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ENADE  
Características da prova

40 QUESTÕES
10 de formação geral: 8 objetivas

2  discursivas

30 do Componente específico: 26 objetivas 

4 discursivas
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ENADE  
Características da prova

• Compõe-se de duas partes:

Primeira parte: elementos comuns que se 
aplicam a todos os cursos para avaliar 
competências gerais

Segunda parte: elementos específicos que 
contemplam as especificidades de cada 
curso, no domínio das competências.
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ENADE  
Características da prova

• Enunciados claros, sem abuso de 
terminologia excessivamente 

técnica;

• Identidade temática da área.
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ENADE  
Características da prova

• Explora níveis diversificados de habilidades e 
saberes em cada questão;

• Elabora estudo de caso. Questões abertas, 
situações problemas, questões 
contextualizadas;

• Propicia respostas por meio de: escala de 
respostas, verdadeiro (V), falso (F) e não sei 
(NS), múltipla escolha com alternativas 
problematizadoras
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ENADE  
Características da prova

• A mesma prova é aplicada aos estudantes do  
primeiro e do último ano;

• A comparação dos resultados permite 
analisar o valor agregado adquirido durante a 
formação.
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ENADE - Objetivos

• Avaliar o desenvolvimento de 
competências dos estudantes;

• Oportunizar maior amplitude quanto aos 
objetivos educacionais;

• Articular-se aos demais instrumentos que 
compõem o SINAES
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ENADE - Estrutura

• Aplicação anual a um conjunto de cursos 
pré-selecionados;

• Utilização de procedimentos amostrais;

• Aplicação de dois instrumentos: 

 uma prova

 um questionário
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O ENADE avalia competências 
e conteúdos gerais

• Componente comum do exame: questões 
exteriores à área específica do curso

• Envolve habilidades de compreensão, análise e 
crítica sobre temas da realidade nacional e 
mundial

• Trata dos temas contextualizando-os em 
situações - problemas
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Temas – ENADE / 2004
Formação Geral

• Arte   
• Ética

• Literatura 
• Globalização

• Inclusão digital
• Reprodução clonal

• Crescimento populacional
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O ENADE avalia competências 
específicas do curso

PERFIL

do graduando que se 
deseja formar
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O ENADE faz mensuração do 
valor agregado do curso

• Trata-se da comparação dos 
resultados obtidos pelos 
estudantes  do 1º ano e do 
último ano de cada curso
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O ENADE analisa e compara a 
formação geral dos alunos de 

cursos distintos

Comparação do 
componente comum da 

prova que avalia conteúdos 
gerais
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ENADE  
Sobre o Questionário

• Expressa a reflexão dos estudantes frente  a 
sua trajetória no curso e na IES;

• Contempla a função social da profissão e os 
aspectos fundamentais da formação 
profissional

QUEM É VOCÊ. COMO LIDA COM O COMPUTADOR. COMO ANALISA 
AS CONDIÇÕES DA INSTITUIÇÃO. COMO AVALIA OS DOCENTES E 
O CURRÍCULO. QUAIS AS MAIORES CONTRIBUIÇÕES DO CURSO.

103 QUESTÕES
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CURSOS AVALIADOS EM 
2004

Agronomia, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Serviço social, 

Terapia Ocupacional e 
Zootecnia
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RESULTADOS ENADE            
2004 

“ As instituições federais de 
ensino superior obtiveram o 

conceito mais alto (5) em 
57% dos cursos avaliados, 

enquanto as particulares, em 
18%.”
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Cursos que serão avaliados 
em 2005

Arquitetura e Urbanismo; Computação;Ciências Sociais; Filosofia; Física; 
Geografia; História; Letras; Matemática; Pedagogia; Química;  

Engenharias:

I - Cartografia, Civil, de Recursos Hídricos, Geológica e Sanitária.

II- De Computação, Hardware, de Comunicações, de Controle e Automação, 
de Telecomunicações...

III- Aeroespacial, Aeronáutica, Automotiva, Industrial, Mecânica...

IV- Bioquímica, de Alimentos, de Biotecnologia, Industrial Química...

V - De Materiais, de Materiais Plástico e Metalúrgica.

VI- De Produção, de Produção Civil, de Produção de Materiais...

VII-Engenharia, Agrícola, Ambiental, de Minas, de Pesca, Física, Florestal...
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O ENADE fornece subsídios 
para reflexão e aprimoramento 

dos cursos

• O INEP  disponibiliza os dados com 
análise e interpretação dos resultados 
para discussão no interior dos cursos e 
das IES

• Visa  a formulação de políticas 
institucionais
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www.inep.gov.br
Avaliação e Exames

ENADE

Boletim de desempenho

Consulta aos resultados (2004)

Relatório do Curso

Resumo técnico

Legislação

Gabaritos, Provas e Questionários

Padrões de resposta

Notícias

Perguntas 

Fale conosco
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ENADE

• Exemplos de questões


