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O Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/

UnB) é desenvolvido em conjunto por professores, por instituições de 

ensino públicas e privadas e pela sociedade. Seu objetivo é promover 

uma avaliação dos estudantes do ensino médio das escolas partici-

pantes do programa ao final de cada ano escolar. Os resultados dessa 

avaliação permitem às escolas e aos estudantes fazerem uma reflexão 

quanto ao nível de desenvolvimento atingido em cada uma das doze 

habilidades que constituem a matriz de avaliação do PAS.

O PAS vem permitindo à Universidade de Brasília inovar no campo 

da avaliação de habilidades e competências por meio de testes. Desde 

sua origem, o programa criou uma via de mão dupla entre a universi-

dade e o ensino médio, o que permitiu a construção de um modelo de 

avaliação benéfico tanto para o propósito de avaliação do estudante 

quanto para a seleção de ingresso ao ensino superior, com um perfil 

diferenciado.

Professor
PAULO HENRIQUE 
PORTELA DE CARVALHO
Diretor Geral do Cebraspe
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Nessa esteira, o PAS constitui um verdadeiro labora-

tório para a construção de instrumentos de avaliação e 

de seleção, viabilizando o amadurecimento desses ins-

trumentos que caracterizam de forma tão marcante os 

testes aplicados pela Universidade de Brasília. O PAS 

trouxe a visão da avaliação integrada, em que todas as 

disciplinas que constituem a base do ensino médio são 

abordadas em conjunto. O foco da avaliação deixa de 

ser o conteúdo e passa a ser a habilidade. Para criar 

condições adequadas para a avaliação das habilida-

des, os testes são contextualizados, possibilitando uma 

abordagem dos conteúdos das disciplinas de forma 

multidisciplinar e interdisciplinar. Assim sendo, o con-

teúdo deixa de ser o foco e passa a ser o meio para se 

avaliar habilidades.

Ao longo de sua história de êxito, o PAS criou diver-

sos canais que permitem a comunicação eficaz entre os 

diferentes agentes que participam de sua construção 

no dia a dia. Entre esses canais, destacam-se os fóruns 

de professores, dos pais e dos próprios estudantes. De 

forma a manter consistentes os pressupostos do PAS 

e uma avaliação sempre atualizada, o programa pos-

sui uma comissão de acompanhamento, formada por 

membros da UnB e das escolas de ensino médio, e uma 

comissão responsável pela revisão periódica das obras 

que são utilizadas no PAS.
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Mais recentemente, foi criada a 

Revista Passei, cuja terceira edição é 

apresentada com prazer à comunidade. 

Esta revista procura ser mais um canal 

de comunicação entre todos os interes-

sados pelo PAS, trazendo reflexões sobre 

o programa, além da análise dos instru-

mentos de avaliação aplicados ao final 

de cada ano escolar. Nesta edição, é 

apresentada uma reflexão sobre os mo-

tivos pelos quais a UnB mantém o PAS, 

dado o advento do Enem. É realizada, 

também nesta edição, uma análise de 

itens de história que constaram na pro-

va  de 2013 do PAS. São apresentadas, 

também, informações relativas ao pro-

cesso de escolha das obras abordadas 

nos diferentes subprogramas do PAS. 

Adicionalmente, é relatada uma prática 

pedagógica que, embasada nos pressu-

postos do PAS, vem-se  mostrando bem-

-sucedida em uma escola da rede pública 

do ensino médio. Espera-se que a leitura 

desta edição da Revista Passei seja en-

riquecedora para aqueles que vêm vi-

venciando a experiência do Programa 

de Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília.

© Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 

Promoção de Eventos (Cebraspe), denominado Cespe. 2014.

Qualquer parte desta publicação poderá ser utilizada ou 

transmitida de qualquer modo ou por qualquer meio, desde 

que citada a fonte.

Campus Darcy Ribeiro, edifício sede do Cespe. 

Asa Norte, Brasília – DF. CEP 70910-900.  

www.cespe.unb.br

Na edição nº 3 - nov/2014, no Editorial, 
na área de Equipe Técnica, o nome 
Catharina Araújo Barbosa V. de 
Goes foi publicado no campo errado. 
Ele constava na área Estatística e o 
correto é na área Revisão Linguística e 
de Informação.

Coordenação Geral do Projeto
Valney Carlos de Oliveira

Diretor-Geral
Paulo Henrique Portela de Carvalho
Diretora Executiva
Maria Osmarina do Espírito Santo Oliveira
Diretor Técnico Acadêmico 
Marcus Vinícius Araújo Soares
Diretor Técnico de Impressão e Conferência
Edivânio Alves Nogueira
Diretor Técnico de Logística
Lucimar Oliveira do Nascimento
Diretor Técnico de Negócios
Ricardo Bastos Cunha
Diretor Técnico de Planejamento
Ricardo Carmona
Diretora Técnica de Pesquisa em Avaliação
Haydée Werneck Poubel
Diretor Técnico de Provas Práticas
Luiz Mario Marques Couto
Diretor Técnico de Segurança
Roger Werkhauser Escalante
Diretor Técnico de Tecnologia
Jorge Amorim Vaz
Gerente de Interação Educacional
Rogério A. de Melo Basali

EQUIPE TÉCNICA - Revista Passei

Coordenação Geral do Projeto
Valney Carlos de Oliveira

Revisão Linguística e de Informação
Catharina Araujo Barbosa V. de Goes
Lauana Vale Mello Brandão
Leda Cláudia da Silva Ferreira 
Maria de Fátima Stacciarini

Revisão Técnica
Girlene Ribeiro de Jesus 
Haydée Werneck Poubel

Estatística
Luciana Guedes da Silva

Assessoria Técnica de Comunicação
Maíra Andrade

DIREção DE ARTE, DIAGRAmAção E ARTE fINAL 
Hugo Lins • Luana Nascimento • Naira Almeida
foToGRAfIA 
Naiara Costa

ERRATA



sumário
p. 2 por que a UnB ainda mantém o pAs? 

O pAs como proposta pedagógica na escola pública 
p. 6

O índice de efetividade das cotas para escolas públicas
p. 28

p. 12 EntrevistaEntrevista professor rogério Basali

p. 38 NotíciasNotícias Nova página eletrônica do pAs/UnB favorece a 
pesquisa de documentos

p. 18 Análise de desempenhoAnálise de desempenho História



2

por que a 
UnB ainda 
mantém o 

pAs?

Professor
mAURO LUIZ RABELO
Decano de Ensino de 
Graduação da UnB

Graduou-se em Matemática 
pela UnB em 1980, fazendo 
mestrado e doutorado na 
instituição. Concluiu pós-
doutorado em 1992 pela 
Stanford University, na 
Califórnia. É professor da 
UnB desde 1985 e tutor do 
Programa de Educação Tutorial 
(PET) de Matemática. Um dos 
responsáveis pela criação 
do PAS, foi diretor-geral do 
Cespe de 2006 a 2008.



3

Pesquisa & Avaliação | Revista PASSEI

No contexto da passagem do ensino básico para 

o superior, instalou-se durante décadas no Brasil 

grande polêmica sobre a estratégia de seleção/ava-

liação promovida pelo vestibular, sistema utilizado 

como porta de ingresso ao ensino superior. Esse 

exame firmou-se como importante ponto de refe-

rência para o próprio ensino médio, influenciando, 

para o bem ou para o mal, desde suas propostas 

curriculares até a postura dos estudantes frente a 

exames e provas.

Na atualidade, os debates e as discussões so-

bre o vestibular foram direcionados para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), principalmen-

te após a implantação, em 2009, do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu), o que motivou a decisão 

da maioria das instituições federais de ensino supe-

rior de abandonarem a aplicação de seus tradicio-

nais vestibulares e passarem a utilizar a nota obtida 

pelos candidatos no Enem como critério único de 

acesso a seus cursos de graduação. O exame vem 

como uma proposta de avaliação individual de de-

sempenho por competências ao final da educação 

básica, tendo como eixos estruturadores a interdis-

ciplinaridade e a contextualização dos conhecimen-

tos expressos na forma de situações-problema a se-

rem resolvidas pelos participantes, enquanto o Sisu 

é um sistema que operacionaliza o uso das notas 

obtidas pelos candidatos no Enem em um proces-

so seletivo automatizado, de ampla concorrência às 

vagas das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) que fizerem a adesão ao sistema. Em sínte-

se, o Enem propicia a avaliação enquanto o Sisu faz 

apenas a seleção. 

No bojo dessas mudanças, foram implanta-

das políticas de ação afirmativa para oportunizar 

o acesso das minorias e das classes econômicas 

menos favorecidas à educação superior. Exemplo 
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disso é a lei federal n. 12.711/2012, que estabelece a 

reserva mínima de 50% das vagas de ingresso nas 

IFES para estudantes que cursaram integralmente o 

ensino médio em escolas públicas, em cursos regu-

lares ou no âmbito da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com um recorte de renda, 

de cor e de etnia.

Em termos quantitativos, as oportunidades de 

acesso ao ensino superior no Brasil duplicaram em 

dez anos, fruto de programas de expansão, passan-

do de cerca de 3,5 milhões de matrículas em 2002 

para mais de 7 milhões em 2013. Esse quadro co-

loca o Brasil na quinta posição mundial em termos 

de número de estudantes na educação superior, 

com aproximadamente 4% do total de 170 milhões 

de universitários do mundo.  Apesar disso, continu-

amos com pouco mais de 17% dos jovens brasileiros 

de 18 a 24 anos de idade frequentando essa etapa 

de escolarização. Dessa maneira, o funil de acesso 

ao ensino superior, mesmo com a implantação do 

Enem/Sisu e das ações afirmativas, continua exis-

tindo, não tendo sido descaracterizado o mito que 

envolve esse momento: para muitos, ainda é um do-

loroso ritual de passagem, enfrentado com apreen-

são e temor, no qual nem sempre os mais aptos são 

os selecionados. 

Foi exatamente o olhar cuidadoso sobre as pres-

sões e as tensões emocionais sofridas pelos estu-

dantes (que, no início do ensino médio, preocupam-

-se com a competitividade profissional expressa na 

luta pelo ingresso à universidade), e o conhecimento 

sobre a influência que o vestibular exercia sobre as 

escolas de ensino médio que levaram a Universidade 

de Brasília a propor a criação, em 1995, de uma for-

ma alternativa de acesso a seus cursos de gradua-

ção – o Programa de Avaliação Seriada (PAS). Essa 

mudança ocorreu na mesma época em que foi im-

plantada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei n. 9.394/1996), a qual destaca 

em seu artigo 24 que a “verificação do rendimen-

to escolar observará os seguintes critérios: a) ava-

liação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos e 

quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais”. Esse artigo sin-

tetiza o que a LDB entende pelo ato de avaliar no 

contexto educacional brasileiro, enfatizando a pers-

pectiva de avaliação processual e contínua. 

Com características muito peculiares, o PAS es-

tabeleceu um novo paradigma na seleção de can-

didatos para a educação superior, pois trouxe para 

o acesso à universidade o conceito de avaliação 

processual, conforme estabelecia a LDB, e colocou 

a interação da universidade com as escolas do en-

sino médio como centro do processo, rompendo a 

lógica até então vigente, em que a educação básica 

deveria seguir o modelo ditado pelas instituições 

universitárias por meio de seus vestibulares. A se-

leção pelo PAS deixou de ser episódica, ocorrendo 

durante os três anos do ensino médio, provocando 

mudanças profundas no cotidiano das escolas e na 

vida dos estudantes. A proposta veio acompanha-

da de uma mudança substancial nos fundamentos 

teórico-metodológicos que norteavam os exames 

de acesso à educação superior, com uma avalia-

ção interdisciplinar, contextualizada e processual, 

embasada no desenvolvimento de competências e 
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privilegiando uma aprendizagem mais significativa 

em detrimento da aprendizagem mecânica de con-

teúdos. O programa visava a contribuir para uma 

nova configuração no perfil esperado para o futuro 

estudante universitário: um sujeito crítico, reflexi-

vo e com pleno exercício da cidadania. Ao assu-

mir esses objetivos, o PAS acabou divulgando uma 

nova metodologia de ensino que passou a provo-

car transformações nas escolas do ensino médio, 

especialmente as localizadas no Distrito Federal e 

em seu entorno. 

Dessa forma, o PAS aproxima-se do Enem no 

que diz respeito à avaliação centrada em uma pro-

posta de resolução de situações-problema, que 

propiciam aos participantes manifestar o desenvol-

vimento de capacidades fundamentais esperadas 

dos egressos da educação básica, mas avança e 

distancia-se dele ao praticar uma proposta de ava-

liação processual – o que permite ao participante a 

autoavaliação ao longo do ensino médio, que con-

templa questões objetivas e discursivas com carac-

terísticas interdisciplinares efetivas, em um formato 

mais coerente com a avaliação formativa persegui-

da pelos educadores na atualidade.

O resultado disso é a seleção de um estudante 

mais bem preparado, com desempenho acadêmico 

superior ao longo de seu curso de graduação, se 

comparado com colegas que ingressam por inter-

médio de outras modalidades de acesso à univer-

sidade. Essas são algumas das razões que levam a 

UnB a manter o PAS como um dos processos seleti-

vos de ingresso em seus cursos de graduação.
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A escola pública precisa se repensar como es-

paço próprio de elaboração de um modo de inserir o 

estudante nessa sociedade complexa. O Centro de 

Ensino Médio (doravante CEM) 404 de Santa Maria 

(DF) optou por oferecer aos estudantes uma forma 

de olhar para si e para o mundo a partir de uma 

proposta pedagógica baseada no PAS. A constru-

ção dessa perspectiva passa por um processo his-

tórico, especialmente por ser o ensino médio uma 

etapa escolar ainda muito discutida. Dessa forma, 

escolher um caminho, uma direção e um projeto é 

assumir corajosamente a função social da escola 

pública, sendo o Programa de Avaliação Seriada 

da Universidade de Brasília (PAS) projeto norteador 

das práticas pedagógicas do CEM 404.

O CEM 404 de Santa Maria oficializou-se por 

meio da Resolução n. 6.549, de 19/05/1999, pelo 

Conselho Diretor de Educação da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, para aten-

der à demanda dos estudantes concluintes do en-

sino fundamental e daqueles que estudavam no 

Gama devido à falta de uma escola em Santa Maria 

Sul, que possui uma divisão geográfica distribuída 

entre norte e sul.

Inicialmente, um dos principais problemas en-

frentados foi a sucessão de quatro gestores no ano 

de 1999 e a falta de professores efetivos, que impos-

sibilitou a construção de um trabalho mais eficaz e 

sistemático. Em 2000, assumiu a gestão da esco-

la a professora Joana Lima de Almeida Rodrigues, 

primeira diretora nomeada de fato, permanecendo 

até abril de 2007. Em seguida, o professor Marco 

Antônio Ferreira Sobrinho assumiu como diretor 

juntamente com a vice-diretora, Itacelma Fonseca 

Correa. Assumiram, por indicação, a gestão da 

escola e foram submetidos, em dezembro de 2007, 

ao processo de escolha de direção com a criação 

da lei de gestão compartilhada. Como candidatos 

únicos desta instituição, os mesmos foram aprova-

dos e referendados pelo conselho escolar para uma 

gestão de dois anos. Esta equipe, ao final de 2009, 

foi novamente referendada pela comunidade esco-

lar para mais dois anos de gestão.

Em 2012, a escola passou pelo processo elei-

toral para a escolha do diretor e seu vice, nos mol-

des da Lei 4.751/2012, que dispõe sobre a gestão 

democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, sobretudo, a eleição direta para o cargo 

de direção pela comunidade escolar. Essa equipe 

gestora era composta por mim, professor Ricardo 

da Silva Rocha (diretor), e pela professora Arlene 

Alves Dutra (vice-diretora), dirigindo a escola nos 

anos de 2012 e 2013. Em 2013, houve nova elei-

ção direta para diretor, vice-diretor e conselho 

escolar para o mandato de 2014 a 2016. A equipe 

gestora eleita foi formada novamente por mim, di-

retor Ricardo da Silva Rocha, e pela vice-diretora, 

Ismênia Pereira da Costa Santana. 

O ensino médio regular, no turno diurno, é ofe-

recido em regime anual e, desde 2013, conta com 

o Programa de Semestralidade em três séries, com 

200 dias letivos. No noturno, é oferecido também o 

ensino médio regular, e neste ano de 2014, é ofer-

tada a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ter-

ceiro segmento.

O CEM 404 está situado em uma região onde 

há um alto índice de violência e população de baixa 

renda. Existe um considerável índice de repetência 
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e evasão escolar. O impacto das reprovações e da 

evasão é mais frequente no 1° ano do ensino médio. 

A estrutura física da escola apresenta limitações 

para um melhor desempenho das atividades peda-

gógicas. Nesse sentido, desenvolver e entender 

mecanismos que possam levar o estudante a que-

rer permanecer na escola e a participar ativamente 

do ambiente escolar é fator preponderante para o 

avanço nos processos de aprendizagem e constru-

ção da qualidade social que sonhamos. 

Embora um pouco desacreditada, a escola é 

ainda reconhecida como um instrumento impor-

tantíssimo nos aspectos referentes à qualidade e 

desenvolvimento social. Para os estudantes, obje-

tivamente falando, a escola valorosa é aquela que 

lhe permite ter acesso ao mercado de trabalho e/ou 

ao ensino superior após a conclusão da educação 

básica; entretanto, o estudante que permanece na 

escola pública necessita desenvolver suas poten-

cialidades de forma que a educação que ele recebe 

não seja um processo meramente conteudista. As 

práticas educativas devem, portanto, integrar os 

anseios particulares dos estudantes em conver-

gência com os interesses coletivos da sociedade 

como um todo.

O artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

estabelece como finalidades para o ensino médio: a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimen-

tos adquiridos no ensino fundamental, possibilitan-

do o prosseguimento de estudos; e a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando. 

As escolas de ensino médio por muito tempo perde-

ram-se em longos debates acerca desses objetivos. 

O CEM 404 passou por esse processo de deba-

te, ora privilegiando a chamada "educação para a 

vida", ora enfatizando o mercado de trabalho e 

ora orientando os estudantes para o prossegui-

mento dos estudos no nível superior. Analisando 

essas questões tão salutares para o processo de 

aprendizagem, elaboramos uma proposta de tra-

balho pedagógico fundamentada no Programa de 

Avaliação Seriada (PAS) da UnB. Percebemos que 
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o PAS não é apenas um modelo de avaliação para 

ingressar na UnB, mas sim uma possibilidade 

concreta de transformar o currículo e os conteú-

dos desenvolvidos em sala de aula. 

A sociedade é uma organização humana, ne-

cessária, mas fundamentalmente opressora e ex-

cludente. Desta forma, no que tange à escola e 

especialmente à escola pública em Santa Maria, 

percebe-se que a sociedade participa pouco, neces-

sitando de uma maior interação para que se pos-

sa melhorar a qualidade do ensino. Os professores 

entendem que as famílias participam pouco da vida 

escolar dos estudantes e, apesar de fazerem parte 

de uma sociedade periférica, não compreenderam 

bem o seu papel na educação dos jovens que estu-

dam no CEM 404. Com esse diagnóstico, um grupo 

de professores, desde 2009, resolveu adotar o PAS 

como estrutura pedagógica do seu trabalho. 

Desde 2009, a escola tem registrado um número 

crescente de estudantes aprovados nos exames e 

programas que dão acesso à universidade pública 

e universidades de qualidade em todo o Brasil, 

tendo aprovado, pelo Sisu, estudantes em todas as 

regiões do país, desde Roraima até o Rio Grande 

do Sul.  Segundo dados informais coletados pelos 

professores, a partir de 2011, a escola passou a 

aprovar, somente na UnB, mais de 10 estudantes por 

ano, chegando a 21 estudantes em 2012. Em 2013, 

foram aprovados 18 estudantes pelo PAS na UnB. 

Até o momento, neste ano, 17 estudantes passaram 

para a UnB pelo PAS.

O PAS configura-se como uma estrutura entra-

nhada nos conteúdos trabalhados pelas diversas 

disciplinas no CEM 404. Após inúmeros debates 

e participação da comunidade escolar, inserimos 

o PAS no Projeto Político Pedagógico (PPP), o que 

mostra a evolução, ao longo desses anos, do traba-

lho com o programa. Os objetos de conhecimentos, 

bem como as competências e habilidades são efeti-

vadas de várias maneiras. Entre elas, estão o Projeto 

GEA (Grupo de Estudos Avançados), que reúne estu-

dantes mais interessados e focados nos estudos. O 
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GEA acontece no contraturno dos estudantes, e até 

aos sábados, com a presença dos professores. 

Desde 2013, construímos o consenso em torno de 

uma avaliação multidisciplinar que reunisse todas as 

disciplinas. Queremos avançar para uma avaliação 

cada vez mais próxima do PAS, isto é, interdisciplinar 

e transdisciplinar. Conseguimos implementar a reda-

ção na avaliação multidisciplinar, visando a instru-

mentalizar o estudante para os exames futuros. 

Com os recursos recebidos de 2012 a 2014, a 

escola adquiriu todos os livros e obras do PAS para 

atender melhor aos estudantes. Com tais livros, 

realizou-se em 2013 o I Sarau Poético baseado nas 

obras do PAS. Os depoimentos de muitos estudan-

tes demonstram que esse projeto os ajudou na úl-

tima prova do PAS, pois tornou familiar inúmeras 

obras que eram "estranhas" para eles. A partir da 

ideia do Sarau Poético, surgiu o desafio de: a) pro-

porcionar aos estudantes o contato com textos va-

riados do PAS; b) possibilitar a leitura e compreen-

são das obras do PAS; c) desenvolver a capacidade 

de ler, interpretar e escrever bons textos. 

Outra ação fundamental para avançar no traba-

lho com o PAS foi o desenvolvimento de um diálogo 

permanente com os professores nos momentos de 

coordenação pedagógica. A proposta deste ano é 

que, em cada bimestre, as áreas de conhecimentos 

trabalhem em sala obras específicas do PAS e as 

articulem na avaliação multidisciplinar. Neste ano, 

conseguimos articular e aplicar um simulado do PAS 

visando a aproximar cada vez mais nossos estudan-

tes do que irão enfrentar. 

Todas as ações para a efetivação da proposta 

do PAS como estrutura pedagógica do CEM 404 são 

lideradas pelo Projeto Geração. O projeto está na 

grade curricular e oferece três aulas semanais para 

as três séries. São tratados todos os aspectos que 

envolvem o PAS: competências e habilidades, obje-

tos de conhecimento, leitura e produção de texto e 

orientação geral acerca de como fazer o Programa 

de Avaliação Seriada. 

Entende-se que o ensino e a aprendizagem pos-

síveis nesse contexto social, segundo os professo-

res do CEM 404, é resultado de uma interação entre 

as possibilidades dos professores e do contexto so-

cial onde estão colocados. Ainda que a educação 

de maneira geral apresente dificuldades, os profes-

sores comprometidos nesse processo, juntamente 

com a gestão, acreditam que é plenamente possível 

e fundamental proporcionar aos nossos estudantes 

o modelo do PAS, que se mostra muito além de uma 

simples seleção para a universidade. 
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A qualidade da escola é condição essencial 

para inclusão e democratização das oportunidades. 

Nessa visão, torna-se essencial a oferta de uma 

educação básica de qualidade que proporcione a 

inserção do estudante para que, aprofundando-se 

em seus conhecimentos, possa ter consolidada sua 

cidadania, com uma aprendizagem autônoma e 

contínua ao longo da vida, adquirindo uma condi-

ção que possibilitará a formação de sua identidade. 

Conforme depoimento de uma ex-aluna, acredita-

mos muito nesse modelo de trabalho:

Boas lembranças tenho do período que es-

tudei no CEM 404. Aqui conheci pessoas admi-

ráveis. Fico feliz por saber que a escola tem en-

caminhado e incentivado seus estudantes para 

continuação dos estudos. Sou formanda pela 

Universidade Federal de Goiás, e sou grata pela 

contribuição que os professores desta escola ti-

veram na minha vida.

(16 de janeiro de 2014, postado por Jeane. 
Site: www.cem404.com.br).

Por meio do planejamento pedagógico, o CEM 

404 propõe ao estudante tratar, analisar e selecio-

nar as informações obtidas no ensino fundamen-

tal, e possibilitar ao educando aprender, criar, for-

mular e analisar criticamente essas informações; 

construindo, dessa maneira, novos conhecimentos. 

Nesse sentido, o PAS é a ferramenta que se encaixa 

nessa proposição. 

O Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria 

assume a responsabilidade de atuar na transforma-

ção e na busca do desenvolvimento social, obser-

vando (...) “na dimensão pedagógica a possibilidade 

da efetivação da intencionalidade da escola, que é a 

formação do cidadão participativo, responsável, com-

promissado, crítico e criativo, definindo ações educa-

tivas e adquirindo características necessárias para 

cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade” 

(Veiga, 1995), com a consequente construção de 

novas formas de pensamento. Do contrário, a esco-

la não estará efetivamente cumprindo o seu papel, 

socializando o conhecimento e investindo na quali-

dade do ensino. 

Em suma, a escola tem um papel bem mais am-

plo do que passar conteúdos. Deve modificar, po-

rém, a sua própria prática, muitas vezes fragmen-

tada e individualista, reflexo da divisão social em 

que está inserida. Dessa maneira, o PAS extrapola 

a função eminentemente seletiva, e "incomoda" as 

escolas de ensino médio a se repensarem, buscan-

do possibilitar um conhecimento contextualizado e 

interdisciplinar. O CEM 404 aceita este desafio!

Currículo em movimento da educação básica. Caderno de pressupostos teóricos IV, VI e VII. 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brasília, 2014. 

orientações pedagógicas – projeto político-pedagógico e coordenação pedagógica nas esco-

las. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brasília, 2014.

VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1995.

REfERêNCIAS
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professor
rogério Basali 
fala sobre a matriz 
de objetos de 
avaliação do pAs

ENTrEVisTA
Na entrevista concedida à passei, o 
Gerente de interação Educacional do 
Cebraspe, Rogério Basali, conta sobre 
os processos para escolha e revisão das 
obras contidas na matriz do pAS/UnB 
e promove reflexão sobre como o uso 
pedagógico das indicações pode ampliar 
a consciência crítica dos estudantes.

Professor
ROGÉRIO BASALI
Gerente de Interação 
Educacional do Cebraspe

Professor Adjunto no 
Departamento de Filosofia, 
atualmente cedido ao Cebraspe, 
denominado Cespe. Bacharel e 
Licenciado em Filosofia, possui 
Doutorado em Ética e Filosofia 
Política pela Universidade 
de Campinas (Unicamp). 
Coordenador-geral do Programa 
Nacional de Formação de 
Professores; coordenador 
do projeto de extensão 
“Escola Livre de Filosofia”.
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Matriz de
objetos de
avaliação

Obras selecionadas

Comissão de Professores

 Como é o processo de escolha das 

obras que são cobradas no Programa 

de Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília (PAS/UnB)? 

As obras do PAS são sugeridas em um do-

cumento chamado Matriz dos Objetos de 

Avaliação, elaborado coletivamente por 

professores da UnB e do ensino médio, 

contendo as orientações fundamentais do 

programa, as quais tais obras devem ser 

vinculadas. A sugestão dessas obras visa 

a ampliar as possibilidades de contextuali-

zação para o trabalho pedagógico. Há, ain-

da, uma comissão de acompanhamento 

do PAS nomeada pelo Reitor da UnB, com-

posta por professores responsáveis por 
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pensar e organizar os trabalhos para revisões e sugestões 

de obras. Além dessa comissão, há um grupo de sistemati-

zação e redação final do PAS, que realiza as discussões so-

bre as obras, verificando a pertinência às orientações, a fim 

de definir quais serão incorporadas ao programa em cada 

processo de revisão. 

 Qual é a sistemática de funcionamento dos grupos que 

avaliam essas obras? São compostos por quem?

A comissão de acompanhamento é integrada por membros 

da universidade vinculados ao Decanato de Ensino de 

Graduação, por professores ligados ao Centro Brasileiro de 

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 

(Cebraspe), denominado Cespe, por meio da Gerência de 

Interação Educacional e da Diretoria Acadêmica, além de 

professores do ensino médio das redes pública e privada. 

Essa comissão tem como missão garantir que o PAS conti-

nue seguindo suas orientações fundamentais, assim como a 

busca pelos objetivos definidos no programa. Já o grupo de 

sistematização e redação final é composto por professores 

de todos os componentes curriculares presentes no ensino 

médio. O trabalho desse grupo consiste em reuniões perió-

dicas e atividades de formação continuada para sistemati-

zar os trabalhos de revisão das obras. 

 As obras das etapas são revistas separadamente? Em 

qual periodicidade?

Até o presente momento, as obras foram revisadas separa-

damente em cada etapa, de modo que a cada ano foi traba-

lhada exclusivamente uma das etapas. Houve uma primeira 

revisão de obras realizada entre os anos de 2008 e 2010. 

Após essa primeira revisão, um novo processo foi iniciado 

em 2012, quando foram revisadas as obras da primeira eta-

pa, prosseguindo em 2013, com a revisão da segunda etapa 

e agora, em 2014, esse processo se conclui com as obras da 

terceira etapa. 
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 Qual é o objetivo dessa revisão 

periódica?

É preciso fazer ajustes na quantidade 

e atualidade das obras sugeridas, pois 

em certas modalidades de obras, como 

músicas ou artes visuais, foram verificadas 

quantidades excessivas de materiais. Além 

disso, algumas obras são datadas, ou seja, 

fazem sentido em determinado período no 

tempo e, por isso, devem ser atualizadas, 

na medida em que todas são contextuali-

zadas, conforme exigência do programa. 

  Fale um pouco sobre os mecanismos 

para que os docentes participem dessa 

revisão.

A cada processo de revisão, foram imple-

mentadas novas estratégias para otimizar 

os trabalhos. Nesse sentido, o atual pro-

cesso de revisão, iniciado em 2012, criou 

cursos de formação continuada para am-

pliar e sistematizar os trabalhos de suges-

tões e análises de obras em cada etapa do 

programa. Esses cursos gratuitos reuniram 

professores de todas as áreas e possibilita-

ram rico intercâmbio de experiências, além 

de aprofundar as análises das obras. O cur-

so mais recente, para revisar as obras da 

terceira etapa, possibilitou inédita realiza-

ção de oficinas sobre a elaboração de itens 

adequados para as provas. Em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), há também 

um conjunto de recursos complementares 

utilizados nessas revisões, como os fóruns 

de discussões e trocas de experiências 

pedagógicas, além de uma ficha eletrô-

nica criada para coletar e sistematizar as 

sugestões de obras. Atualmente, por meio 

dessa ficha, qualquer pessoa interessada 

no PAS pode sugerir obras, e as sugestões 

podem ser acompanhadas em tempo real 

pelo grupo de sistematização, com possi-

bilidades de aderir ou não às sugestões 

em andamento, somada aos recursos para 

manutenção, exclusão ou substituição das 

obras sugeridas nesse processo de revi-

são. A Gerência de Interação Educacional 

realizou diversas palestras para esclarecer 

esse processo e motivar os professores a 

colaborarem com os trabalhos de revisão 

de obras.

  Há um direcionamento na escolha das 

obras? Algum tema que deva ser melhor 

explorado em uma etapa ou outra? 

Existem certas determinações legais, 

como a obrigatoriedade de contato com 

os aspectos gerais das culturas indígenas 

e africanas; e o programa busca colaborar 

para que tais determinações sejam atendi-

das na escolha das obras. Nesse sentido, 
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propomos documentários que abordam as 

culturas africanas, como Atlântico Negro 

(de Renato Barbieri), na primeira etapa, 

e Cartas para Angola (de Coraci Ruiz e 

Julio Matos), na segunda etapa, assim 

como Índios do Brasil, quem são eles 

(Ministério da Educação), também na se-

gunda etapa. Há um conjunto de músicas, 

textos e outras obras indicadas e conecta-

das a tais questões dessas etapas, como o 

poema de Sérgio Vaz, oração dos deses-

perados, na primeira etapa, o Canto IV do 

poema I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias, 

e a obra Constelação, de Gilvan Samico, 

na segunda etapa, como alguns exemplos. 

Há uma obra presente nas três etapas, 

Almanaque Brasil Socioambiental 2008, 

cujo caráter interdisciplinar possibilita aos 

professores abordar essas e outras ques-

tões sob uma perspectiva hipertextual, com 

dados importantes para pensar problemas 

como a exclusão social e a degradação am-

biental. Questões de gênero, por exemplo, 

podem ser abordadas a partir do uso inter-

disciplinar de certas obras, como o quadro 

Sessão do Conselho de Estado, pintado 

por Georgina Albuquerque em 1922. Esse 

quadro, pintado por uma mulher, retrata 

a Imperatriz Leopoldina presidindo uma 

histórica sessão do Conselho de Estado, 

em que emite a Dom Pedro a carta suge-

rindo a proclamação da Independência 

do Brasil. Essas são apenas algumas 

das obras sugeridas e certas possibilida-

des para tratar de forma contextualizada 

questões relevantes para a formação dos 

estudantes, podendo haver muitas outras 

possibilidades, tendo em vista o trabalho 

criativo dos professores.

  Fale um pouco sobre a importância 

dessas indicações para a reflexão dos 
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estudantes e para promover o pensa-

mento no futuro e nas realidades indivi-

duais e coletivas.

A presença de modalidades distintas de 

obras em cada etapa tem como objetivo 

enriquecer a formação e promover uma 

significativa ampliação no repertório cultu-

ral dos estudantes, colocando-os em con-

tato ao mesmo tempo com obras eruditas 

e populares, com músicas, pinturas, es-

culturas, poesia, teatro, mas também com 

textos de divulgação científica e documen-

tos de ordenamento jurídico, como trechos 

da Constituição Brasileira ou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (ONU). 

Consideramos o trabalho escolar realizado 

com essas obras e seu uso pedagógico na 

sala de aula como algo capaz de provocar 

transformações positivas para os estudan-

tes, tornando-os sujeitos mais singulares, 

capazes de pensarem a si e por si mesmos, 

visando a sua autodeterminação e possi-

bilitando definições de projetos para suas 

vidas, ao mesmo tempo em que podem se 

tornar mais solidários e comprometidos 

com a coletividade e com a responsabilida-

de pelo mundo que habitam e constroem. 

  Destaque cinco obras que estão em vi-

gor atualmente e fale sobre a importância 

delas para o programa.

