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Palavras Chave: Enem, Currículo Mínimo . 

Introdução 

Alcançando sua 14ª edição, após a reforma em suas 
matrizes, o ENEM, além de avaliar o desempenho 
dos concluintes da educação básica, passou a ser 
utilizado também como forma de seleção por 
algumas instituições de ensino superior, sendo 
utilizado na maioria das universidades para substituir 
o tradicional vestibular e fazendo com que o número 
de inscrições aumente a cada edição. 
Segundo o INEP, as mudanças implementadas no 
exame contribuem para a democratização das 
oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 
Institutos Federais de Ensino Superior (IFES), para 
modalidade acadêmica e para induzir a 
reestruturação dos currículos do ensino médio. 
Numa concepção vygotskyniana, esse tipo de 
avaliação serve para diagnosticar o que o aluno 
aprendeu (Zona de Desenvolvimento Real), para 
trabalhar as habilidades ainda em desenvolvimento 
assistido por um adulto ou por alguém mais 
experiente (ROSA, 2011). 
O Currículo Mínimo, segundo sua apresentação, 
tem como objetivo [...] orientar, de forma clara e 
objetiva os itens que não podem faltar no processo 
de ensino-aprendizagem em cada disciplina, ano de 
escolaridade e bimestre.  Outra novidade é a 
redistribuição de alguns conceitos que antes eram 
discutidos somente no ensino de Química, como 
radioatividade onde houve uma redução e 
separação de conteúdo com a Física e as ligações 
das moléculas orgânicas são tratadas em ligações 
covalentes, evitando repetições de conteúdos que 
confundiam o aluno.  
 Com base nessas mudanças, este trabalho busca 
uma comparação entre as habilidades e 
competências exigidas no ENEM 2012 e no 
currículo mínimo. 

Resultados e Discussão 

Analisando as quarenta e cinco questões, apenas 

nove questões do caderno azul da edição de 2012  

era necessário utilizar as habilidades e 

competências adquiridas nas aulas de Química e 

comparando tais habilidades e competências 

(Competência de área 7;H25) exigidas no edital do 

ENEM 2012 às exigidas no currículo mínimo nos 

deparamos com uma questão 58 que não é 

contemplada pelo currículo mínimo: a reação  

orgânica de esterificação. As demais questões (49, 

53, 59, 66, 76, 82,89 e 90), estavam previstas no 

currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, 

incluindo a questão 76 que tratava das habilidades e 

competências exigidas no 4º bimestre da 3ª série do 

Ensino Médio onde visa problematizar o uso dos 

plásticos em nosso dia a dia, utilizando campos 

temáticos tais como poluição, reciclagem, 

armazenamento e incineração. 

Conclusões 

O Currículo Mínimo do estado do Rio de Janeiro é 

uma referência inovadora, que iguala os conteúdos 

da rede pública estadual de ensino, e que também 

promove a interdisciplinaridade com outras 

disciplinas da área das ciências naturais, como 

Física e Biologia, onde os conteúdos se cruzam. 
Durante a análise do ENEM foram encontradas duas 
questões que exigiam competências e habilidades 
não exigidas pelo Currículo Mínimo, porém é 
importante ressaltar que o currículo mínimo serve de 
referência para o professor, o que harmoniza o 
ensino na rede pública estadual e serve como ponto 
de partida mínimo, tendo o professor a liberdade de 
acrescentar tópicos e/ou fazer uso de ferramentas 
educacionais que explorem ainda mais tais 
competências e habilidades exigidas no documento, 
sendo um mediador no processo de aprendizagem 
do aluno (Marta Kohl, 1993). 
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