, além da reta de regressão do teste de hipótese de correlação entre as variáveis x e y,
por Área.

7 - Conclusões e recomendações
A partir das análises apresentadas até aqui, é importante voltar às questões iniciais que
motivaram este estudo. Antes de se apresentarem conclusões sobre os resultados do estudo,
para contextualizá-los de forma adequada, três aspectos são destacados e comentados nos
parágrafos a seguir.
O primeiro destaque é para o fato de este ser um estudo tipicamente empírico, ou seja,
realizado a partir da realização das provas pelos formandos de cada área do Enade 2016. Assim,
foi possível recorrer a duas medidas associadas às respostas dadas pelos participantes aos itens:
o Índice de Facilidade e o Índice de Discriminação.
Em segundo lugar, na mesma linha, as classificações por Tipo de estrutura dos itens e por
Nível cognitivo associado aos itens foram realizadas por nossas equipes de técnicos, após a prova
ter sido aplicada e divulgada. Até onde temos informação, tais classificações não são realizadas
previamente nem são usadas para a composição das provas, nem pelos técnicos do Inep nem
pelos docentes das Comissões Assessoras das diferentes Áreas, que se responsabilizam, junto com
o Inep, pela construção do instrumento. Assim, como foi possível observar, não há uma
distribuição semelhante de itens por Tipo ou por Nível nas provas das diferentes áreas. Ao
contrário, pode-se observar certa concentração, nas duas classificações, em um Tipo (item de
resposta múltipla, com 55,56% de presença nas provas) e em um Nível (item de memorização,
com 56,79% dos itens das provas). Nossa hipótese é a de que esse aspecto parece mais associado
à facilidade de elaboração de itens com tais características pelos docentes que participam das
equipes de elaboradores do BNI (Banco Nacional de Itens) do que a uma escolha justificada por
alguma base teórica.
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Por fim, o terceiro aspecto que precisa ser destacado antes de nossas considerações sobre os
resultados, é a necessidade de ampliação deste estudo para se analisarem os conteúdos
avaliados, para se verificar se houve uma preocupação em contemplar uma cobertura ampla dos
currículos, prescritos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos, ou se houve algum
tipo de concentração ou ênfase que possa ter influenciado nos resultados. Cabe salientar que o
Inep prescreve que a seleção dos itens seja pautada por uma matriz curricular que intercruze
prescrições das DCN, considere o perfil do formando, mobilize recursos associados às
competências e habilidades, e selecione os conteúdos de ensino a serem avaliados. Sem dúvida,
como já comentado, os índices de facilidade e de discriminação têm correlação com a
dificuldade do conteúdo avaliado, a centralidade dos conceitos na formação, a sua atualidade e
a ênfase de abordagem que é dada, ou não, nos diferentes cursos, por exemplo.
Levando-se tais aspectos em conta, dentre as questões de pesquisa que motivaram este
trabalho, primeiramente, chamou a atenção a primazia de itens do Tipo 2 e de Memorização nas
provas. Como mais da metade das provas são baseadas em itens como esses, considera-se que a
avaliação é, de certa forma, tendenciosa. É sinalizado aos cursos que conteúdos que exigem a
simples memorização são os mais importantes e que se deve valorizar a habilidade de ler e
interpretar afirmações para decidir quais são falsas ou verdadeiras (Tipo 2 de item).
A partir da associação do Índice de Facilidade ao Tipo de item, apesar da ênfase destacada no
parágrafo anterior, grosso modo, foi possível identificar que os três tipos de item foram, em sua
maioria, Difíceis para os estudantes, já que a moda ocorre no intervalo (0,3; 0,4], e as médias
foram bem próximas de 0,4 (ver Tabela 1). No entanto, observou-se que os itens do Tipo 3 foram
mais difíceis do que os do Tipo 2, que, por sua vez, foram mais difíceis do que os do Tipo 1 (ver
Gráfico 5). Ao se analisarem as estatísticas básicas do Índice de Facilidade, por Tipo de item,
verificou-se que os valores médios do indicador decaem com a complexidade do Tipo de item,
apesar de não haver diferença estatisticamente significativa, ao nível de 95%, entre tais médias
(ver Gráfico 1).
Quanto ao Índice de Discriminação (ver Tabela 2), a maioria dos itens teve capacidade média
de diferenciar os estudantes, sendo que os itens do Tipo 1, os de resposta única, tiveram uma