Considero a presença da canção Vida Loka 

parte II, um rap dos Racionais MCs, obra 

importante para trabalhar diversas ques-

tões nas escolas, na medida em que sua 

poesia e musicalidade são muito ricas, e 

principalmente por ser uma música conhe-

cida e presente no cotidiano dos estudan-

tes. A partir de uma canção como essa dos 

Racionais, é possível trabalhar em aulas 

as ressonâncias com outras obras, como a 

tragédia grega Antígona, ou mesmo con-

trastá-la com outra música muito popular, 

Camaro Amarelo, tendo como horizonte 

neste caso os projetos de vida desses es-

tudantes. Ou seja, com isso podem ser tra-

balhados aspectos éticos e existenciais nas 

aulas. A canção Em plena lua de mel, de 

Reginaldo Rossi, interpretada pelo grupo 

Pedra Letícia, permite abordar questões de 

gênero com humor, além de satirizar tra-

duções para diversas línguas. Estamira, 

premiado documentário de Marcos Prado, 

questiona limites da loucura e da norma-

lidade, contribuindo para minimizar pre-

conceitos e ampliar a consciência crítica 

entre estudantes, podendo ser trabalha-

do em conjunto com o texto de filosofia 

Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, obra 

na qual o autor convida seus leitores a um 

exame crítico e rigoroso dos valores e cami-

nhos da humanidade. Fazer da loucura um 

tema para reflexão e questionar os limites 

da racionalidade consiste num exercício ra-

dical de humanização, tarefa ousada para 

professores e estudantes comprometidos 

com as possibilidades relacionadas ao uso 

criativo dessas obras em salas de aulas.
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prOVA dE 
HisTÓriA
(provas aplicadas em 2013)

introdução

O que este texto pretende é analisar o desem-

penho dos estudantes que se submeteram às pro-

vas de história no Programa de Avaliação Seriada, 

o PAS, no ano de 2013, envolvendo as três etapas. 

Serão analisadas questões do tipo A, quando os 

itens propostos são identificados como “certos” ou 

“errados”, e do tipo C, de múltipla escolha.

O objetivo essencial da análise é oferecer aos 

docentes que ministram a disciplina história no 

ensino médio da educação básica elementos que 

os auxiliem em sala de aula, enfatizando conteú-

dos que, pelos resultados apresentados nas pro-

vas, não foram bem assimilados por seus estu-

dantes. A partir da identificação das fragilidades 

demonstradas pelo desempenho dos estudantes 

em relação a determinados conteúdos, busca-

-se indicar pontos de estrangulamento que difi-

cultam o aprendizado da 

disciplina, além de sugerir 

caminhos que possam ser 

trilhados em sala de aula 

para a superação desses 

problemas.

ANÁlisE dE dEsEMpENHO

Doutor em História do 
Parlamento e Política Externa 
Brasileira  pela Universidade de 
Brasília; Mestre em Parlamento, 
Política Externa e o golpe de 
1964 pela mesma instituíção; 
graduado e Licenciado em 
História pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 
Consultor Legislativo 
aposentado do 
Senado Federal. O objetivo essencial da análise é 

oferecer aos docentes que ministram 
a disciplina história no ensino médio 
da educação básica elementos que os 
auxiliem em sala de aula

Professor
ANTÔNIO J. BARBOSA
Universidade de Brasíila
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Subprograma 2013-2015 • Primeira etapa 

Análise de desempenho dos itens 25, 27 e 31.

Trata-se da parte da prova voltada para a denominada Pré-História, que de-

monstrou os maiores índices de dificuldade por parte dos estudantes. Dos três 

itens selecionados do Caderno Jornal, apenas um – o 25 – esteve próximo da me-

tade de acertos (47,69%), com 27,95% de erros e 19,14% de respostas em branco, 

ou seja, de estudantes que optaram por não responder ante a possibilidade con-

creta de sofrerem penação no item.

O que torna particularmente grave o baixo índice de acerto no item é o fato de 

tratar-se de algo fundamental para a compreensão da trajetória histórica das socie-

dades humanas. Afinal, o item fala da mais importante revolução protagonizada pelos 

homens – apenas equiparável, sob determinados aspectos, à Revolução Industrial 

que desvelou a contemporaneidade. Trata-se da Revolução Neolítica, assinalada pelo 

nascimento da agricultura, atividade que, ao possibilitar a sedentarização humana, 

fez brotar os núcleos urbanos e, em decorrência, o próprio Estado. O item foi proposto 

aos estudantes com a seguinte redação: 

Há mais de cem anos, a escravidão foi abolida do1

Brasil. O documentário Atlântico Negro — na Rota dos

Orixás focaliza as relações culturais África-Brasil, motivadas

pelo tráfico de escravos.4

O diretor do filme, Renato Barbieri, evitou os clichês

turísticos dos documentários usuais sobre o tema, que se

concentram no candomblé e na capoeira da Bahia, e mergulhou7

na cultura vodu, que, originária do antigo Daomé (hoje Benin),

se enraizou principalmente no Maranhão.

O culto dos orixás do candomblé — também surgido10

no Daomé — é abordado no contexto amplo das relações

culturais entre os dois continentes, e não como fenômeno

isolado. Uma das novidades do filme, aliás, é mostrar essas13

relações como um processo de mão dupla: não só houve

influência africana na cultura brasileira, como também o inverso.

O documentário vai ao atual Benin e rastreia o que16

ficou da passagem dos negros brasileiros que para lá voltaram,

levando consigo costumes luso-brasileiros, entre eles, a religião

católica, que passou a conviver com os antigos cultos19

jeje-daomeanos e o islamismo. Um dos achados do filme é o

diálogo, por meio de vídeo, entre dois sacerdotes vodus, um do

Maranhão e o outro do Benin.22

O filme participou do Festival de Cannes em 1999, na

mostra Noir-Black-Negro, cujo tema era o mundo dos negros.

José Geraldo Couto. Folha de S. Paulo, maio/1999,

Folha Ilustrada, 4.º caderno, p. 113 (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto,

julgue os itens de 17 a 21 e assinale a opção correta nos itens

22 e 23, que são do tipo C.

17 A palavra “achados” (R.20) foi empregada com os sentidos de

acertos, qualidades, valores.

18 Infere-se das informações do texto que, geralmente, os

documentários focalizam o candomblé e a capoeira, sem

relacioná-los a questões mais amplas do universo cultural.

19 O termo “lá” (R.17) é um recurso coesivo que retoma o

antecedente “atual Benin” (R.16).

20 Conforme as informações do texto, negros brasileiros

descendentes de escravos voltaram ao Benin (antigo Daomé)

e levaram traços da cultura e dos costumes luso-brasileiros

para terras africanas.

21 No segundo parágrafo, o nome do diretor do documentário está

entre vírgulas porque exerce a função de vocativo.

22 A oração iniciada pelo pronome “que” (R.8) está isolada por

vírgula porque tem natureza

A restritiva.

B temporal.

C condicional.

D explicativa.

23 Depreende-se das informações do texto que, entre os cultos

religiosos praticados no Benin, inclui-se

A a variedade de cultos jeje originários do Brasil.

B o dos orixás originário da Bahia.

C o do catolicismo, disseminado pelos descendentes de

escravos do Brasil.

D o vodu, difundido pelos descendentes de escravos

brasileiros.

Há cerca de 4 milhões de anos, um ramo dos primatas1

que vivia em árvores começou a experimentar um novo meio

de vida,  ao aventurar-se em extensas pradarias, e alguns deles

passaram a dominar a arte de caminhar sobre duas patas. Seus4

cérebros se avolumaram com a experiência de usar as mãos,

que estavam livres para produzir ferramentas que os ajudassem

a sobreviver nas condições hostis causadas pelas mudanças7

climáticas. Chimpanzés de duas patas evoluíram rapidamente

para criaturas como você e eu — primatas que aprenderam a

conversar, cantar, acender fogueiras e até a desenhar.10

Christopher Lloyd. O que aconteceu na Terra? A história do planeta, da vida

e das civilizações, do big bang até hoje. Rio de Janeiro: Intrínseca, p. 81.

A partir desse texto e dos múltiplos aspectos que ele suscita, julgue

os itens de 24 a 30 e faça o que se pede no item 31, que é do tipo C.

24 Sustenta-se, na hipótese mais aceita acerca do povoamento da

América, que os seres humanos começaram a chegar ao

continente em ondas migratórias vindas da Ásia há cerca de

12.000 anos, através do estreito de Behring, entre a Rússia e o

Alasca.

25 No período neolítico, iniciado entre 10 e 12 mil anos atrás, as

transformações no estilo de vida do ser humano pré-histórico

resultaram do surgimento da agricultura e pecuária e do

desenvolvimento de aglomerados urbanos.

26 A divisão entre os períodos antes de Cristo (a.C.) e depois de

Cristo (d.C.) é uma característica universal dos sistemas de

marcação do tempo e, portanto, é adotada em todas as culturas.

27 Originado da civilização fenícia há cerca de 3.500 anos e

fundado pelo profeta Zaratustra, o zoroastrismo é uma das

primeiras religiões claramente monoteístas de que se tem

registro.

28 Em “até a desenhar” (R.10), o sinal indicativo de crase poderia

ser empregado, porque é opcional seu uso nesse segmento.

29 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“Há cerca de” (R.1) por Em cerca de.

30 O texto destaca que o bipedismo possibilitou o

desenvolvimento de habilidades culturais associadas à

comunicação e à simbolização, bem como à capacidade técnica

de controle do fogo.

31 Acerca da pré-história e da história antiga do continente

africano, assinale a opção correta.

A O povoamento da África foi iniciado, há mais de 100.000

anos, por ondas migratórias originadas da América do Sul.

B No Egito Antigo, o sistema político se caracterizou pela

divisão de poderes entre o faraó e o parlamento, sendo este

constituído de representantes eleitos pelos cidadãos livres.

C As antigas civilizações africanas não conheciam a

metalurgia até que colonos romanos introduzissem

técnicas de produção de artefatos de ferro por volta do

século I d.C.

D Após terem sido mantidos, por séculos, sob dominação

egípcia, os núbios invadiram o sul do Egito e fundaram

uma dinastia de faraós, que dominou a região do Nilo por

cerca de 100 anos.
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Há mais de cem anos, a escravidão foi abolida do1

Brasil. O documentário Atlântico Negro — na Rota dos

Orixás focaliza as relações culturais África-Brasil, motivadas

pelo tráfico de escravos.4

O diretor do filme, Renato Barbieri, evitou os clichês

turísticos dos documentários usuais sobre o tema, que se

concentram no candomblé e na capoeira da Bahia, e mergulhou7

na cultura vodu, que, originária do antigo Daomé (hoje Benin),

se enraizou principalmente no Maranhão.

O culto dos orixás do candomblé — também surgido10

no Daomé — é abordado no contexto amplo das relações

culturais entre os dois continentes, e não como fenômeno

isolado. Uma das novidades do filme, aliás, é mostrar essas13

relações como um processo de mão dupla: não só houve

influência africana na cultura brasileira, como também o inverso.

O documentário vai ao atual Benin e rastreia o que16

ficou da passagem dos negros brasileiros que para lá voltaram,

levando consigo costumes luso-brasileiros, entre eles, a religião

católica, que passou a conviver com os antigos cultos19

jeje-daomeanos e o islamismo. Um dos achados do filme é o

diálogo, por meio de vídeo, entre dois sacerdotes vodus, um do

Maranhão e o outro do Benin.22

O filme participou do Festival de Cannes em 1999, na

mostra Noir-Black-Negro, cujo tema era o mundo dos negros.

José Geraldo Couto. Folha de S. Paulo, maio/1999,

Folha Ilustrada, 4.º caderno, p. 113 (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto,

julgue os itens de 17 a 21 e assinale a opção correta nos itens

22 e 23, que são do tipo C.

17 A palavra “achados” (R.20) foi empregada com os sentidos de

acertos, qualidades, valores.

18 Infere-se das informações do texto que, geralmente, os

documentários focalizam o candomblé e a capoeira, sem

relacioná-los a questões mais amplas do universo cultural.

19 O termo “lá” (R.17) é um recurso coesivo que retoma o

antecedente “atual Benin” (R.16).

20 Conforme as informações do texto, negros brasileiros

descendentes de escravos voltaram ao Benin (antigo Daomé)

e levaram traços da cultura e dos costumes luso-brasileiros

para terras africanas.

21 No segundo parágrafo, o nome do diretor do documentário está

entre vírgulas porque exerce a função de vocativo.

22 A oração iniciada pelo pronome “que” (R.8) está isolada por

vírgula porque tem natureza

A restritiva.

B temporal.

C condicional.

D explicativa.

23 Depreende-se das informações do texto que, entre os cultos

religiosos praticados no Benin, inclui-se

A a variedade de cultos jeje originários do Brasil.

B o dos orixás originário da Bahia.

C o do catolicismo, disseminado pelos descendentes de

escravos do Brasil.

D o vodu, difundido pelos descendentes de escravos

brasileiros.

Há cerca de 4 milhões de anos, um ramo dos primatas1

que vivia em árvores começou a experimentar um novo meio

de vida,  ao aventurar-se em extensas pradarias, e alguns deles

passaram a dominar a arte de caminhar sobre duas patas. Seus4

cérebros se avolumaram com a experiência de usar as mãos,

que estavam livres para produzir ferramentas que os ajudassem

a sobreviver nas condições hostis causadas pelas mudanças7

climáticas. Chimpanzés de duas patas evoluíram rapidamente

para criaturas como você e eu — primatas que aprenderam a

conversar, cantar, acender fogueiras e até a desenhar.10

Christopher Lloyd. O que aconteceu na Terra? A história do planeta, da vida

e das civilizações, do big bang até hoje. Rio de Janeiro: Intrínseca, p. 81.

A partir desse texto e dos múltiplos aspectos que ele suscita, julgue

os itens de 24 a 30 e faça o que se pede no item 31, que é do tipo C.

24 Sustenta-se, na hipótese mais aceita acerca do povoamento da

América, que os seres humanos começaram a chegar ao

continente em ondas migratórias vindas da Ásia há cerca de

12.000 anos, através do estreito de Behring, entre a Rússia e o

Alasca.

25 No período neolítico, iniciado entre 10 e 12 mil anos atrás, as

transformações no estilo de vida do ser humano pré-histórico

resultaram do surgimento da agricultura e pecuária e do

desenvolvimento de aglomerados urbanos.

26 A divisão entre os períodos antes de Cristo (a.C.) e depois de

Cristo (d.C.) é uma característica universal dos sistemas de

marcação do tempo e, portanto, é adotada em todas as culturas.

27 Originado da civilização fenícia há cerca de 3.500 anos e

fundado pelo profeta Zaratustra, o zoroastrismo é uma das

primeiras religiões claramente monoteístas de que se tem

registro.

28 Em “até a desenhar” (R.10), o sinal indicativo de crase poderia

ser empregado, porque é opcional seu uso nesse segmento.

29 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“Há cerca de” (R.1) por Em cerca de.

30 O texto destaca que o bipedismo possibilitou o

desenvolvimento de habilidades culturais associadas à

comunicação e à simbolização, bem como à capacidade técnica

de controle do fogo.

31 Acerca da pré-história e da história antiga do continente

africano, assinale a opção correta.

A O povoamento da África foi iniciado, há mais de 100.000

anos, por ondas migratórias originadas da América do Sul.

B No Egito Antigo, o sistema político se caracterizou pela

divisão de poderes entre o faraó e o parlamento, sendo este

constituído de representantes eleitos pelos cidadãos livres.

C As antigas civilizações africanas não conheciam a

metalurgia até que colonos romanos introduzissem

técnicas de produção de artefatos de ferro por volta do

século I d.C.

D Após terem sido mantidos, por séculos, sob dominação

egípcia, os núbios invadiram o sul do Egito e fundaram

uma dinastia de faraós, que dominou a região do Nilo por

cerca de 100 anos.
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Em verdade, o tema tratado 

no item pode e deve ser traba-

lhado em sala de aula como 

um dos momentos capitais da 

história humana, cujos reflexos 

moldaram estilos de vida, formas de pensamento, tipos de instituições políticas e de 

desenvolvimento das relações sociais. Ou seja, o que teria acontecido há milhares 

de anos pode ser compreendido como algo que se estende no tempo, sendo decisivo 

para a vida das sociedades ainda hoje.

Já o item 27 apresenta um índice de acertos ainda menor, de 37,22%, o que permi-

te classificá-lo tecnicamente como difícil. Se 19,51% das respostas estavam erradas, 

muito mais expressivo foi o índice de respostas em branco, 42,87%. Isso significa 

dizer que, no conjunto dos estudantes que se submeteram à prova, cerca de 60% 

demonstraram desconhecer o que estava sendo proposto ao julgamento (certo ou 

errado). Uma vez mais, verifica-se o conhecimento precário que se tem acerca da 

Antiguidade, quadro que se torna ainda mais frágil quando se trata da Antiguidade 

Oriental, que foi o tema abordado no item. Eis a redação proposta:

Há mais de cem anos, a escravidão foi abolida do1

Brasil. O documentário Atlântico Negro — na Rota dos

Orixás focaliza as relações culturais África-Brasil, motivadas

pelo tráfico de escravos.4

O diretor do filme, Renato Barbieri, evitou os clichês

turísticos dos documentários usuais sobre o tema, que se

concentram no candomblé e na capoeira da Bahia, e mergulhou7

na cultura vodu, que, originária do antigo Daomé (hoje Benin),

se enraizou principalmente no Maranhão.

O culto dos orixás do candomblé — também surgido10

no Daomé — é abordado no contexto amplo das relações

culturais entre os dois continentes, e não como fenômeno

isolado. Uma das novidades do filme, aliás, é mostrar essas13

relações como um processo de mão dupla: não só houve

influência africana na cultura brasileira, como também o inverso.

O documentário vai ao atual Benin e rastreia o que16

ficou da passagem dos negros brasileiros que para lá voltaram,

levando consigo costumes luso-brasileiros, entre eles, a religião

católica, que passou a conviver com os antigos cultos19

jeje-daomeanos e o islamismo. Um dos achados do filme é o

diálogo, por meio de vídeo, entre dois sacerdotes vodus, um do

Maranhão e o outro do Benin.22

O filme participou do Festival de Cannes em 1999, na

mostra Noir-Black-Negro, cujo tema era o mundo dos negros.

José Geraldo Couto. Folha de S. Paulo, maio/1999,

Folha Ilustrada, 4.º caderno, p. 113 (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto,

julgue os itens de 17 a 21 e assinale a opção correta nos itens

22 e 23, que são do tipo C.

