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Introdução

O processo de seleção conhecido como vestibular tem
sido objeto de diversos estudos em razão de sua importância
na vida escolar dos jovens brasileiros que aspiram ao ensino
superior. Devido ao limitado número de vagas no ensino supe-
rior, principalmente no setor público, construiu-se um mito a
respeito da passagem do ensino médio para o superior, até
certo ponto traumático para os candidatos e seus familiares,
onde apenas os alunos “mais capazes” seriam aprovados nos
vestibulares de cursos mais seletivos. Mas será que as provas
dos vestibulares são realmente elaboradas de tal forma que se
possa reforçar o mito dos alunos “mais capazes”?

Este questionamento nos remete a uma questão funda-
mental do processo de elaboração de um teste: a validade do
instrumento utilizado. Tecnicamente existem diversos tipos de
validade, contudo, devido à importância atribuída ao processo
de seleção das Instituições de Ensino Superior (IES), principal-
mente nas mais seletivas, destacam-se dois tipos de validades:
a validade preditiva e a validade de conteúdo. Enquanto que a
primeira está relacionada com a capacidade de selecionar os
candidatos “melhor preparados” para aproveitar as oportuni-
dades que um curso de nível superior oferece (PASQUALI, 2003),
a segunda explora a relação entre os conteúdos incluídos em
uma prova e o programa (conteúdos) da disciplina (VIANNA,
1989; PASQUALI, 2003). Muito embora exista uma grande rela-
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ção entre esses dois tipos de validades, pois dificilmente uma
prova de vestibular sem validade de conteúdo apresentará va-
lidade preditiva, este artigo explora alguns aspectos relaciona-
dos à validade de conteúdo.

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi conduzir
um estudo exploratório de provas de Biologia do vestibular da
Universidade Federal do Ceará (UFC). O foco principal desse
estudo foi nos seguintes aspectos: a extensão da prova, o for-
mato das questões e os conteúdos abordados. A importância
de as provas do vestibular se justifica pela redução do número
de questões das provas dos vestibulares realizados pela referi-
da instituição nos últimos anos e pelo crescente
questionamento de professores e alunos a respeito da valida-
de dessas provas.

Metodologia

A metodologia que guiou a condução desta pesquisa
envolveu a análise documental dos editais dos vestibulares
promovidos pela UFC e a análise da estrutura de algumas pro-
vas de Biologia.

Primeiramente foram analisados todos os editais dos
vestibulares realizados no período de 1972 a 2006, com o in-
tuito de identificar as mudanças promovidas em relação à ex-
tensão da prova e ao formato das questões. O resultado dessa
análise revelou que a estrutura (nesses dois aspectos) dos ves-
tibulares realizados nesse período foi alterada sete vezes, o que
nos levou a delimitar o escopo dessa pesquisa a três processos
seletivos: 1978.1, 1978.2 e 1981.1. A decisão de selecionar estes
três exames foi tomada em função de três importantes mu-
danças promovidas na estrutura das provas, associada ao cur-
to espaço de tempo (quatro anos) em que essas mudanças
foram promovidas, o que tornou mais precisa a análise dos
conteúdos incluídos das provas.
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Em seguida as provas do vestibular promovidas pela
UFC nos três processos seletivos supra citados foram analisa-
das levando-se em consideração os seguintes aspectos: a ex-
tensão da prova, o formato das questões e os conteúdos
abordados. Quanto à extensão, as provas foram analisadas em
função do número de questões e do número de opções de
cada questão. Quanto ao formato, as questões foram classifi-
cadas como sendo de (a) múltipla escolha com quatro op-
ções mutuamente exclusivas, (b) questões do tipo somatório
(NORMANDO, PORTO e QUEIROZ, 1981) ou (c) questões aber-
tas com respostas numéricas variando de 00 a 99. Quanto à
análise dos conteúdos abordados nas provas, o programa de
Biologia do ensino médio, utilizado como referência para essa
análise, foi determinado tendo como base o livro de Biologia
de Amabis e Martho (2005). A definição dos conteúdos a se-
rem utilizados na avaliação das provas de Biologia foi realiza-
da por dois professores dessa disciplina que atuam no ensino
médio. O resultado dessa análise revelou 24 tópicos: algas,
bioenergética, biologia molecular, bioquímica, características
dos seres vivos, citologia, ecologia, embriologia, evolução, fi-
siologia animal, fisiologia humana, fisiologia vegetal, fungos,
genética, histologia, microbiologia, morfologia vegetal, ori-
gem da vida, programa de saúde, reprodução vegetal, repro-
dução, taxonomia, virologia e zoologia.