capacidade de discriminação um pouco maior do que a dos itens dos outros dois. Merece
destaque que também para o ´Índice de Discriminação, os valores médios decaem com a
complexidade do tipo de item (ver Gráfico 1). E, nesse caso, observa-se uma diferença
estatisticamente significativa entre as médias da capacidade de discriminar dos itens dos Tipos 1
(Resposta única) e Tipo 3 (Asserção-razão).
Cabe observar que para itens do Tipo 2, o fato de os intervalos de confiança das médias, tanto
do Índice de Facilidade quanto do Índice de Discriminação, serem menores, está associado à
primazia da presença de itens desse tipo nas provas.
Uma segunda questão de pesquisa proposta foi verificar a hipótese de parecer natural que
um item que exija um Nível cognitivo mais elaborado seja mais difícil do que outro com Nível
cognitivo menos exigente. Como discutido a seguir, o estudo confirma parcialmente tal hipótese.
A classificação utilizada no estudo aqui apresentado se distribuiu em quatro Níveis cognitivos –
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Memorização, Compreensão, Aplicação e Análise – que, segundo as teorias desse campo,
aumentam de complexidade, nessa ordem.
Verificou-se que tanto o Índice de Facilidade quanto o Índice de Discriminação têm médias
mais baixas nos itens do Nível de Analise. No Gráfico 9, o da distribuição do Índice de Facilidade,
foi possível observar que, nos itens de Análise, o intervalo modal foi (0,2; 0,3]. Nos itens de
Memorização e Compreensão, a moda ficou no intervalo imediatamente superior, (0,3; 0,4], e
nos itens de Aplicação, o intervalo modal foi bem superior: (0,6; 0,7]. Tal resultado indica que
os itens mais fáceis para os respondentes foram os de Aplicação e os mais difíceis foram os de
Análise, seguidos pelos de Compreensão (não houve item de Compreensão e de Análise com
Índice de Facilidade no intervalo máximo).
Esse resultado é corroborado pelo Gráfico 11, de distribuição cumulativa do Índice de
Facilidade, por Nível Cognitivo, no qual se constata que da esquerda para a direita (dos itens
com menor facilidade para a maior) a ordem é Análise, Compreensão, Memorização e Aplicação.
De certa forma, o fato de os itens de aplicação serem os mais acertados pode estar associado às
atividades mais valorizadas durante a formação. Especialmente no final dos cursos, é natural
que a aplicabilidade dos conhecimentos receba mais atenção.
Quanto aos índices de Discriminação dos itens por Nível cognitivo, os itens de Aplicação, os
mais fáceis, têm menor capacidade de discriminar os estudantes por grupos de desempenho. Já
os de Nível Cognitivo de Análise, seguidos pelos de Compreensão têm maior poder de
discriminação.
Grosso modo, considerando-se que as médias dos índices de Discriminação por Nível
cognitivo dos itens variaram de 0,24 a 0,27, consultando-se a Tabela 2, pode-se afirmar que os
quatro tipos de itens parecem ter tido capacidade média de discriminação.
Também buscou-se identificar se algum Tipo de item teria maior probabilidade de ser anulado
pelo bisserial e se itens de algum Nível cognitivo poderiam ter essa chance aumentada. Quanto
ao Tipo de estrutura do item, no conjunto dos itens de Tipo 3 (asserção-Razão), 33,33%, o
equivalente a um terço, foram anulados, enquanto a proporção de anulação dos outros dois
Tipos ficou em torno de um quinto. Apesar disso, as probabilidades de um item ser anulado em
função de seu Tipo não possuem diferenças estatisticamente significativas ao nível de 95%, o
que, em grande medida, é devido ao pequeno quantitativo de itens do tipo 3 presentes na prova.
Considerando-se o Nível Cognitivo, a proporção de anulação dentro dos conjuntos de itens
de um mesmo Nível parece indicar que os de Análise sofreram mais anulações (34,29%), em
relação aos demais grupos: Memorização (19,93%), Compreensão (23,40%) e Aplicação
(20,99%). Apesar disso, as probabilidades de um item ser anulado não apresentam diferenças
estatisticamente significativas ao nível de 95%, segundo o nível cognitivo envolvido no processo
de solução da questão.
Ainda para se buscar identificar se o Tipo de estrutura do item e o Nível cognitivo influenciam
a dificuldade e o poder de discriminação dos itens, buscou-se verificar se há uma correlação
entre esses dois índices, ou seja, se um item mais difícil discrimina mais e vice-versa. Esse foi o