17 A palavra “achados” (R.20) foi empregada com os sentidos de

acertos, qualidades, valores.

18 Infere-se das informações do texto que, geralmente, os

documentários focalizam o candomblé e a capoeira, sem

relacioná-los a questões mais amplas do universo cultural.

19 O termo “lá” (R.17) é um recurso coesivo que retoma o

antecedente “atual Benin” (R.16).

20 Conforme as informações do texto, negros brasileiros

descendentes de escravos voltaram ao Benin (antigo Daomé)

e levaram traços da cultura e dos costumes luso-brasileiros

para terras africanas.

21 No segundo parágrafo, o nome do diretor do documentário está

entre vírgulas porque exerce a função de vocativo.

22 A oração iniciada pelo pronome “que” (R.8) está isolada por

vírgula porque tem natureza

A restritiva.

B temporal.

C condicional.

D explicativa.

23 Depreende-se das informações do texto que, entre os cultos

religiosos praticados no Benin, inclui-se

A a variedade de cultos jeje originários do Brasil.

B o dos orixás originário da Bahia.

C o do catolicismo, disseminado pelos descendentes de

escravos do Brasil.

D o vodu, difundido pelos descendentes de escravos

brasileiros.

Há cerca de 4 milhões de anos, um ramo dos primatas1

que vivia em árvores começou a experimentar um novo meio

de vida,  ao aventurar-se em extensas pradarias, e alguns deles

passaram a dominar a arte de caminhar sobre duas patas. Seus4

cérebros se avolumaram com a experiência de usar as mãos,

que estavam livres para produzir ferramentas que os ajudassem

a sobreviver nas condições hostis causadas pelas mudanças7

climáticas. Chimpanzés de duas patas evoluíram rapidamente

para criaturas como você e eu — primatas que aprenderam a

conversar, cantar, acender fogueiras e até a desenhar.10

Christopher Lloyd. O que aconteceu na Terra? A história do planeta, da vida

e das civilizações, do big bang até hoje. Rio de Janeiro: Intrínseca, p. 81.

A partir desse texto e dos múltiplos aspectos que ele suscita, julgue

os itens de 24 a 30 e faça o que se pede no item 31, que é do tipo C.

24 Sustenta-se, na hipótese mais aceita acerca do povoamento da

América, que os seres humanos começaram a chegar ao

continente em ondas migratórias vindas da Ásia há cerca de

12.000 anos, através do estreito de Behring, entre a Rússia e o

Alasca.

25 No período neolítico, iniciado entre 10 e 12 mil anos atrás, as

transformações no estilo de vida do ser humano pré-histórico

resultaram do surgimento da agricultura e pecuária e do

desenvolvimento de aglomerados urbanos.

26 A divisão entre os períodos antes de Cristo (a.C.) e depois de

Cristo (d.C.) é uma característica universal dos sistemas de

marcação do tempo e, portanto, é adotada em todas as culturas.

27 Originado da civilização fenícia há cerca de 3.500 anos e

fundado pelo profeta Zaratustra, o zoroastrismo é uma das

primeiras religiões claramente monoteístas de que se tem

registro.

28 Em “até a desenhar” (R.10), o sinal indicativo de crase poderia

ser empregado, porque é opcional seu uso nesse segmento.

29 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“Há cerca de” (R.1) por Em cerca de.

30 O texto destaca que o bipedismo possibilitou o

desenvolvimento de habilidades culturais associadas à

comunicação e à simbolização, bem como à capacidade técnica

de controle do fogo.

31 Acerca da pré-história e da história antiga do continente

africano, assinale a opção correta.

A O povoamento da África foi iniciado, há mais de 100.000

anos, por ondas migratórias originadas da América do Sul.

B No Egito Antigo, o sistema político se caracterizou pela

divisão de poderes entre o faraó e o parlamento, sendo este

constituído de representantes eleitos pelos cidadãos livres.

C As antigas civilizações africanas não conheciam a

metalurgia até que colonos romanos introduzissem

técnicas de produção de artefatos de ferro por volta do

século I d.C.

D Após terem sido mantidos, por séculos, sob dominação

egípcia, os núbios invadiram o sul do Egito e fundaram

uma dinastia de faraós, que dominou a região do Nilo por

cerca de 100 anos.
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Há uma falha na construção do item, pois é errado vincular o zoroastrismo à 

Fenícia, em vez da Pérsia. De um lado, refere-se a uma religião, fortemente assen-

tada no dualismo (a luta entre o bem e o mal) e que exerceu poderosa influência 

para a fundamentação doutrinária das três maiores religiões monoteístas que, nos 

dias atuais, têm presença marcante no cenário mundial: o judaísmo, o cristianismo 

e o islamismo. Além disso, o item remete a uma região, o Oriente Médio (mais espe-

cificamente o Crescente Fértil, a Mesopotâmia, basicamente o explosivo Iraque dos 

dias de hoje), uma das mais estratégicas áreas do mundo contemporâneo, razão mais 

que suficiente para que seja estudada com mais atenção.  É importante considerar 

ainda que o erro inicial do item consiste em vincular o zoroastrismo à Fenícia, em vez 

da Pérsia (atual Irã, cuja revolução de 1989 transformou o país formalmente em uma 

república islâmica).

O tema tratado no item pode e deve ser trabalhado 
em sala de aula como um dos momentos capitais 
da história humana, cujos reflexos moldaram estilos 
de vida, formas de pensamento, tipos de instituições 
políticas e de desenvolvimento das relações sociais.



Pesquisa & Avaliação | Revista PASSEI

21

Por fim, tem-se o item 31, apresentado a seguir.

Há mais de cem anos, a escravidão foi abolida do1

Brasil. O documentário Atlântico Negro — na Rota dos

Orixás focaliza as relações culturais África-Brasil, motivadas

pelo tráfico de escravos.4

O diretor do filme, Renato Barbieri, evitou os clichês

turísticos dos documentários usuais sobre o tema, que se

concentram no candomblé e na capoeira da Bahia, e mergulhou7

na cultura vodu, que, originária do antigo Daomé (hoje Benin),

se enraizou principalmente no Maranhão.

O culto dos orixás do candomblé — também surgido10

no Daomé — é abordado no contexto amplo das relações

culturais entre os dois continentes, e não como fenômeno

isolado. Uma das novidades do filme, aliás, é mostrar essas13

relações como um processo de mão dupla: não só houve

influência africana na cultura brasileira, como também o inverso.

O documentário vai ao atual Benin e rastreia o que16

ficou da passagem dos negros brasileiros que para lá voltaram,

levando consigo costumes luso-brasileiros, entre eles, a religião

católica, que passou a conviver com os antigos cultos19

jeje-daomeanos e o islamismo. Um dos achados do filme é o

diálogo, por meio de vídeo, entre dois sacerdotes vodus, um do

Maranhão e o outro do Benin.22

O filme participou do Festival de Cannes em 1999, na

mostra Noir-Black-Negro, cujo tema era o mundo dos negros.

José Geraldo Couto. Folha de S. Paulo, maio/1999,

Folha Ilustrada, 4.º caderno, p. 113 (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto,

julgue os itens de 17 a 21 e assinale a opção correta nos itens

22 e 23, que são do tipo C.

17 A palavra “achados” (R.20) foi empregada com os sentidos de

acertos, qualidades, valores.

18 Infere-se das informações do texto que, geralmente, os

documentários focalizam o candomblé e a capoeira, sem

relacioná-los a questões mais amplas do universo cultural.

19 O termo “lá” (R.17) é um recurso coesivo que retoma o

antecedente “atual Benin” (R.16).

20 Conforme as informações do texto, negros brasileiros

descendentes de escravos voltaram ao Benin (antigo Daomé)

e levaram traços da cultura e dos costumes luso-brasileiros

para terras africanas.

21 No segundo parágrafo, o nome do diretor do documentário está

entre vírgulas porque exerce a função de vocativo.

22 A oração iniciada pelo pronome “que” (R.8) está isolada por

vírgula porque tem natureza

A restritiva.

B temporal.

C condicional.

D explicativa.

23 Depreende-se das informações do texto que, entre os cultos

religiosos praticados no Benin, inclui-se

A a variedade de cultos jeje originários do Brasil.

B o dos orixás originário da Bahia.

C o do catolicismo, disseminado pelos descendentes de

escravos do Brasil.

D o vodu, difundido pelos descendentes de escravos

brasileiros.

Há cerca de 4 milhões de anos, um ramo dos primatas1

que vivia em árvores começou a experimentar um novo meio

de vida,  ao aventurar-se em extensas pradarias, e alguns deles

passaram a dominar a arte de caminhar sobre duas patas. Seus4

cérebros se avolumaram com a experiência de usar as mãos,

que estavam livres para produzir ferramentas que os ajudassem

a sobreviver nas condições hostis causadas pelas mudanças7

climáticas. Chimpanzés de duas patas evoluíram rapidamente

para criaturas como você e eu — primatas que aprenderam a

conversar, cantar, acender fogueiras e até a desenhar.10

Christopher Lloyd. O que aconteceu na Terra? A história do planeta, da vida

e das civilizações, do big bang até hoje. Rio de Janeiro: Intrínseca, p. 81.

A partir desse texto e dos múltiplos aspectos que ele suscita, julgue

os itens de 24 a 30 e faça o que se pede no item 31, que é do tipo C.

24 Sustenta-se, na hipótese mais aceita acerca do povoamento da

América, que os seres humanos começaram a chegar ao

continente em ondas migratórias vindas da Ásia há cerca de

12.000 anos, através do estreito de Behring, entre a Rússia e o

Alasca.

25 No período neolítico, iniciado entre 10 e 12 mil anos atrás, as

transformações no estilo de vida do ser humano pré-histórico

resultaram do surgimento da agricultura e pecuária e do

desenvolvimento de aglomerados urbanos.

26 A divisão entre os períodos antes de Cristo (a.C.) e depois de

Cristo (d.C.) é uma característica universal dos sistemas de

marcação do tempo e, portanto, é adotada em todas as culturas.

27 Originado da civilização fenícia há cerca de 3.500 anos e

fundado pelo profeta Zaratustra, o zoroastrismo é uma das

primeiras religiões claramente monoteístas de que se tem

registro.

28 Em “até a desenhar” (R.10), o sinal indicativo de crase poderia

ser empregado, porque é opcional seu uso nesse segmento.

29 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“Há cerca de” (R.1) por Em cerca de.

30 O texto destaca que o bipedismo possibilitou o

desenvolvimento de habilidades culturais associadas à

comunicação e à simbolização, bem como à capacidade técnica

de controle do fogo.

31 Acerca da pré-história e da história antiga do continente

africano, assinale a opção correta.

A O povoamento da África foi iniciado, há mais de 100.000

anos, por ondas migratórias originadas da América do Sul.

B No Egito Antigo, o sistema político se caracterizou pela

divisão de poderes entre o faraó e o parlamento, sendo este

constituído de representantes eleitos pelos cidadãos livres.

C As antigas civilizações africanas não conheciam a

metalurgia até que colonos romanos introduzissem

técnicas de produção de artefatos de ferro por volta do

século I d.C.

D Após terem sido mantidos, por séculos, sob dominação

egípcia, os núbios invadiram o sul do Egito e fundaram

uma dinastia de faraós, que dominou a região do Nilo por

cerca de 100 anos.

Subprograma 2013 – Primeira Etapa Caderno: Jornal  – 5 –Este item foi aquele que, de longe, apresentou o mais expressivo índice de erros. 

Apenas 24,47% dos estudantes conseguiram acertá-lo. Quase a metade, justamente 

49,14%, respondeu de forma errada, contingente ao qual se juntam 26,17% dos estu-

dantes que optaram por deixar em branco. Uma vez mais, os temas da Pré-história e 

da Antiguidade parecem pouco trabalhados em sala de aula. Há ainda um agravante: 

a questão focaliza a África, o que reitera a fragilidade do tema em nossas aulas de 

história. De múltipla escolha, a questão oferece quatro alternativas de resposta, três 

das quais são erradas, a exemplo da que fala em povoamento da África a partir de on-

das migratórias vindas da América do Sul e da que afirma a existência de parlamento 

no Egito Antigo.
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Subprograma 2012-2014 • Segunda etapa 

Análise de desempenho dos itens 44, 72 e 83.

Na segunda etapa do PAS, o conteúdo concentra-se no espaço cronológico do 

século XIX, tanto para a História Mundial quanto para a do Brasil. Os conteúdos apre-

sentados pela prova (Caderno Aleijadinho), traduzem contextos decisivos para a con-

figuração histórica do Brasil e do mundo no período mencionado. O índice de acerto 

da questão 44 foi baixo, cerca de 34,64% dos respondentes acertaram, o que torna 

a questão tecnicamente difícil. Observe que a metade dos candidatos (49,96%) su-

cumbiu à questão, errando a resposta. A esses estudantes juntam-se os 15,33% que 

preferiram nada marcar, para não correr o risco de perder a pontuação de um item 

respondido de forma correta.

Dom Casmurro: o ciúme e a dúvida póstuma

Na literatura brasileira, poucos personagens têm a1

força de Capitu. Continuamos naufragando em seus “olhos de

ressaca”. A questão em aparência inevitável é: Capitu traiu

Bento Santiago?4

Reconheço que essa é uma leitura válida do romance.

Trata-se, porém, de leitura fácil, demasiadamente fácil, que

deixa escapar a malícia do texto. Ora, o tema central de Dom7

Casmurro não é a infidelidade, mas o ciúme. E não um ciúme

qualquer, mas o de um escritor malogrado. O ciumento, ensina

o Houaiss, define-se pelo “receio de que o ente amado dedique10

seu afeto a outrem”, é “o medo de perder alguma coisa”.

O ciúme tem uma dimensão muito mais inquietante,

que, se o dicionário ignora, a literatura revela. O ciumento13

nunca dispõe de prova definitiva da infidelidade. O ciumento

é um possessivo dotado de poderosa imaginação, é um escritor

malogrado, que, em lugar de livros, produz fantasias de16

adultério. Os grandes clássicos sempre destacaram esse

aspecto. Em Hipólito, de Eurípedes, Teseu acusa o filho com

base em falsa evidência. Em Otelo, uma prova fraudulenta,19

arquitetada por Iago, leva o mouro a assassinar Desdêmona.

O próprio Bentinho revelou a natureza do problema:

“Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par22

de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de

terror ou desconfiança.” Tal sentimento associado a uma

fantasia indomável produz um resultado previsível: “a minha25

imaginação era uma grande égua ibera; a menor brisa lhe dava

um potro, que saía logo a cavalo de Alexandre.”

A literatura também não dispõe de “provas”, não28

expõe “evidências”; como o ciúme, a literatura é um discurso

que se alimenta da dúvida, da impossibilidade de conhecer a

“verdade” última do mundo. Dom Casmurro é um dos mais31

poderosos elogios à força da ficção, à ideia da literatura como

uma máquina de produzir perguntas inovadoras. Por isso, não

há como saber se Capitu traiu Bentinho: nessa lição de Dom34

Casmurro, reside a superioridade da literatura de Machado de

Assis.

João Cezar de Castro Rocha. Jornal do

Brasil, 10/6/2006 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto acima, do crítico e professor João

Cezar de Castro Rocha, julgue os itens de 38 a 41 e faça o que se

pede nos itens de 42 a 44, que são do tipo C.

38 A comparação da literatura com uma “máquina de produzir

perguntas inovadoras” (R.33) aplica-se, em especial, ao modelo

ficcional naturalista, em voga na época de Machado de Assis.

39 Do ponto de vista filosófico, a paixão é uma das pulsões

associadas à ação humana e deve, portanto, ser objeto da

paideia, para que o ser moral se constitua.

40 Uma comprovação formal da afirmação de que o ciúme é o

tema principal de Dom Casmurro é o ensimesmamento

narrativo, condição básica para que o ciúme seja expresso

como determinante das ações do protagonista em narrativa em

primeira pessoa.

41 Depreende-se do fragmento apresentado que, para o autor do

texto, a força da narrativa machadiana reside, em grande

medida, na capacidade de Machado de Assis de fazer persistir

nos leitores a sensação de dúvida.

42 A respeito da linguagem e das ideias desenvolvidas no texto,

assinale a opção correta.

A Na oração em que se refere à metáfora machadiana ‘olhos

de ressaca’ (R.2-3), o autor do texto utiliza também uma

metáfora, que pertence ao mesmo campo semântico de

ressaca.

B No texto, é salientado o fato de o traído não dispor de

prova definitiva da traição, o que, analogamente, define a

literatura como um discurso que se alimenta da

“impossibilidade de conhecer a ‘verdade’ última do

mundo” (R.30-31), tal como ocorre na traição.

C Depreende-se das ideias desenvolvidas no texto que a

verossimilhança, por não ser cópia da realidade, não

participa da criação literária, fato que, no caso da obra

Dom Casmurro, pode ser sintetizado no seguinte dito

popular: “O que os olhos não veem o ciúme inventa”, ou

seja, o que o real não apresenta, a ficção inventa.

D Síntese da ideia central do texto crítico apresentado, a

metáfora “uma grande égua ibera” (R.26) expressa a ideia

de que Bentinho tem consciência de seu conflito, que foi

gerado pela traição de Capitu.

43 Assinale a opção em que a afirmativa está de acordo com o

descrito na norma gramatical da língua padrão.

A Como, no título do texto, há dois substantivos

coordenados e modificados por apenas um adjetivo, este

poderia estar flexionado no masculino plural: póstumos.

B Na expressão “A questão em aparência inevitável” (R.3), o

adjetivo modifica o núcleo nominal “aparência”.

C O sinal de dois pontos empregado após a forma verbal “é”

(R.3) isola o aposto explicativo, cuja referência é o

vocábulo “questão” (R.3).

D No contexto em que foi empregado (R.22-24), o verbo

encher poderia estar flexionado na 3.
a

 pessoa do plural.