Resultados

A análise das provas de Biologia dos vestibulares da UFC
realizados em 1978.1, 1978.2 e 1981.1 revelou importantes alte-
rações em relação ao tipo de questão, ao número de questões e
ao conteúdo abordado nas provas realizadas. Com o intuito de
facilitar a apresentação dos resultados, cada vestibular é apre-
sentado separadamente. Posteriormente, um estudo compara-
tivo dos três exames nos aspectos investigados é apresentado.
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Vestibular de 1978.1

A partir da resolução 404 do Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (CEPE), da Universidade Federal do Ceará
(UFC), de 05 de maio de 1978, modificou-se a estrutura do ves-
tibular em relação ao último exame realizado em 1977.2. As
alterações promovidas por essa resolução foram as seguintes:
(a) o exame passou a ser realizado em duas fases e (b) houve a
introdução da prova de redação na segunda fase.

A organização das provas realizadas nesse vestibular é
apresentada no Quadro 1  em anexo.  A primeira etapa cons-
tou de quatro provas, que foram realizadas em quatro dias con-
secutivos, abordando os seguintes assuntos: Comunicação e
Expressão, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, e Estudos
Sociais. A segunda etapa do vestibular constou apenas da pro-
va de redação.

Os conteúdos abordados na prova de Biologia deste ves-
tibular estão apresentados no Quadro 2 em anexo. Nesse vesti-
bular, a prova foi composta por 20 (vinte) questões do tipo
múltipla escolha com quatro opções mutuamente exclusivas,
das quais 18 questões abordaram apenas um assunto enquan-
to que apenas duas questões abordaram mais de um assunto.

De acordo com as informações apresentadas nesse qua-
dro, pode-se verificar que alguns conteúdos foram abordados
em mais de uma questão, enquanto que outros sequer foram
abordados. O conteúdo que recebeu maior atenção por parte
dos elaboradores dessa prova foi citologia, que foi abordado
em seis questões, aparecendo, portanto, em 30% das questões
desse vestibular. Outros seis conteúdos (ecologia, embriologia,
fisiologia animal, genética, morfologia vegetal e reprodução)
apareceram em duas questões, enquanto que os demais con-
teúdos foram explorados em apenas uma questão. Vale men-
cionar que sete dos vinte e quatro conteúdos foram abordados
em dezesseis das vinte questões, o que representa 80% de toda
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a prova. Como conseqüência, doze conteúdos sequer foram
abordados.

Vestibular de 1978.2

O vestibular do segundo semestre do ano de 1978 man-
teve a organização das provas utilizada no vestibular de 1978.1,
conforme pode ser observado no Quadro 3 em anexo. Contu-
do, duas importantes mudanças foram promovidas: reduziu-
se o número de questões por disciplina e entrou em cena o
modelo somatório de elaborar questões. Um fato que desper-
tou atenção foi que a introdução de questões “somatórias”, que
alterou fortemente a maneira de elaborar as questões, não foi
definida nem pela resolução do CEPE que regulamentou este
vestibular, nem pelo edital de convocação proclamado pela
Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV).

Com relação à extensão da prova e ao formato das ques-
tões, cada prova constou de 10 (dez) questões formuladas no
estilo somatório. Conforme apresentado anteriormente, as
questões do tipo somatório de proposições múltiplas que con-
tinham no máximo 7 (sete) proposições numeradas com 01,
02, 04, 08, 16, 32 e 64. Nesse vestibular, admitia-se apenas o acer-
to integral de todas as proposições, que era determinado atra-
vés da soma dos números associados às proposições
consideradas verdadeiras.