foco da seção 5, na qual foram apresentados gráficos de correlação dos dois índices, por Tipo
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(1, 2 e 3) e por Nível cognitivo (ME, CO, AP, ANA). Usando-se uma correlação linear, retas de
regressão, detectou-se que há uma correlação positiva em todos os casos. No entanto, pode-se
notar pelos gráficos que a relação para o modelo não deveria ser linear. O ajuste de um
polinômio de segunda ordem apresenta valores mais altos de R2 e coeficientes de segunda ordem
estatisticamente significativos (ver Tabela 12), indicando que esse modelo com uma curva
côncava seria mais adequado, inclusive com uma queda na curva para valores mais altos do
Índice de Facilidade. Na análise por área (Anexo IV), o modelo linear foi estatisticamente
significativo em 16 das 18 áreas, e o quadrático em 11 delas, inclusive na área de Zootecnia,
para a qual o modelo linear foi rejeitado.
Cumpre notar que nas duas situações extremas do Índice de Facilidade, o Índice de
Discriminação teria de ser zero: quando todos os alunos erram a questão (Índice de Facilidade
igual a 0) e quando todos os alunos acertam a questão (Índice de Facilidade igual a 1). Nesses
pontos extremos do Índice de Facilidade, não há mesmo como diferenciar um bom aluno de um
aluno ruim. Mas, obviamente, a recomendação na escolha das questões não pode ser maximizar
o Índice de Discriminação, já que isso pressupõe questões de dificuldade intermediária, o que
impossibilitaria identificar tanto os melhores alunos (e os seus cursos de origem), quanto os
piores alunos (e os seus cursos de origem). Para essa tarefa são necessárias, respectivamente,
questões difíceis para identificar os primeiros e questões fáceis para identificar os últimos.
Na seção 6, o foco foi a hipótese de que os acertos tenderiam a diminuir ao longo da prova,
ou seja, de que poderia haver um efeito de cansaço ou de tempo insuficiente e, assim, itens
colocados mais para o final seriam menos acertados do que itens do início da prova. Essa
hipótese foi rejeitada. Um ajuste linear teve coeficientes estatisticamente não significativos
(diferentes de zero) em 16 das 18 áreas analisadas. Em Enfermagem e Tecnologia em
Agronegócios, o coeficiente angular foi significativo, com valores um pouco abaixo de 4%,
porém positivo, indicando a situação inversa, ou seja, mais acertos nas questões de maior ordem.
O estudo apresentado neste trabalho leva a apontar algumas recomendações, algumas
visando ao aprimoramento das análises aqui apresentadas e outras na perspectiva da elaboração
de itens e da seleção dos itens que serão utilizados na construção das provas.
Na primeira perspectiva, recomenda-se que novas análises possam contar com quantitativos
semelhantes de Tipos de item e de Nível cognitivo dos mesmos. Observou-se, na análise dos mais
quase 500 itens das provas do Enade 2016, uma concentração de Tipo de item (Tipo 2 – Respostas
Múltiplas) e de Nível cognitivo (Memorização). Sem dúvida, esse tipo de concentração pode
causar viés nos resultados. Idealmente, seria bom que para todos os Tipos houvesse itens de
todos os Níveis Cognitivos, de tal modo que fosse possível verificar se há correlações que
melhorem a capacidade de discriminar, por exemplo.
Na segunda perspectiva, seria importante que os elaboradores fossem capacitados para
apresentar a classificação de Nível cognitivo que o item pretende avaliar, além de indicar o grau
de dificuldade que se supõe que o item possua e também que fossem estimulados a elaborar
uma quantidade equivalente de itens de todos os tipos recomendados. Nossa experiência com
equipes de elaboradores tem mostrado que há Tipos que podem ser mais facilmente construídos
a partir de um texto básico (Resposta Múltiplas), enquanto outros (Resposta única) parecem
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desafiar mais os elaboradores pela necessidade de se listarem quatro distratores verossímeis.
Destaca-se, ainda, a necessidade de delimitação clara e bastante específica do conteúdo que se
pretende avaliar. A ideia de um banco de itens com produção permanente, contendo boa
quantidade e diversidade de itens, é o que pode contribuir para a construção de boas provas.
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ANEXO I
Estatísticas básicas dos índices de Facilidade
e de Discriminação dos itens não anulados
pelas comissões Assessoras, por Área
Índice de Facilidade
Área