44 A obra de Machado de Assis constitui valiosa fonte da história

e da vida cotidiana do Império do Brasil. Sobre a história

brasileira nesse período, assinale a opção correta.

A No período regencial (1831-1840), houve revoltas

provinciais contra a tentativa de se construir um Estado

monárquico descentralizado, nos moldes do federalismo

norte-americano.

B No Brasil Imperial, os valores culturais e estéticos

franceses eram referência para a elite da sociedade

brasileira.

C Uma das consequências do apoio dos Estados Unidos da

América (EUA) ao Brasil durante a guerra do Paraguai foi

o aumento da influência norte-americana na vida cotidiana

brasileira.

D O tratado de Tordesilhas foi referência para a definição

das fronteiras do Império brasileiro.

Subprograma 2012 – Segunda Etapa Caderno: Aleijadinho – 6 –

Partindo de um enunciado que fazia a intersecção entre literatura (Machado de 

Assis) e história, a questão 44 aborda a vida brasileira ao longo do período imperial. 

A resposta correta, a letra B, afirma que, no Brasil Imperial, os valores culturais e es-

téticos franceses eram referência para a elite da sociedade brasileira. A alternativa A 

erra ao dizer que as guerras civis durante as regências defendiam o Estado unitário, 

centralizado. A alternativa C informa, também de maneira errada, que o apoio dos 



Pesquisa & Avaliação | Revista PASSEI

23

EUA ao Brasil durante a Guerra da Tríplice Aliança fez aumentar a influência norte-

-americana na vida cotidiana brasileira, o que somente ocorreria após a Segunda 

Guerra Mundial (1945). A alternativa D afirma que o Tratado de Tordesilhas, comple-

tamente ultrapassado, na prática e em termos legais, foi referência para a definição 

das fronteiras do Império Brasileiro. Sugere-se, pelo desempenho dos estudantes, que 

o tema da formação do Estado brasileiro, e da própria nacionalidade, sobretudo entre 

as décadas de 1820 e 1840, precisa ser trabalhado com mais vigor em sala de aula.

O destaque positivo quanto ao desempenho dos estudantes fica por conta do item 

72, apresentado a seguir.

(...) uma caverna subterrânea, com uma entrada ampla,1

aberta à luz em toda a sua extensão. Lá dentro, alguns homens

se encontram, desde a infância, amarrados pelas pernas e pelo

pescoço de tal modo que permanecem imóveis e podem olhar4

tão-somente para a frente, pois as amarras não lhes permitem

voltar a cabeça. Num plano superior, atrás deles, arde um fogo

a certa distância. E, entre o fogo e os prisioneiros, eleva-se um7

caminho ao longo do qual tinha sido construído um pequeno

muro. Homens passam ao longo desse pequeno muro

carregando uma enorme variedade de objetos cuja altura10

ultrapassa a do muro. (...) Se um deles fosse libertado e

subitamente forçado a se levantar, virar o pescoço, caminhar e

enxergar a luz, sentiria dores intensas ao fazer todos esses13

movimentos e, com a vista ofuscada, seria incapaz de enxergar

os objetos cujas sombras ele via antes. Mas, se o afastassem

dali à força, obrigando-o a galgar a subida áspera e abrupta, e16

não o deixassem antes que tivesse sido arrastado à presença do

próprio Sol, não crês que ele sofreria e se indignaria de ter sido

arrastado desse modo? Não crês que, uma vez diante da luz do19

dia, seus olhos ficariam ofuscados por ela, de modo a ele não

poder discernir nenhum dos seres considerados agora

verdadeiros?22

Platão. A República. 2.ª ed. Trad. Elza Moreira Marcelina.

Brasília: EdUnB, 1996. p. 46-8 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto acima, extraído da obra

A República, de Platão, julgue os itens a seguir.

68 O mito platônico da caverna representa a crença no

conhecimento como condição de libertação do indivíduo.

69 Platão defende que o conhecimento sensitivo da realidade é

uma ilusão, como ilustrado no mito da caverna.

70 Expressa no mito da caverna, a alegoria platônica relativa a

conhecimento explica a passagem de um grau de conhecimento

para outro.

71 Tanto no 2.º período do texto (R.2-6) quanto no último

(R.19-22), Platão vale-se da relação de causa e efeito para

desenvolver as ideias que constroem o mito da caverna.

No período de 1760 a 1830, a Revolução Industrial ficou

praticamente limitada à Inglaterra, a oficina do mundo. Para que

essa exclusividade fosse mantida, proibiu-se a exportação de

máquinas e técnicas de produção industrial. A primeira máquina

térmica a operar foi a máquina a vapor, utilizada para bombear a

água das minas de carvão. Atualmente, máquinas a vapor são

usadas principalmente na geração de energia elétrica.

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 72 a 79.

72 Na Inglaterra, a Revolução Industrial no século XIX contribuiu

para o incremento da urbanização e a ampliação do

proletariado urbano.

73 Na Alemanha, a unificação nacional, a proteção estatal, a

atuação do capital bancário e o crescimento demográfico

contribuíram para o ritmo vertiginoso de industrialização a

partir de 1870.

74 A substituição de navios veleiros por navios a vapor barateou

o frete marítimo, o que favoreceu o incremento do comércio

mundial.

75 Os movimentos nacionalistas europeus do século XIX

pleitearam o retorno das fronteiras à situação anterior ao

Congresso de Viena e a restauração dos monarcas absolutistas

no poder.

76 É inferior a 50% a eficiência de uma máquina térmica que

absorva 350 J de calor de um reservatório quente, realize

trabalho e ceda 180 J de calor a um reservatório frio.

77 Considerando que o calor latente de solidificação da água e o

calor específico da água correspondam, respectivamente, a

80 cal/g e 1 cal/(g ºC), verifica-se que um refrigerador com

eficiência igual a 5 deverá realizar um trabalho igual a 19 kcal,

para congelar 1.000 g de água inicialmente a 15 
o

C.

78 Com o desenvolvimento tecnológico, a produtividade da

agricultura na Europa aumentou, o que acarretou a redução da

importação de alimentos da América.

79 Na Europa do século XIX, o pensamento socialista europeu

difundiu-se mais entre os trabalhadores industriais que entre os

camponeses.

Acerca da economia brasileira no Império, julgue os itens 80 e 81

e faça o que se pede nos itens 82 e 83, que são do tipo C.

80 O Brasil, à semelhança do que ocorreu no Império, tem

adotado, no século XXI, a política de exportação de produtos

primários, denominados commodities, como café e açúcar.

81 No Brasil Império, durante o II Reinado, a diplomacia

brasileira adotou o critério do uti possidetis juris na definição

das fronteiras com os países vizinhos.

82 Assinale a opção correta sobre a economia brasileira entre

1822 e 1889.

A Houve aumento crescente da participação da região

Nordeste nas exportações brasileiras nesse período.

B Para atender às necessidade logísticas da exportação de

café, foram construídas ferrovias nesse período.

C A descoberta da vulcanização da borracha acarretou a

instalação, na região Norte, de indústrias que

processassem o látex a ser exportado.

D No Brasil, a dívida pública externa crescente resultou do

aumento das exportações de produtos primários.

83 Com relação à economia brasileira entre 1822 e 1889 e aos

processos de independência nas Américas portuguesa e

hispânica, assinale a opção correta.

A Na América hispânica, não houve luta armada, ao passo

que, na América portuguesa, foi necessário o uso da força

para expulsar da Bahia os portugueses.

B Houve continuidade dinástica no Brasil, mas não nos

novos países hispano-americanos, onde a forma

monárquica de governo foi extinta.

C No Brasil, as elites continuaram no controle do poder

político após a independência, ao passo que, nos novos

países hispânicos, o setor popular se impôs à elite

agroexportadora.

D Em ambas as Américas, as independências foram formais,

mas não reais, pois o Brasil permaneceu subordinado à

Inglaterra, e os países hispano-americanos, aos EUA.

Subprograma 2012 – Segunda Etapa Caderno: Aleijadinho – 10 –

O enunciado favoreceu a interação entre história e ciências da natureza, o item 

leva o estudante a se debruçar sobre o mais importante tema da História Mundial 

Contemporânea, a Revolução Industrial. Quase 80% dos estudantes (79,27%) foram 

capazes de identificar na Revolução Industrial um fenômeno histórico que, para além 

das inovações técnicas que impulsionaram extraordinariamente o sistema produtivo, 

subverteu os padrões de vida com os quais a humanidade estava acostumada no 

transcurso dos séculos. Assim, apenas 11,34% dos estudantes erraram na resposta 

e somente 9,28% escolheram deixar em branco. A maioria dos estudantes foi capaz 

de enxergar na Revolução Industrial o fator decisivo para o “incremento da urbani-

zação e a ampliação do proletariado urbano”, sem falar que souberam identificar a 

Inglaterra como berço da moderna industrialização.
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Muito diferente foi o desempenho dos estudantes em relação ao item 83, mostra-

do abaixo.

(...) uma caverna subterrânea, com uma entrada ampla,1

aberta à luz em toda a sua extensão. Lá dentro, alguns homens

se encontram, desde a infância, amarrados pelas pernas e pelo

pescoço de tal modo que permanecem imóveis e podem olhar4

tão-somente para a frente, pois as amarras não lhes permitem

voltar a cabeça. Num plano superior, atrás deles, arde um fogo

a certa distância. E, entre o fogo e os prisioneiros, eleva-se um7

caminho ao longo do qual tinha sido construído um pequeno

muro. Homens passam ao longo desse pequeno muro

carregando uma enorme variedade de objetos cuja altura10

ultrapassa a do muro. (...) Se um deles fosse libertado e

subitamente forçado a se levantar, virar o pescoço, caminhar e

enxergar a luz, sentiria dores intensas ao fazer todos esses13

movimentos e, com a vista ofuscada, seria incapaz de enxergar

os objetos cujas sombras ele via antes. Mas, se o afastassem

dali à força, obrigando-o a galgar a subida áspera e abrupta, e16

não o deixassem antes que tivesse sido arrastado à presença do

próprio Sol, não crês que ele sofreria e se indignaria de ter sido

arrastado desse modo? Não crês que, uma vez diante da luz do19

dia, seus olhos ficariam ofuscados por ela, de modo a ele não

poder discernir nenhum dos seres considerados agora

verdadeiros?22

Platão. A República. 2.ª ed. Trad. Elza Moreira Marcelina.

Brasília: EdUnB, 1996. p. 46-8 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto acima, extraído da obra

A República, de Platão, julgue os itens a seguir.

68 O mito platônico da caverna representa a crença no

conhecimento como condição de libertação do indivíduo.

69 Platão defende que o conhecimento sensitivo da realidade é

uma ilusão, como ilustrado no mito da caverna.

70 Expressa no mito da caverna, a alegoria platônica relativa a

conhecimento explica a passagem de um grau de conhecimento

para outro.

71 Tanto no 2.º período do texto (R.2-6) quanto no último

(R.19-22), Platão vale-se da relação de causa e efeito para

desenvolver as ideias que constroem o mito da caverna.

No período de 1760 a 1830, a Revolução Industrial ficou

praticamente limitada à Inglaterra, a oficina do mundo. Para que

essa exclusividade fosse mantida, proibiu-se a exportação de

máquinas e técnicas de produção industrial. A primeira máquina

térmica a operar foi a máquina a vapor, utilizada para bombear a

água das minas de carvão. Atualmente, máquinas a vapor são

usadas principalmente na geração de energia elétrica.

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens de 72 a 79.

72 Na Inglaterra, a Revolução Industrial no século XIX contribuiu

para o incremento da urbanização e a ampliação do

proletariado urbano.

73 Na Alemanha, a unificação nacional, a proteção estatal, a

atuação do capital bancário e o crescimento demográfico

contribuíram para o ritmo vertiginoso de industrialização a

partir de 1870.

74 A substituição de navios veleiros por navios a vapor barateou

o frete marítimo, o que favoreceu o incremento do comércio

mundial.

75 Os movimentos nacionalistas europeus do século XIX

pleitearam o retorno das fronteiras à situação anterior ao

Congresso de Viena e a restauração dos monarcas absolutistas

no poder.

76 É inferior a 50% a eficiência de uma máquina térmica que

absorva 350 J de calor de um reservatório quente, realize

trabalho e ceda 180 J de calor a um reservatório frio.

77 Considerando que o calor latente de solidificação da água e o

calor específico da água correspondam, respectivamente, a

80 cal/g e 1 cal/(g ºC), verifica-se que um refrigerador com

eficiência igual a 5 deverá realizar um trabalho igual a 19 kcal,

para congelar 1.000 g de água inicialmente a 15 
o

C.

78 Com o desenvolvimento tecnológico, a produtividade da

agricultura na Europa aumentou, o que acarretou a redução da

importação de alimentos da América.

79 Na Europa do século XIX, o pensamento socialista europeu

difundiu-se mais entre os trabalhadores industriais que entre os

camponeses.

Acerca da economia brasileira no Império, julgue os itens 80 e 81

e faça o que se pede nos itens 82 e 83, que são do tipo C.

80 O Brasil, à semelhança do que ocorreu no Império, tem

adotado, no século XXI, a política de exportação de produtos

primários, denominados commodities, como café e açúcar.

81 No Brasil Império, durante o II Reinado, a diplomacia

brasileira adotou o critério do uti possidetis juris na definição

das fronteiras com os países vizinhos.

82 Assinale a opção correta sobre a economia brasileira entre

1822 e 1889.

A Houve aumento crescente da participação da região

Nordeste nas exportações brasileiras nesse período.

B Para atender às necessidade logísticas da exportação de

café, foram construídas ferrovias nesse período.

C A descoberta da vulcanização da borracha acarretou a

instalação, na região Norte, de indústrias que

processassem o látex a ser exportado.

D No Brasil, a dívida pública externa crescente resultou do

aumento das exportações de produtos primários.

83 Com relação à economia brasileira entre 1822 e 1889 e aos

processos de independência nas Américas portuguesa e

hispânica, assinale a opção correta.

A Na América hispânica, não houve luta armada, ao passo

que, na América portuguesa, foi necessário o uso da força

para expulsar da Bahia os portugueses.

B Houve continuidade dinástica no Brasil, mas não nos

novos países hispano-americanos, onde a forma

monárquica de governo foi extinta.

C No Brasil, as elites continuaram no controle do poder

político após a independência, ao passo que, nos novos

países hispânicos, o setor popular se impôs à elite

agroexportadora.

D Em ambas as Américas, as independências foram formais,

mas não reais, pois o Brasil permaneceu subordinado à

Inglaterra, e os países hispano-americanos, aos EUA.

Subprograma 2012 – Segunda Etapa Caderno: Aleijadinho – 10 –

Uma vez mais se configura o desconhecimento quase absoluto da história 

americana, particularmente latino-americana, entre nós. Quase 60% das res-

postas oferecidas pelos estudantes estavam erradas (precisamente 59,26%), 

às quais se agregam 20,17% de respostas em branco, o que atesta a falta de 

confiança do estudante em responder ao que foi proposto. Em suma, nada de 

questionável está presente na questão, que é de múltipla escolha. A alternativa 

A informa, de maneira errada, que não houve luta no processo de independência 

das colônias espanholas; as elites foram alijadas do poder nas antigas colônias 

espanholas que se tornaram independentes, é o que afirma, também de forma 

errada, a alternativa C; a alternativa D erra ao afirmar que os países hispano-

-americanos ficaram subordinados aos EUA e o Brasil, à Inglaterra. A única res-

posta correta, a alternativa B, expressa um fato conhecido: as colônias espanho-

las adotaram a forma republicana de governo ante a única exceção monárquica 

do Continente, o Brasil. Sugere-se, pois, a necessidade de que a América Latina 

seja efetivamente incorporada aos conteúdos de história trabalhados em sala 

de aula.
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Subprograma 2011-2013 • Terceira etapa 

Análise de desempenho dos itens 60, 89 e 91.

O programa de história para a terceira etapa do PAS centra-se na contemporanei-

dade, ou seja, no século XX, englobando tanto a história republicana do Brasil quanto 

a História Mundial. Tendo por referência o Caderno Elétron, esta análise se inicia pelo 

item 60, enunciado a seguir.

“Proclamada” a República a partir de um golpe1

militar, desde o início, dois modelos políticos se confrontaram

no processo de consolidação republicana. O modelo liberal

federalista, que esteve na base da constituição aprovada, e o da4

ditadura positivista, defendida não apenas por intelectuais

ligados ao positivismo ortodoxo, mas também pela maior parte

da intelectualidade militar do país e por políticos importantes7

influenciados pelo pensamento de Auguste Comte,

principalmente os do Rio Grande do Sul. A Constituição

republicana, ao manter a exigência da alfabetização para a10

cidadania política, levou a proporção de eleitores para 2% da

população no momento inicial, e ela jamais ultrapassaria os 5%

na vigência da Constituição de 1891. O voto aberto também foi13

uma opção política da regulamentação eleitoral republicana.

Hebe Mattos. A vida política. In: Lilia Moritz Schwarcz (Coord.).

História do Brasil Nação: 1808-2010, vol. 3, p. 91 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos definidores da Primeira República brasileira (1889-1930),

julgue os itens a seguir.

57 O reduzido percentual de eleitores ao longo do período citado

reflete um cenário de exclusão social, econômica e política,

com amplo domínio das oligarquias, o qual estava assentado

em sistema eleitoral fraudulento, com voto a descoberto e de

base coronelística.

58 A criação do Partido Comunista, o advento da Semana de Arte

Moderna e os levantes tenentistas expressaram, ainda que de

variada maneira, o esgotamento de um modelo político, social

e cultural que vigorava no país sob o manto da Primeira

República.

59 Por ter seu sentido representado na expressão “consolidação

republicana” (R.3), o termo “a República” (R.1) poderia ser

suprimido, o que resultaria em construção com elipse do

sujeito da oração.

60 Infere-se das informações contidas no texto que, na passagem

da Monarquia para a República, os políticos importantes

demonstravam sua adesão às ideias do filósofo Auguste Comte,

por saberem que boa parte da população as acolhia.

61 Conforme informa o texto, constava da regulamentação

eleitoral de 1891 a obrigatoriedade do voto aberto, exigência

do passado que, atualmente, é objeto de reivindicação social,

para evitar a manipulação das eleições.

62 A Constituição de 1891 estabeleceu o ordenamento territorial

do Brasil: as províncias foram transformadas em estados,

segundo o molde federalista existente nos EUA, e, até hoje,

permanece a divisão política em estados e seus respectivos

municípios.

63 O modelo liberal federalista teve em Deodoro da Fonseca e,

sobretudo, em Floriano Peixoto seus maiores símbolos e

defensores radicais e opôs-se ao ideário de ditadura positivista,

que, assumido por Prudente de Morais e seus sucessores civis,

havia-se tornado hegemônico no país.

O veículo leve sobre trilhos (VLT) foi a opção escolhida

pelo governo para amenizar os constantes engarrafamentos no

Distrito Federal. O VLT, que estará interligado com o Metrô,

percorrerá, principalmente, as vias W3 Norte e Sul, chegando até

ao aeroporto. Na figura abaixo, a localização das futuras estações

do VLT em Brasília é apresentada no plano de coordenadas

cartesianas ortogonais xOy, em que os valores das coordenadas

estão em medida de comprimento u.c. Cada ponto (x , y) desse plano

está identificado com um número complexo z = x + iy, em que i é

a unidade imaginária (i
2

 = !1), e os pontos A, B, þ, F

correspondem, respectivamente, aos números z
A
, z

B
, þ, z

F
.

Com base nessas informações e no gráfico acima, julgue os itens de

64 a 67, assinale a opção correta no item 68, que é do tipo C, e faça

o que se pede no item 69, que é o do tipo B.

64 O número z
D
 e seu conjugado são as raízes da equação

z
2

 !10z + 29 = 0.

65 A distância entre o Aeroporto JK (ponto A) e o Setor

Comercial Norte (ponto E) é superior a 5  u.c.

66 A reta que passa pelos pontos A e E é paralela à que passa

pelos pontos B e F.

67 Com base nas informações apresentadas, conclui-se que

z
A
 = (cosθ + isenθ), em que π/2 < θ < π.

68 A relação  corresponde a

A .

B .

C .

D .

69 Determine o coeficiente angular da reta perpendicular à reta

que passa pelos pontos C e D. Multiplique o resultado por 100.

Depois de efetuados todos os cálculos solicitados, despreze,

para marcação no Caderno de Respostas, a parte fracionária

do resultado final obtido, caso exista.

Subprograma 2011 – Terceira Etapa Caderno: Elétron – 9 –

“Proclamada” a República a partir de um golpe1

militar, desde o início, dois modelos políticos se confrontaram

no processo de consolidação republicana. O modelo liberal

federalista, que esteve na base da constituição aprovada, e o da4

ditadura positivista, defendida não apenas por intelectuais

ligados ao positivismo ortodoxo, mas também pela maior parte

da intelectualidade militar do país e por políticos importantes7

influenciados pelo pensamento de Auguste Comte,

principalmente os do Rio Grande do Sul. A Constituição

republicana, ao manter a exigência da alfabetização para a10

cidadania política, levou a proporção de eleitores para 2% da

população no momento inicial, e ela jamais ultrapassaria os 5%

na vigência da Constituição de 1891. O voto aberto também foi13

uma opção política da regulamentação eleitoral republicana.

Hebe Mattos. A vida política. In: Lilia Moritz Schwarcz (Coord.).

História do Brasil Nação: 1808-2010, vol. 3, p. 91 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos definidores da Primeira República brasileira (1889-1930),

julgue os itens a seguir.

57 O reduzido percentual de eleitores ao longo do período citado

reflete um cenário de exclusão social, econômica e política,

com amplo domínio das oligarquias, o qual estava assentado

em sistema eleitoral fraudulento, com voto a descoberto e de

base coronelística.

58 A criação do Partido Comunista, o advento da Semana de Arte

Moderna e os levantes tenentistas expressaram, ainda que de

variada maneira, o esgotamento de um modelo político, social

e cultural que vigorava no país sob o manto da Primeira

República.

59 Por ter seu sentido representado na expressão “consolidação

republicana” (R.3), o termo “a República” (R.1) poderia ser

suprimido, o que resultaria em construção com elipse do

sujeito da oração.

60 Infere-se das informações contidas no texto que, na passagem

da Monarquia para a República, os políticos importantes

demonstravam sua adesão às ideias do filósofo Auguste Comte,

por saberem que boa parte da população as acolhia.

61 Conforme informa o texto, constava da regulamentação

eleitoral de 1891 a obrigatoriedade do voto aberto, exigência

do passado que, atualmente, é objeto de reivindicação social,

para evitar a manipulação das eleições.

62 A Constituição de 1891 estabeleceu o ordenamento territorial

do Brasil: as províncias foram transformadas em estados,

segundo o molde federalista existente nos EUA, e, até hoje,

permanece a divisão política em estados e seus respectivos

municípios.

63 O modelo liberal federalista teve em Deodoro da Fonseca e,

sobretudo, em Floriano Peixoto seus maiores símbolos e

defensores radicais e opôs-se ao ideário de ditadura positivista,

que, assumido por Prudente de Morais e seus sucessores civis,

havia-se tornado hegemônico no país.

O veículo leve sobre trilhos (VLT) foi a opção escolhida

pelo governo para amenizar os constantes engarrafamentos no

Distrito Federal. O VLT, que estará interligado com o Metrô,

percorrerá, principalmente, as vias W3 Norte e Sul, chegando até

ao aeroporto. Na figura abaixo, a localização das futuras estações

do VLT em Brasília é apresentada no plano de coordenadas

cartesianas ortogonais xOy, em que os valores das coordenadas

estão em medida de comprimento u.c. Cada ponto (x , y) desse plano

está identificado com um número complexo z = x + iy, em que i é

a unidade imaginária (i
2

 = !1), e os pontos A, B, þ, F

correspondem, respectivamente, aos números z
A
, z

B
, þ, z

F
.

Com base nessas informações e no gráfico acima, julgue os itens de

64 a 67, assinale a opção correta no item 68, que é do tipo C, e faça

o que se pede no item 69, que é o do tipo B.

64 O número z
D
 e seu conjugado são as raízes da equação

z
2

 !10z + 29 = 0.

65 A distância entre o Aeroporto JK (ponto A) e o Setor

Comercial Norte (ponto E) é superior a 5  u.c.

66 A reta que passa pelos pontos A e E é paralela à que passa

pelos pontos B e F.

67 Com base nas informações apresentadas, conclui-se que

z
A
 = (cosθ + isenθ), em que π/2 < θ < π.

68 A relação  corresponde a

A .

B .

C .

D .

69 Determine o coeficiente angular da reta perpendicular à reta

que passa pelos pontos C e D. Multiplique o resultado por 100.

Depois de efetuados todos os cálculos solicitados, despreze,

para marcação no Caderno de Respostas, a parte fracionária

do resultado final obtido, caso exista.

Subprograma 2011 – Terceira Etapa Caderno: Elétron – 9 –

O baixo índice de acerto (33,10%), aliado ao consequente elevado índice de erros 

(20,97%) e, sobretudo, ao elevado índice de respostas em branco (45,70%), remete a 

um aspecto da prova de história que ultrapassa o campo do domínio do conteúdo para 

atingir o da compreensão do texto e da capacidade de se proceder a inferências. Com 

efeito, o item subordina-se a um enunciado bastante informativo e que oferece amplas 

possibilidades de se fazer vinculação entre um e outro dado oferecido ao julgamento 

do estudante. Pelo visto, os estudantes não perceberam que a resposta estava no pró-

prio enunciado: em momento algum, diferentemente do afirmado no item, as ideias 

positivistas de Auguste Comte foram acolhidas por “boa parte da população”, tendo se 

restringido a parcelas das elites políticas e militares. Não ter sabido “ler” o enunciado 



Pesquisa & Avaliação | Revista PASSEI

26

e não ter conseguido relacioná-lo corretamente com o item foi o grande problema da 

questão, que determinou índice de acerto tão reduzido.

Situação diferente foi a verificada no item 89 mostrado abaixo. 

A Constituição de 1946, elaborada no clima do1

pós-guerra vitorioso sobre a barbárie nazifascista e da

derrocada da ditadura estadonovista, estava comprometida

com os ideais de liberdade e democracia. Sob sua vigência,4

o País avança rapidamente no processo de modernização

iniciado na Era Vargas, marcado pelo binômio

industrialização/urbanização. É nesse contexto que a7

vida política ganha dinamismo até então desconhecido.

Grandes partidos políticos conduzem os processos eleitorais,

o número de eleitores não para de expandir-se, o debate10

político envolve crescentes parcelas da sociedade e as crises

políticas se sucedem.

Senado Federal. Catálogo da exposição Constituições Brasileiras (2013: vinte

e cinco anos da Constituição de 1988). Brasília, 2013, p. 47 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

processo histórico vivido pelo Brasil contemporâneo a partir da Era

Vargas (1930-1945), julgue os itens a seguir.

87 No processo de coesão textual, o pronome “esse” na expressão

“nesse contexto” (R.7) retoma as informações relativas aos

fundamentos da Constituição de 1946 e a aspectos da política

e da economia dessa época no mundo e no Brasil.

88 Entre os grandes partidos políticos surgidos em fins do Estado

Novo de Vargas, três efetivamente se destacaram: o Partido

Social Democrático (PSD), porta-voz do liberalismo e

fortemente apoiado pela crescente população urbana do país;

a União Democrática Nacional (UDN), partido ligado aos

interesses agrários e eleitoralmente forte no interior; o Partido

Trabalhista Brasileiro (PTB), que ampliou seu eleitorado na

medida em que assumiu posições mais conservadoras.

89 Sob a vigência da Constituição de 1946, o Brasil subordinou-se

às imposições da Guerra Fria, situação que se alterou nos

governos Jânio Quadros e João Goulart, quando a Política

Externa Independente buscou materializar um ponto de vista

internacional do país, independentemente de pressões das

superpotências.

90 Em duas décadas, o regime militar instaurado em 1964

notabilizou-se pela continuidade, de modo que a substituição

de generais na presidência da República não alterava a rota

traçada desde o início; assim, de Castelo Branco a João

Figueiredo, a condução da política interna e externa e da

economia desconheceu sobressaltos ou oscilações.

91 Depois de duas vitórias esmagadoras da situacionista ARENA,

a oposição consentida, representada pelo MDB, venceu as

eleições majoritárias em 1974, fato que marcou o início do

longo processo de transição, que, entre avanços e recuos, se

completou dez anos depois, com a eleição indireta de Tancredo

Neves para a presidência da República.

92 Durante a Era Vargas, a construção da usina da Companhia

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, possibilitou o

desenvolvimento das indústrias siderúrgica e metalúrgica, que,

nesse período, se concentraram nos estados da região Sudeste

do país.

93 Depreende-se do texto que os regimes ditatoriais, além de

conterem crises, o que potencialmente conduz a avanços na

sociedade, bloqueiam o desenvolvimento tanto político quanto

econômico de um país.

A extração do gás de xisto a partir de 2008, nos EUA,

causou drástica redução no preço do gás natural. A variação

do preço em dólares (por milhar de pés cúbicos de gás), a

partir de 2007, pode ser estimada pela função polinomial

F(t) = p(t) + 6, em que t é o tempo, em anos. Nessa função,

p(t) = a
5
t
5

 + a
4
t
4

 + þ + a
1
t + a

0
, em que a

5
, a

4 
e a

0
 são

constantes positivas. A figura abaixo apresenta o gráfico da função

y = p(t) = F(t) ! 6 no intervalo t
0
 # t # t

3
, em que t

0
 corresponde ao

ano 2007; t
1
, a 2008; t

2
, a 2010; t

3
, a 2013.

Considerando as informações e o gráfico acima, julgue os itens de

94 a 96 e assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C.

94 Se todas as raízes de p(t) forem designadas por R
1
, R

2
, þ R

m
, tal

que *R
1
* < *R

2
* < þ < *R

m
*, então R

m
 será uma raiz negativa e

a soma das raízes positivas será menor que *R
m
*.

95 Era superior a 12 dólares o preço do gás natural em 2008, nos

EUA.

96 No período em questão, o preço do gás natural atingiu, nos

EUA, por, no máximo, três vezes, o valor exato de 6 dólares.

97 O polinômio p(t) tem

A quatro raízes e todas são reais e positivas.

B cinco raízes reais e todas são positivas.

C cinco raízes reais e, pelo menos, uma delas é negativa.

D mais que cinco raízes, sendo quatro positivas e, pelo

menos, duas, complexas.

RASCUNHO
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A Constituição de 1946, elaborada no clima do1

pós-guerra vitorioso sobre a barbárie nazifascista e da

derrocada da ditadura estadonovista, estava comprometida

com os ideais de liberdade e democracia. Sob sua vigência,4

o País avança rapidamente no processo de modernização

iniciado na Era Vargas, marcado pelo binômio

industrialização/urbanização. É nesse contexto que a7

vida política ganha dinamismo até então desconhecido.

Grandes partidos políticos conduzem os processos eleitorais,

o número de eleitores não para de expandir-se, o debate10

político envolve crescentes parcelas da sociedade e as crises

políticas se sucedem.

Senado Federal. Catálogo da exposição Constituições Brasileiras (2013: vinte

e cinco anos da Constituição de 1988). Brasília, 2013, p. 47 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

processo histórico vivido pelo Brasil contemporâneo a partir da Era

Vargas (1930-1945), julgue os itens a seguir.

87 No processo de coesão textual, o pronome “esse” na expressão

“nesse contexto” (R.7) retoma as informações relativas aos

fundamentos da Constituição de 1946 e a aspectos da política

e da economia dessa época no mundo e no Brasil.

88 Entre os grandes partidos políticos surgidos em fins do Estado

Novo de Vargas, três efetivamente se destacaram: o Partido

Social Democrático (PSD), porta-voz do liberalismo e

fortemente apoiado pela crescente população urbana do país;

a União Democrática Nacional (UDN), partido ligado aos

interesses agrários e eleitoralmente forte no interior; o Partido

Trabalhista Brasileiro (PTB), que ampliou seu eleitorado na

medida em que assumiu posições mais conservadoras.

89 Sob a vigência da Constituição de 1946, o Brasil subordinou-se

às imposições da Guerra Fria, situação que se alterou nos

governos Jânio Quadros e João Goulart, quando a Política

Externa Independente buscou materializar um ponto de vista

internacional do país, independentemente de pressões das

superpotências.

90 Em duas décadas, o regime militar instaurado em 1964

notabilizou-se pela continuidade, de modo que a substituição

de generais na presidência da República não alterava a rota

traçada desde o início; assim, de Castelo Branco a João

Figueiredo, a condução da política interna e externa e da

economia desconheceu sobressaltos ou oscilações.

91 Depois de duas vitórias esmagadoras da situacionista ARENA,

a oposição consentida, representada pelo MDB, venceu as

eleições majoritárias em 1974, fato que marcou o início do

longo processo de transição, que, entre avanços e recuos, se

completou dez anos depois, com a eleição indireta de Tancredo

Neves para a presidência da República.

92 Durante a Era Vargas, a construção da usina da Companhia

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, possibilitou o

desenvolvimento das indústrias siderúrgica e metalúrgica, que,

nesse período, se concentraram nos estados da região Sudeste

do país.

93 Depreende-se do texto que os regimes ditatoriais, além de

conterem crises, o que potencialmente conduz a avanços na

sociedade, bloqueiam o desenvolvimento tanto político quanto

econômico de um país.

A extração do gás de xisto a partir de 2008, nos EUA,

causou drástica redução no preço do gás natural. A variação

do preço em dólares (por milhar de pés cúbicos de gás), a

partir de 2007, pode ser estimada pela função polinomial

F(t) = p(t) + 6, em que t é o tempo, em anos. Nessa função,

p(t) = a
5
t
5

 + a
4
t
4

 + þ + a
1
t + a

0
, em que a

5
, a

4 
e a

0
 são

constantes positivas. A figura abaixo apresenta o gráfico da função

y = p(t) = F(t) ! 6 no intervalo t
0
 # t # t

3
, em que t

0
 corresponde ao

ano 2007; t
1
, a 2008; t

2
, a 2010; t

3
, a 2013.

Considerando as informações e o gráfico acima, julgue os itens de

94 a 96 e assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C.

94 Se todas as raízes de p(t) forem designadas por R
1
, R

2
, þ R

m
, tal

que *R
1
* < *R

2
* < þ < *R

m
*, então R

m
 será uma raiz negativa e

a soma das raízes positivas será menor que *R
m
*.

95 Era superior a 12 dólares o preço do gás natural em 2008, nos

EUA.

96 No período em questão, o preço do gás natural atingiu, nos

EUA, por, no máximo, três vezes, o valor exato de 6 dólares.

97 O polinômio p(t) tem

A quatro raízes e todas são reais e positivas.

B cinco raízes reais e todas são positivas.

C cinco raízes reais e, pelo menos, uma delas é negativa.

D mais que cinco raízes, sendo quatro positivas e, pelo

menos, duas, complexas.

RASCUNHO

Subprograma 2011 – Terceira Etapa Caderno: Elétron – 12 –

Apesar de o enunciado ser bastante informativo, para responder corretamente ao 

item, era necessário domínio de conteúdo sobre a história brasileira a partir de 1945. 