Média

Desvio padrão

Agronomia
0,60
0,14
Biomedicina
0,38
0,18
Educação Física
0,44
0,19
Enfermagem
0,37
0,15
Farmácia
0,43
0,22
Fisioterapia
0,36
0,16
Fonoaudiologia
0,45
0,23
Medicina
0,66
0,24
Medicina Veterinária
0,48
0,20
Nutrição
0,48
0,19
Odontologia
0,53
0,22
Serviço Social
0,44
0,20
Zootecnia
0,39
0,16
Tecnologia em Agronegócio
0,33
0,18
Tecnologia em Estética e Cosmética
0,52
0,22
Tecnologia em Gestão Ambiental
0,38
0,16
Tecnologia em Gestão Hospitalar
0,36
0,18
Tecnologia em Radiologia
0,38
0,20
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
Nota: A área com valor máximo está grafada em azul, e a com valor mínimo, em vermelho.

Mediana

Moda

0,64
0,34
0,40
0,39
0,42
0,32
0,38
0,70
0,52
0,46
0,57
0,38
0,37
0,28
0,45
0,38
0,34
0,35

0,57
0,32
0,34
0,41
0,42
0,25
0,33
0,84
0,32
0,46
0,58
0,38
0,39
0,35
0,43
0,55
0,78
0,43

Índice de Discriminação
Área

Média

Desvio padrão

Agronomia
0,32
0,07
Biomedicina
0,25
0,08
Educação Física
0,31
0,08
Enfermagem
0,27
0,09
Farmácia
0,26
0,11
Fisioterapia
0,25
0,06
Fonoaudiologia
0,25
0,09
Medicina
0,28
0,08
Medicina Veterinária
0,26
0,07
Nutrição
0,29
0,09
Odontologia
0,27
0,10
Serviço Social
0,36
0,15
Zootecnia
0,27
0,07
Tecnologia em Agronegócio
0,24
0,10
Tecnologia em Estética e Cosmética
0,28
0,07
Tecnologia em Gestão Ambiental
0,26
0,11
Tecnologia em Gestão Hospitalar
0,23
0,10
Tecnologia em Radiologia
0,23
0,08
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
Nota: A área com valor máximo está grafada em azul, e as com valor mínimo, em vermelho.
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Mediana

Moda

0,34
0,26
0,31
0,29
0,28
0,27
0,25
0,30
0,27
0,32
0,29
0,42
0,29
0,24
0,29
0,28
0,25
0,25

0,34
0,26
0,22
0,32
0,28
0,28
0,26
0,24
0,30
0,32
0,38
0,43
0,31
0,29
0,30
0,28
0,23
0,25

ANEXO II
Distribuição acumulada do Índice de
Facilidade do Tipo de item, por Área
Gráfico 20 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Agronomia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 21 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Biomedicina - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 22 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Educação Física - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 23 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Enfermagem - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 24 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Farmácia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 25 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Fisioterapia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 26 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Fonoaudiologia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 27 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Medicina - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 28 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Medicina Veterinária - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 29 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Nutrição - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 30 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Odontologia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 31 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Serviço Social - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 32 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Zootecnia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 33 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Agronegócios - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 34 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Estética e Cosmética - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 35 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Gestão Ambiental - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 36 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Gestão Hospitalar - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 37 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, por Tipo de item das provas objetivas
de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Radiologia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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ANEXO III
Distribuição acumulada dos índices de
Facilidade, segundo o nível cognitivo do
item, por Área
Gráfico 38 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Agronomia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 39 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Biomedicina - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 40 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Educação Física - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 41 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Enfermagem - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 42 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Farmácia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 43 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Fisioterapia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 44 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Fonoaudiologia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 45 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Medicina - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 46 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item das
provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Medicina Veterinária - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 47 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Nutrição - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 48 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Odontologia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 49 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Serviço Social - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 50 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Zootecnia - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 51 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item das
provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Agronegócio - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 52 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Estética e Cosmética - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 53 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Gestão Ambiental - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 54 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item das provas
objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Gestão Hospitalar - Enade 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 55 – Distribuição acumulada do Índice de Facilidade, segundo o nível cognitivo do item
das provas objetivas de Conhecimentos Específicos da Área de Tecnologia em Radiologia - Enade
2016.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdado
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ANEXO IV
Gráficos de dispersão (facilidade versus
correlação ponto-bisserial) dos itens, por
Área
Gráfico 56 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Agronomia, com a indicação do Tipo de item - 2 itens anulados pela CAA e 1 item anulado pelo
bisserial.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 57 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Agronomia, com a indicação do Processo Cognitivo no item - 2 itens anulados pela CAA e 1 item
anulado pelo bisserial.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 58 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Biomedicina, com a indicação do Tipo de item -– 1 item anulado pela CAA e 6 itens anulados
pelo bisserial.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 59 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Biomedicina, com a indicação do Processo Cognitivo no item -– 1 item anulado pela CAA e 6
itens anulados pelo bisserial.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 60 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Educação Física, com a indicação do Tipo de item -–– 2 itens anulados pela CAA e 1 item
anulado pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

77

Gráfico 61 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Educação Física, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– 2 itens anulados pela CAA
e 1 item anulado pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 62 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Enfermagem, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela CAA e 5 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 63 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Enfermagem, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item anulado pela
CAA e 5 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 64 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Farmácia, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela CAA e 8 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 65 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Farmácia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item anulado pela CAA
e 8 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 66 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Fisioterapia, com a indicação do Tipo de item -–– 2 itens anulados pela CAA e 4 itens anulados
pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 67 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Fisioterapia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– 2 itens anulados pela CAA e 4
itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 68 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Fonoaudiologia, com a indicação do Tipo de item -–– 2 itens anulados pela CAA e 6 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 69 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Fonoaudiologia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– 2 itens anulados pela CAA
e 6 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 70 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Medicina, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela CAA e 4 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 71 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Medicina, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item anulado pela CAA
e 4 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 72 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Medicina Veterinária, com a indicação do Tipo de item -–– nenhum item anulado pela CAA e
3 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 73 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Medicina Veterinária, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– nenhum item anulado
pela CAA e 3 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 74 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Nutrição, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela CAA e 4 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 75 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Nutrição, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item anulado pela CAA
e 4 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 76 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Odontologia, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela CAA e 4 itens
anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

85

Gráfico 77 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Odontologia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item anulado pela
CAA e 4 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 78 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Serviço Social, com a indicação do Tipo de item -–– 4 itens anulados pela CAA e 4 anulados
pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 79 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Serviço Social, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– 4 itens anulados pela CAA e
4 anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 80 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Zootecnia, com a indicação do Tipo de item -–– 2 itens anulados pela CAA e 5 itens anulados
pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 81 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Zootecnia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– 2 itens anulados pela CAA e 5
itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 82 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Agronegócio, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela
CAA e 10 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 83 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Agronegócio, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item
anulado pela CAA e 10 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 84 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Estética e Cosmética, com a indicação do Tipo de item -–– Um item anulado
pela CAA e 5 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 85 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Estética e Cosmética, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Um
item anulado pela CAA e 5 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 86 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Gestão Ambiental, coma indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado
pela CAA e 4 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 87 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Gestão Ambiental, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum
item anulado pela CAA e 4 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 88 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Gestão Hospitalar, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado
pela CAA e 7 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 89 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Gestão Hospitalar, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum
item anulado pela CAA e 7 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 90 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Radiologia, com a indicação do Tipo de item -–– Nenhum item anulado pela
CAA e 8 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 91 – Coeficiente de correlação ponto-bisserial versus Índice de Facilidade, para a Área de
Tecnologia em Radiologia, com a indicação do Processo Cognitivo no item -–– Nenhum item
anulado pela CAA e 8 itens anulados pelo bisserial

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

93

ANEXO V
Índices de Facilidade, segundo a ordenação
do item nas provas, por Área
Gráfico 92 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Agronomia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 93 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Biomedicina

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 94 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Educação Física

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 95 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Enfermagem

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 96 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Farmácia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 97 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Fisioterapia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 98 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Fonoaudiologia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 99 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Medicina

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 100 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Medicina
Veterinária

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 101 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Nutrição

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 102 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Odontologia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 103 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Serviço Social

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 104 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Zootecnia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 105 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Tecnologia em
Agronegócios

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 106 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Tecnologia em
Estética e Cosmética

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 107 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Tecnologia em
Gestão Ambiental

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)

Gráfico 108 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Tecnologia em
Gestão Hospitalar

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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Gráfico 109 – Índices de Facilidade, segundo a ordenação do item nas provas -–– Tecnologia em
Radiologia

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos Microdados do Enade-2016 (MEC/INEP, 2018)
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