Entre os respondentes, 33,86% dos estudantes acertaram, 29,93% erraram e, o que é 

ainda mais significativo, 36,03% optaram por não responder. Ou seja, cerca de dois ter-

ços dos estudantes não se posicionaram corretamente sobre um tema importantíssimo 

protagonizado pela República Liberal, derrubada pelo golpe de 1964: o significado da 

Política Externa Independente. Isso sugere que o tema das relações internacionais e das 

relações exteriores do Brasil precisa ser melhor trabalhado para que não prejudique a 

compreensão da trajetória brasileira no contexto pós-Segunda Guerra Mundial.

Temas como o das relações internacionais e das relações exteriores do Brasil, das 
distintas manifestações artístico-culturais, das relações sociais e da vida cotidiana, 
entre tantos outros, precisam ser melhor incorporados ao estudo da história no ensino 
médio. Caso contrário,  o estudante deixará de usufruir de excelente instrumento para 
compreender mais e melhor o mundo em que vive, posicionando-se com mais conhe-
cimento de causa frente à própria vida.
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O item 91, que aborda um momento por demais decisivo para a inflexão do regi-

me militar e o consequente início do processo de distensão “lenta, gradual e segura”, 

isto é, a eleição para o Senado em 1974, vencida pela oposição consentida. Eis a 

redação apresentada.  

A Constituição de 1946, elaborada no clima do1

pós-guerra vitorioso sobre a barbárie nazifascista e da

derrocada da ditadura estadonovista, estava comprometida

com os ideais de liberdade e democracia. Sob sua vigência,4

o País avança rapidamente no processo de modernização

iniciado na Era Vargas, marcado pelo binômio

industrialização/urbanização. É nesse contexto que a7

vida política ganha dinamismo até então desconhecido.

Grandes partidos políticos conduzem os processos eleitorais,

o número de eleitores não para de expandir-se, o debate10

político envolve crescentes parcelas da sociedade e as crises

políticas se sucedem.

Senado Federal. Catálogo da exposição Constituições Brasileiras (2013: vinte

e cinco anos da Constituição de 1988). Brasília, 2013, p. 47 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

processo histórico vivido pelo Brasil contemporâneo a partir da Era

Vargas (1930-1945), julgue os itens a seguir.

87 No processo de coesão textual, o pronome “esse” na expressão

“nesse contexto” (R.7) retoma as informações relativas aos

fundamentos da Constituição de 1946 e a aspectos da política

e da economia dessa época no mundo e no Brasil.

88 Entre os grandes partidos políticos surgidos em fins do Estado

Novo de Vargas, três efetivamente se destacaram: o Partido

Social Democrático (PSD), porta-voz do liberalismo e

fortemente apoiado pela crescente população urbana do país;

a União Democrática Nacional (UDN), partido ligado aos

interesses agrários e eleitoralmente forte no interior; o Partido

Trabalhista Brasileiro (PTB), que ampliou seu eleitorado na

medida em que assumiu posições mais conservadoras.

89 Sob a vigência da Constituição de 1946, o Brasil subordinou-se

às imposições da Guerra Fria, situação que se alterou nos

governos Jânio Quadros e João Goulart, quando a Política

Externa Independente buscou materializar um ponto de vista

internacional do país, independentemente de pressões das

superpotências.

90 Em duas décadas, o regime militar instaurado em 1964

notabilizou-se pela continuidade, de modo que a substituição

de generais na presidência da República não alterava a rota

traçada desde o início; assim, de Castelo Branco a João

Figueiredo, a condução da política interna e externa e da

economia desconheceu sobressaltos ou oscilações.

91 Depois de duas vitórias esmagadoras da situacionista ARENA,

a oposição consentida, representada pelo MDB, venceu as

eleições majoritárias em 1974, fato que marcou o início do

longo processo de transição, que, entre avanços e recuos, se

completou dez anos depois, com a eleição indireta de Tancredo

Neves para a presidência da República.

92 Durante a Era Vargas, a construção da usina da Companhia

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, possibilitou o

desenvolvimento das indústrias siderúrgica e metalúrgica, que,

nesse período, se concentraram nos estados da região Sudeste

do país.

93 Depreende-se do texto que os regimes ditatoriais, além de

conterem crises, o que potencialmente conduz a avanços na

sociedade, bloqueiam o desenvolvimento tanto político quanto

econômico de um país.

A extração do gás de xisto a partir de 2008, nos EUA,

causou drástica redução no preço do gás natural. A variação

do preço em dólares (por milhar de pés cúbicos de gás), a

partir de 2007, pode ser estimada pela função polinomial

F(t) = p(t) + 6, em que t é o tempo, em anos. Nessa função,

p(t) = a
5
t
5

 + a
4
t
4

 + þ + a
1
t + a

0
, em que a

5
, a

4 
e a

0
 são

constantes positivas. A figura abaixo apresenta o gráfico da função

y = p(t) = F(t) ! 6 no intervalo t
0
 # t # t

3
, em que t

0
 corresponde ao

ano 2007; t
1
, a 2008; t

2
, a 2010; t

3
, a 2013.

Considerando as informações e o gráfico acima, julgue os itens de

94 a 96 e assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C.

94 Se todas as raízes de p(t) forem designadas por R
1
, R

2
, þ R

m
, tal

que *R
1
* < *R

2
* < þ < *R

m
*, então R

m
 será uma raiz negativa e

a soma das raízes positivas será menor que *R
m
*.

95 Era superior a 12 dólares o preço do gás natural em 2008, nos

EUA.

96 No período em questão, o preço do gás natural atingiu, nos

EUA, por, no máximo, três vezes, o valor exato de 6 dólares.

97 O polinômio p(t) tem

A quatro raízes e todas são reais e positivas.

B cinco raízes reais e todas são positivas.

C cinco raízes reais e, pelo menos, uma delas é negativa.

D mais que cinco raízes, sendo quatro positivas e, pelo

menos, duas, complexas.

RASCUNHO

Subprograma 2011 – Terceira Etapa Caderno: Elétron – 12 –

É sintomático que o índice de acerto tenha ficado em 32,77% das respostas, en-

quanto o de erro tenha chegado aos 30,29%, que se agrega aos 36,40% de respos-

tas em branco. Esse desempenho parece indicar que, pelas mais diversas razões, 

quanto mais se aproxima da atualidade, mais a aula de história encontra dificuldade 

para trabalhar esse tipo de conteúdo cronologicamente mais perto de nós.

Considerações Finais

A análise aqui realizada permite que se chegue a algumas conclusões, a partir das 

quais se intenta oferecer saídas para o enfrentamento de problemas cruciais da discipli-

na história no ensino médio. Pelo desempenho dos estudantes, percebe-se que deter-

minados conteúdos são desenvolvidos de forma precária em sala de aula, o que vai de 

encontro ao espírito inovador do PAS. É o que acontece com as temáticas de África, da 

América Latina e, em geral, da Antiguidade, com destaque para a Oriental. Verifica-se 

ainda que há a probabilidade de algumas competências e habilidades serem trabalhadas 

de modo insuficiente, o que pode explicar o desempenho pouco eficiente demonstrado 

pelo estudante em compreender o que lê, decorrendo disso a enorme dificuldade para 

inferir e/ou relacionar informações diversas.

Verifica-se, ainda, a imperiosa necessidade de que assuntos não considerados clás-

sicos, como os da política e da economia, sejam trabalhados nas aulas de história. Assim, 

temas como o das relações internacionais e das relações exteriores do Brasil, das dis-

tintas manifestações artístico-culturais, das relações sociais e da vida cotidiana, entre 

tantos outros, precisam ser incorporados ao estudo da história no ensino médio. Caso 

contrário, a disciplina continuará indo de encontro às formas mais inteligentes e criativas 

de abordagem, como o proposto pelo PAS, e o estudante deixará de usufruir de excelente 

instrumento para compreender mais e melhor o mundo em que vive, posicionando-se 

com mais conhecimento de causa frente à própria vida.
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O Programa de Avaliação Seriada (PAS), da 

Universidade de Brasília (UnB), tem como objetivo 

norteador contribuir para a melhoria da qualida-

de do ensino médio, nas redes públicas e privadas 

(Resolução da Reitoria n. 67/1995 e 5/6/1995). O PAS 

tem como princípios necessários para o atendimento 

da sua finalidade a necessidade de que universidade 

e escolas do ensino médio atuem em parceria para 

a construção de um processo de ensino e aprendiza-

gem que seja focado em conteúdos relevantes e que 

de fato contribuam para uma formação cidadã. 

Nesse sentido, surge a expectativa de uma 

aprendizagem significativa, em que as escolas pos-

sam dar subsídios para que os estudantes, mais do 

que acumulem informações, sejam capazes de se-

lecioná-las criteriosamente e gerenciá-las de forma 

crítica, para que tomem decisões e façam escolhas 

competentes para a resolução de problemas e que, 

por fim, sejam avaliados no desenvolvimento de 

suas competências e habilidades. Assim, o PAS des-

ponta como uma avaliação formativa, que procura 

mensurar esse tipo de aprendizagem significativa 

nas escolas ao longo dos três anos do ensino médio, 

auxiliando não só as escolas, mas os próprios es-

tudantes, por meio dos boletins de desempenho, a 

ponderarem quanto às competências e às habilida-

des melhor desenvolvidas e àquelas que precisam 

ser aperfeiçoadas. Vale destacar que 81,3% dos 

estudantes que participam do PAS (subprograma 

2011 - 2013) afirmaram, por meio dos questionários 

socioeconômicos respondidos ainda no momento 

da inscrição, que, após receberem os resultados, 

dedicaram-se mais aos estudos.

Para além de uma avaliação diferenciada, o 

PAS, para muitos estudantes do ensino médio, prin-

cipalmente do Distrito Federal, também se caracte-

riza como uma forma alternativa para o ingresso no 

ensino superior. Dos 12.736 estudantes que partici-

param a terceira etapa do PAS (subprograma 2011-

2013), 99,3% informaram não ter feito ou estar fa-

zendo um curso universitário, ou seja, os estudantes 

que optam por participar do PAS, quase que em sua 

totalidade, ainda não frequentam o ensino superior. 

Esse fato também pode ser um reflexo do movimen-

to das últimas políticas públicas de democratização 

do acesso ao ensino superior, que voltaram sua 

atenção especialmente para a parcela mais pobre 

da população, que gradativamente tem tido subsí-

dios para dar continuidade ao processo de forma-

ção, no ensino superior. Pelo gráfico 1 a seguir, pode 

ser observado que, do universo de estudantes que 

tentaram o ingresso na UnB, o maior percentual, 

49,4%, era oriundo de escolas públicas do Distrito 

Federal (DF) ou entorno, pois apenas 9,2% afirma-

ram residir em localidades fora do DF.

Alinhada a essa discussão de ampliação do 

acesso ao ensino superior, a UnB vem trabalhando 

para contribuir com o processo de democratização 

da universidade pública. Tal contribuição pode ser 

observada, por exemplo, na aprovação, em 2003, 

do plano de metas para integração social, étnica e 

racial que estabeleceu a reserva de 20% das vagas 

para negros e para índios nos cursos de graduação, 

e, recentemente, em 2013, na implantação do siste-

ma de cotas para escolas públicas, em cumprimen-

to à Lei Nº. 12.711/2012.

81,3% dos estudantes 
dedicaram-se mais aos estudos 
após receberem os resultados.
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O sistema de cotas para escolas públicas prevê 

que, em 2016, haja a reserva de 50% das vagas ofer-

tadas nos cursos de graduação, em todos os campi, 

para estudantes que cursaram o ensino médio em 

escolas públicas. Desse percentual, reservam-se 

50% das vagas para estudantes oriundos de famí-

lias com renda menor ou igual a um salário-mínimo 

e meio per capita, e os outros 50% das vagas para 

estudantes oriundos de famílias com renda maior 

que um salário-mínimo e meio per capita. Em cada 

uma dessas categorias, a metade das vagas é des-

tinada àqueles que se autodeclaram pretos, pardos, 

ou índios (PPI), e a outra metade para aqueles que 

não se autodeclaram PPI. 

Nesse cenário, a partir de 2013, o PAS passou a ser 

realizado por meio de dois sistemas de vagas: o uni-

versal, com oferta de 72,5% das vagas; e o das cotas 

para escolas públicas, com oferta de 12,5%. Ao se ins-

creverem, os estudantes devem optar por um desses 

dois sistemas e, para concorrer pelo sistema de cotas, 

precisam atender os requisitos apresentados em edi-

tal e terem suas inscrições homologadas.

Com base no gráfico 2, se forem somados o to-

tal de estudantes que responderam o questionário 

e que concorreram às 2.093 vagas ofertadas na 

terceira etapa do PAS (subprograma 2011-2013), 

identifica-se que 87,1% dos estudantes optaram por 

concorrer a uma vaga pelo sistema universal, que 

oferecia 1.542 vagas, e apenas 12,9% optaram pelo 

sistema de cotas para escolas públicas1, que ofere-

cia 551 vagas. Note-se que o campus Darcy Ribeiro, 

por ser o que mais concentra a oferta de vagas e a 

presença de cursos de graduação, é o que apresen-

ta o maior número de estudantes inscritos.

Escola particular, curso concluído,
sem bolsa

3,6%

Escola particular, pagando acima
de R$ 380,00 mensais

38,3%

Escola particular, pagando até
R$ 380,00 mensais

4,7%

Escola particular com bolsa integral4,0%

Escola pública49,4%

Escola
particular

Escola
pública

GRáfICo 1 TIPO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2.º GRAU)

1 É importante esclarecer que os estudantes oriundos das escolas privadas, mas que possuíam bolsas de estudos integrais, tiveram suas 
inscrições homologadas no PAS (subprograma 2011-2013) pelo sistema de cotas para escola públicas.
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Uma das questões importantes destacadas por 

Cardoso (2008), e que parece impulsionar o pro-

cesso de democratização do acesso ao ensino su-

perior, é o fato de que esse nível de escolaridade 

representa uma das mais privilegiadas possibilida-

des de ascensão social, na medida em que amplia 

as chances de obtenção de melhores empregos e 

remunerações mais elevadas. Essa análise é corro-

borada pela afirmação de 56% dos estudantes que 

responderam ao questionário socioeconômico de 

que, na escolha do curso, consideraram a atuação 

profissional futura. 

Outros aspectos também evidenciam que os 

estudantes que optam por concorrer pelo sistema 

de cotas são, no geral, de famílias de classe mé-

dia baixa e que o PAS se apresenta como uma das 

poucas possibilidades de acesso ao ensino supe-

rior. É de 0,7% o percentual de estudantes que de-

clararam trabalhar em tempo integral, e de 46,7% 

o percentual desses estudantes com renda mensal 

domiciliar variando entre R$ 250,00 e R$1.500,00. 

Destaca-se ainda que os seus responsáveis, 44,4% 

das mães e 37,3% dos pais, possuem o ensino mé-

dio completo. 

Por outro lado, dos estudantes que concorreram 

pelo sistema universal e que são de classe média 

alta, apenas 13,2% deles afirmaram trabalhar e, 

para 31,4% desses estudantes, a renda familiar é de 

mais de R$ 5.000,00 reais. Nesse caso, 46,3% das 

mães e 40,8% dos pais possuem nível superior e ou 

pós-graduação concluída. 

No que se refere às características pessoais des-

ses estudantes, com relação à raça/cor, 68,1% dos 

estudantes que se candidataram para o sistema de 

cotas e 48,6% dos estudantes que se candidataram 

para o sistema universal se autodeclararam pardos ou 

negros. Observa-se que, embora o sistema de cotas 

GRáfICo 2 PERCENTUAIS DE ESTUDANTES ORIUNDOS DE ESCOLAS PúBLICAS E 
PRIVADAS, POR SISTEMA DE SELEçãO PARA O INGRESSO NA UNB.
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seja destinado para escolas públicas, o que aponta 

para uma intervenção com viés socioeconômico, as 

questões raciais também estão prioritariamente re-

lacionadas com essa parcela da população. Ou seja, 

os estudantes de escolas públicas, em sua maioria, 

autodeclaram-se pretos e pardos, já os estudantes 

de escolas privadas, em contrapartida, em sua maior 

parte, autodeclaram-se brancos ou amarelos. 

Com relação à porcentagem de estudantes apro-

vados por cada um dos sistemas de seleção do PAS, 

observa-se que 1.4452  estudantes foram seleciona-

dos pelo sistema universal e que apenas 432 foram 

selecionados pelo sistema de cotas para escolas 

públicas. A tabela 1 apresenta o quantitativo de estu-

dantes aprovados por meio do sistema de cotas para 

escolas públicas, assim como o quantitativo e a por-

centagem desses estudantes que seriam aprovados 

no subprograma 2011-2013 do PAS, nos campi da UnB, 

mesmo que concorressem pelo sistema universal.

TABELA 1 QUANTITATIVO DE ESTUDANTES APROVADOS 
PELO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PúBLICAS 
E O QUANTITATIVO E A PORCENTAGEM DOS QUE 
TAMBÉM SERIAM APROVADOS PELO SISTEMA 
UNIVERSAL (SUBPROGRAMA 2011-2013).

C
ei

lâ
nd

ia

D
ar

cy
 

R
ib

ei
ro

G
am

a

Pl
an

al
tin

a

To
ta

l

Quantitativo de estudantes 
aprovados pelo sistema de 
cotas para escolas públicas.

31 361 35 5 432

Quantitativo de estudantes 
aprovados pelo sistema de 
cotas para escolas públicas 
e que seriam aprovados pelo 
sistema universal.

11 95 7 5 118

Percentual de estudantes 
aprovados pelo sistema de 
cotas para escolas públicas 
e que seriam aprovados pelo 
sistema universal (%).

35,5% 26,3% 20,0% 100% 27,3%

Do total de estudantes aprovados pelo sistema 

de cotas para escolas públicas, aproximadamen-

te 27% também seriam aprovados no PAS pelo 

sistema universal. Note-se que, para o campus de 

Planaltina, onde o número de estudantes aprovados 

no PAS foi o menor, considerando ainda que o nú-

mero de vagas ofertadas naquele local também foi 

o menor, a porcentagem de estudantes que seriam 

aprovados pelo sistema universal foi 100%, ou seja, 

todos os estudantes aprovados no PAS seriam apro-

vados pelo sistema universal.

Devido ao número expressivo de estudantes 

aprovados pelo sistema de cotas, mas que também 

seriam aprovados pelo sistema universal, foi criado 

o Índice de Efetividade das Cotas (IEC). O IEC é cal-

culado pela expressão:

I EC 1 - m
n

l
na qual m é igual à quantidade de estudantes 

aprovados pelo sistema de cotas (vagas preenchi-

das) e n é igual à quantidade total de vagas desti-

nadas ao sistema.

O IEC foi utilizado como parâmetro para analisar 

a efetividade do sistema de cotas em cada um dos 

campi da UnB. Observe os dados apresentados no 

Gráfico 3. Quanto mais próximo de 0 (zero), mais 

efetivo é o sistema de cotas, porque a quantidade 

de vagas preenchidas seria próxima da quantidade 

de vagas destinadas ao sistema, e quanto mais pró-

ximo de 1 (um), menos efetivo ele é.

2 A quantidade de estudantes selecionados pelo sistema universal é superior à quantidade de vagas ofertadas por esse sistema porque 
estudantes que se inscreveram pelo sistema de cotas para escolas públicas, mas que obtiveram nota equivalente ou superior para ingres-
sar pelo sistema universal, foram migrados de sistema.
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O campus do Gama foi aquele em que o sistema 

de cotas mais fez diferença, apresentando IEC = 0,0, 

isto é, a efetividade foi integral. Em contrapartida, 

observa-se que, no campus de Planaltina, o sistema 

de cotas foi menos efetivo, com IEC = 0,8. O campus 

da Ceilândia e Darcy Ribeiro também registraram um 

bom índice de efetividade do sistema de cotas, com 

IEC = 0,2.

GRáfICo 3 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS COTAS (IEC) POR CAMpi DA UNB

Ceilândia

Estudantes aprovados
pelas cotas

de vagas preenchidas

31
80%

Vagas oferecidas 41
IEC 0,2

Darcy Ribeiro

Estudantes aprovados
pelas cotas

de vagas preenchidas

361
80%

Vagas oferecidas 453
IEC 0,2

Gama

Estudantes aprovados
pelas cotas

de vagas preenchida

35
Vagas oferecidas 35

IEC 0,0

Planaltina

Estudantes aprovados
pelas cotas

de vagas preenchidas

5
20%

Vagas oferecidas 22
IEC 0,8

100%

Nas tabelas 2 e 3, são apresentados por campi 

os IEC dos cursos em que o sistema de cotas para 

escola pública foi mais efetivo para a aprovação 

dos estudantes (tabela 2) e os IEC dos cursos em 

que o sistema de cotas para escola pública foi 

menos efetivo para a aprovação dos estudantes 

(tabela 3). 
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TABELA 2 ÍNDICES MAIS RELEVANTES DE ESTUDANTES COTISTAS (IEC) POR CURSOS DE 
GRADUAçãO PARA O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PúBLICAS POR CAMpi DA UNB.

Campus 
UnB Curso Turno

Quantitativo 
de estudantes 

aprovados 
pelo siste-

ma de cotas 
para escolas 

públicas

Quantitativo 
de vagas IEC

Va
ga

s 
nã

o 
pr

ee
nc

hi
da

s

Ceilândia

Enfermagem Diurno 7 7 0,0

Farmácia Diurno 4 7 0,4 3

Fisioterapia Diurno 7 7 0,0

Fonoaudiologia Diurno 4 5 0,2 1

Terapia Ocupacional Diurno 7 7 0,0

Darcy 
Ribeiro

Administração
Diurno 8 8 0,0

Noturno 8 8 0,0

Agronomia Diurno 8 10 0,2 2

Arquitetura e Urbanismo Diurno 5 5 0,0

Arquivologia Noturno 6 6 0,0

Artes Plásticas (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 3 4 0,3 1

Biblioteconomia Diurno 5 5 0,0

Biotecnologia Diurno 5 5 0,0

Ciência da Computação (Bacharelado) Diurno 5 5 0,0

Ciência Política Diurno 7 7 0,0

Ciências Biológicas (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 5 5 0,0

Ciências Biológicas (Licenciatura) Noturno 5 5 0,0

Ciências Contábeis
Diurno 6 6 0,0

Noturno 12 12 0,0

Ciências Econômicas Diurno 7 7 0,0

Ciências Farmacêuticas Diurno 5 5 0,0

Ciências Sociais Diurno 9 12 0,3 3

Computação (Licenciatura) Noturno 3 6 0,5 3

Comunicação Organizacional Noturno 5 5 0,0

Comunicação Social Diurno 9 9 0,0

Direito
Diurno 8 8 0,0

Noturno 8 8 0,0

Educação Física (Bacharelado) Diurno 6 7 0,1 1

Educação Física (Licenciatura) Diurno 7 7 0,0

Enfermagem Diurno 5 5 0,0

Engenharia Ambiental Diurno 5 5 0,0

Engenharia Civil Diurno 5 5 0,0

Engenharia de Produção Noturno 7 7 0,0

Engenharia de Redes de Comunicação Diurno 5 5 0,0

Engenharia Elétrica Diurno 5 5 0,0

Engenharia Florestal Diurno 4 7 0,4 3

Engenharia Mecânica Diurno 5 5 0,0

Engenharia Mecatrônica Diurno 5 5 0,0
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Campus 
UnB Curso Turno

Quantitativo 
de estudantes 

aprovados 
pelo siste-

ma de cotas 
para escolas 

públicas

Quantitativo 
de vagas IEC

Va
ga

s 
nã

o 
pr

ee
nc

hi
da

s

Darcy 
Ribeiro

Engenharia Química Diurno 5 5 0,0

Filosofia Diurno 5 5 0,0

Física (Bacharelado/Licenciatura/
Física Computacional)

Diurno 5 5 0,0

Física (Licenciatura) Noturno 3 4 0,3 1

Geografia Diurno 3 5 0,4 2

Geologia Diurno 4 4 0,0

Gestão de Políticas Públicas Noturno 7 7 0,0

História Diurno 5 5 0,0

História (Licenciatura) Noturno 5 5 0,0

Letras — Espanhol (Licenciatura) Noturno 4 4 0,0

Letras — Francês (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 2 4 0,5 2

Letras — Inglês (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 3 3 0,0

Letras — Japonês (Licenciatura) Noturno 2 4 0,5 2

Letras — Língua Estrangeira Aplicada
(Bacharelado)

Diurno 4 4 0,0

Letras — Português (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 4 4 0,0

Letras — Português (Licenciatura) Noturno 3 5 0,4 2

Letras — Português do Brasil como
Segunda Língua (Licenciatura)

Diurno 2 4 0,5 2

Letras — Tradução — Inglês Diurno 3 3 0,0

Matemática (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 5 5 0,0

Matemática (Licenciatura) Noturno 3 4 0,3 1

Medicina Diurno 5 5 0,0

Medicina Veterinária Diurno 5 5 0,0

Música (Licenciatura) Diurno 1 2 0,5 1

Nutrição Diurno 4 4 0,0

Odontologia Diurno 4 4 0,0

Pedagogia
Diurno 10 10 0,0

Noturno 6 6 0,0

Psicologia Diurno 7 7 0,0

Química (Bacharelado) Diurno 4 4 0,0

Química Tecnológica Diurno 4 4 0,0

Relações Internacionais Diurno 7 7 0,0

Serviço Social
Diurno 5 5 0,0

Noturno 5 5 0,0

Turismo Diurno 5 5 0,0

Gama Engenharia Diurno 35 35 0,0
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Na tabela 2, observa-se que o campus Darcy Ribeiro é o que mais oferta vagas, tanto para o sistema 

de cotas quanto para o sistema universal e é o que se mostra mais efetivo em diversos cursos. Destaca-se 

ainda que, esse comportamento foi mais perceptível para os cursos diurnos que são bastante concorridos3, 

como é o caso do Direito, das Engenharias, da Medicina, entre outros. No campus de Ceilândia, o sistema 

de cotas para escolas públicas também se mostrou efetivo nos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional. No campus do Gama, o sistema de cotas para escolas públicas mostrou-se efetivo para o úni-

co curso ofertado que é o de Engenharia.

TABELA 3 ÍNDICES MENOS RELEVANTES DE ESTUDANTES COTISTAS (IEC) POR CURSOS DE 
GRADUAçãO PARA O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PúBLICAS POR CAMpi DA UNB.

Campus 
UnB Curso Turno

Quantitativo 
de estudantes 

aprovados 
pelo siste-

ma de cotas 
para escolas 

públicas

Quantitativo 
de vagas IEC

Va
ga

s 
nã

o 
pr

ee
nc

hi
da

s

Ceilândia Gestão de Saúde Diurno 2 8 0,8 6

Darcy 
Ribeiro

Arquitetura e Urbanismo Noturno 1 4 0,8 3

Artes Cênicas (Bacharelado/Licenciatura) Diurno 0 4 1,0 4

Ciências Ambientais Noturno 1 5 0,8 4

Ciências Farmacêuticas Noturno 0 4 1,0 4

Design (Bacharelado) Diurno 1 3 0,7 2

Engenharia da Computação Diurno 0 5 1,0 5

Estatística Diurno 2 5 0,6 3

Filosofia (Licenciatura) Noturno 0 5 1,0 5

Geofísica Diurno 1 4 0,8 3

Gestão do Agronegócio Noturno 0 5 1,0 5

Gestão em Saúde Coletiva Noturno 2 5 0,6 3

Letras — Tradução — Espanhol Noturno 0 4 1,0 4

Letras — Tradução — Francês Diurno 0 3 1,0 3

Museologia Diurno 1 4 0,8 3

Música (Bacharelado) Diurno 0 4 1,0 4

Música (Licenciatura) Noturno 0 4 1,0 4

Química (Licenciatura) Noturno 1 4 0,8 3

Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) Noturno 1 5 0,8 4

Planaltina

Ciências Naturais (Licenciatura)
Diurno 2 5 0,6 3

Noturno 0 5 1,0 5

Gestão Ambiental                                                                Noturno 0 5 1,0 5

Gestão do Agronegócio Diurno 3 7 0,6 4

Na tabela 3, observa-se que o sistema de cotas para escolas públicas mostrou baixa efetividade no curso 

de Gestão da Saúde, no campus de Ceilândia, e, nos cursos de Ciências Naturais e Gestão Ambiental, no 

campus de Planaltina. Já no campus Darcy Ribeiro, o sistema de cotas mostrou-se pouco efetivo, por exem-

plo, nos cursos de Artes Cênicas, Ciências Ambientais e Letras. 

3 Os cursos são considerados concorridos quando a oferta de vagas é menor que a demanda de estudantes pelo sistema universal de 
ingresso na UnB.
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Considerando o número de vagas oferecidas 

para o sistema de cotas para escolas públicas, iden-

tifica-se que o percentual de aprovação é alto, por 

volta de 95% dos estudantes inscritos nesse siste-

ma foram selecionados. Também foi observado que, 

ao se analisar esses dados específicos dos aprova-

dos pelos sistemas de cotas, 27,3% dos estudantes, 

em média, seriam também aprovados pelo sistema 

universal do PAS. Cabe ressaltar que, pelo Índice 

de Efetividade das Cotas (IEC), o sistema de cotas 

para escolas públicas foi mais efetivo no campus do 

Gama para o curso de Engenharia (tabela 2). 

Dessa forma, conclui-se que o sistema de cotas 

para escolas públicas é mais efetivo para os cursos 

de ampla concorrência, ou seja, os estudantes que 

se candidatam a uma vaga em cursos como Direito 

e Medicina, possuem argumentos finais4  significa-

tivamente inferior à média apresentada pelos es-

tudantes que concorrem às vagas do mesmo curso 

pelo sistema universal. Assim, verifica-se que, se não 

for por meio da adoção do sistema de cotas, esses 

estudantes oriundos de escolas públicas e que apre-

sentam uma condição socioeconômica inferior não 

conseguiriam ingressar na universidade em cursos 

de ampla concorrência pelo sistema universal. 

Ainda identifica-se que os estudantes oriun-

dos das escolas públicas apresentam uma baixa 

participação no PAS no que se refere ao quantitati-

vo de inscritos para essa modalidade de seleção. Ao 

fazer uma relação do quantitativo de vagas oferta-

das para o sistema de cotas para escolas públicas 

(551) com o quantitativo de estudantes aprovados 

(432), observa-se que ficam vagas ociosas que são 

remanejadas para o sistema universal. 

Cabe destacar que, nos cursos de baixa con-

corrência como as licenciaturas, por exemplo, o 

IEC mostra-se menos efetivo, o que significa que os 

estudantes que se candidatam para concorrer uma 

vaga em cursos como de Letras, Artes Cênicas e 

Música, possuem argumentos finais similares à mé-

dia apresentada pelos estudantes que concorrem 

às vagas do mesmo curso, pelo sistema universal.

Fica então uma tarefa para os diretores e profes-

sores, em especial das escolas públicas, a de incen-

tivarem os estudantes do ensino médio a participa-

rem do PAS, apresentando os benefícios advindos 

desse processo seletivo, mostrando que essa é uma 

possibilidade concreta de acesso ao ensino superior, 

não só para os cursos de baixa concorrência, mas 

também para cursos de ampla concorrência. Assim, 

estarão ajudando a colocar em prática a ideia de que 

a universidade é uma oportunidade real para a con-

quista de melhores empregos e remunerações mais 

elevadas na sua futura atuação profissional.

CARDOSO, C. B. Efeitos da política de cotas na Universidade de Brasília: uma análise do rendimento e 

da evasão. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2008, p.132

CASTRO, E. S. JESUS, G. R. R  ABELO, M. L. SOARES, M. V. A. Sistema de Cotas na Universidade de 

Brasília: proposta de um indicador de efetividade. VII Reunião da ABAVE, Avaliação e Currículo: um diá-

logo necessário. Brasília, 2012.

REfERêNCIAS

4 Argumento final é o nome dado ao cálculo final da nota do desempenho dos estudantes do PAS.
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http://www.cespe.unb.br/pas/
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página eletrônica do 

pAs/UnB favorece a 

pesquisa de documentos

A ferramenta on-line foi disponibilizada 
em maio de 2013. A expectativa é 
proporcionar mais conforto e agilidade 
no acesso aos documentos do Programa

MAÍRA ANDRADE

ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO DO CESPE

QR Code 
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Em maio de 2013, o Cespe apresentou uma 

ótima notícia para a comunidade interessada no 

Programa de Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília (PAS/UnB). Nesse mês, foi lançada a nova 

página eletrônica do Programa, no endereço eletrô-

nico www.cespe.unb.br/pas/. 

O trabalho foi realizado pela Diretoria de 

Tecnologia em conjunto com a Gerência de 

Interação do Cespe. Para Rogério Basali, Gerente 

de Interação, a reformulação da página foi ne-

cessária para facilitar o acesso aos conteúdos, 

além de tornar mais ágil a pesquisa de documen-

tos. “A página do PAS/UnB é um importante meio 

de comunicação com os candidatos, pois ali são 

apresentadas as principais informações, desde 

o edital de abertura do processo até os boletins 

de desempenho. A reformulação consistiu na or-

ganização desses conteúdos, de acordo com as 

necessidades dos candidatos em cada etapa dos 

diferentes Subprogramas”, afirmou o Gerente. 
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Tornar a página mais acessível também foi missão de Jorge 

Amorim, Diretor de Tecnologia do Cespe. “O PAS/UnB é uma iniciativa 

de sucesso e o seu endereço eletrônico deve corresponder aos anseios 

do público que opta por essa forma de ingresso na Universidade. Além 

disso, as expectativas da comunidade sobre informações crescem a 

cada Subprograma”, acredita ele. 

NoVIDADES – Quem acessar a página terá uma visualização mais 

organizada e dinâmica dos documentos. “O intuito é criar uma cultura 

no candidato de que ele participa de um Subprograma, que é dividido 

em três etapas”, completa Jorge. 

Quando realizar o acesso, o estudante pode escolher as informa-

ções que deseja visualizar. A organização e a padronização fizeram 

parte da lista de prioridades nesse formato. Acessando o link corres-

pondente a cada etapa de um Subprograma, o estudante observa que, 

do lado direito, estão disponíveis informações de provas e gabaritos. 

Já do lado esquerdo, estão publicações como editais e comunicados. 

A forma como as pessoas utilizam a internet nos dias de hoje tam-

bém foi debatida durante a apresentação da proposta do layout. “Um 

arranjo de informações on-line mais simples e em cores claras facilita 

a visualização nos dispositivos móveis, uma forma de acesso cada vez 

mais comum, principalmente entre os jovens, público interessado no 

PAS”, conclui o Diretor de Tecnologia.

GUIAdo
PAS

PAS 2014
Subprograma 2012-2014

Subprograma 2013-2015

Subprograma 2014-2016
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Se você é leitor desta revista, já é  
candidato, pretende se inscrever no PAS/
UnB ou gosta de políticas educacionais, 
aproveite! A partir da próxima edição, nós 
vamos abrir o “espaço do leitor” para que 
você participe da revista por meio de dicas, 
sugestões e perguntas. Sua contribuição é 
valiosa para que este ambiente fique cada 
vez mais com a sua cara, e transmita as 
informações que o nosso público deseja 
conhecer. Seja bem-vindo e participe! 

revistapassei@cespe.unb.br 