Os conteúdos abordados na prova de Biologia estão re-
lacionados no Quadro 4 em anexo. Pode-se observar que a in-
trodução de questões do tipo somatório veio acompanhada
do aumento das questões que abordaram mais de um conteú-
do. Enquanto que em 1978.1 apenas 10% das questões (duas
em vinte questões) abordaram mais de um conteúdo na mes-
ma questão, em 1978.2 essa proporção aumentou para 30%
(três em dez questões). Este fato se justifica pelo aumento do
número de itens incluídos em cada questão, proporcionado
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pela introdução do modelo somatório, o que possibilitou a ela-
boração de questões com até sete itens.

A redução do número de questões resultou em uma dis-
tribuição mais uniforme dos conteúdos. Contudo, o que poderia
ser considerado como um fator positivo, de fato deve ser com-
preendido como menor oportunidade oferecida aos estudan-
tes para demonstrar seus conhecimentos, uma vez que apenas
um assunto foi abordado em duas questões (fisiologia animal)
enquanto que o demais assuntos foram abordados em apenas
uma questão. Foi observado mais uma vez que metade dos con-
teúdos dessa disciplina não foi examinado nesse vestibular.

Vestibular de 1981.1

O vestibular realizado em 1981.1 manteve a mesma es-
trutura dos vestibulares realizados desde 1978.2. A única alte-
ração promovida foi o aumento do número de questões de
dez para quinze. Como não houve mudanças na estrutura ge-
ral das provas, a ênfase nessa parte do trabalho foi na apresen-
tação dos conteúdos abordados na prova de Biologia. Além
disso, os conteúdos que foram abordados em mais de uma
questão apareceram em questões consecutivas; ou seja, as
questões abordando o conteúdo de morfologia vegetal, por
exemplo, foram apresentadas em seqüência, uma após a outra.

O Quadro 5 em anexo mostra os conteúdos abordados
nas questões da prova de Biologia do vestibular de 1981.1.
Pode-se verificar mais uma vez que não houve uma distribui-
ção eqüitativa das questões entre os conteúdos dessa discipli-
na. Além disso, o conteúdo de citologia foi abordado em quatro
questões, o que representa mais de 25% das questões da pro-
va. Outros quatro conteúdos (ecologia, fisiologia vegetal, ge-
nética e morfologia vegetal) apareceram em duas questões,
enquanto que os demais conteúdos foram explorados em ape-
nas uma questão. Vale mencionar que cinco dos vinte e quatro
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conteúdos foram abordados em 10 das 15 questões, o que re-
presenta 67% de toda a prova. Nesse processo seletivo onze
conteúdos sequer foram abordados.

Conteúdos com maior cobertura nos vestibulares de 1978.1, 1978.2 e
1981.1

O Quadro 6 em anexo apresenta o número de vezes que
cada conteúdo foi abordado nos vestibulares analisados. A
primeira grande surpresa foi que sete conteúdos não foram
abordados em nenhuma das provas analisadas. Por outro lado,
o conteúdo de citologia foi abordado em onze questões, sen-
do seis vezes, uma vez e quatro vezes nos vestibulares de
1978.1, 1978.2 e 1981.1, respectivamente. Outros sete conteú-
dos foram abordados nos três vestibulares, com uma incidên-
cia de uma a duas vezes em cada processo de vestibular, o
que resultou em um total de quatro a cinco questões. Os con-
teúdos de ecologia, fisiologia animal, genética e morfologia
vegetal foram abordados cinco vezes enquanto que
embriologia, fisiologia vegetal e reprodução, quatro vezes. Um
terceiro grupo composto de quatro conteúdos (i.e., caracte-
rísticas, evolução, histologia e zoologia) que apareceram uma
vez em dois processos seletivos. Já o quarto grupo de con-
teúdos somente foi incluído na prova do vestibular uma úni-
ca vez; são eles: algas, bioquímica, fisiologia humana,
reprodução vegetal e taxonomia. Estes dados revelam uma
tendência de repetição de certos conteúdos de Biologia em
detrimento de outros.

Considerações finais

A análise das provas de Biologia dos vestibulares pro-
movidos pela Universidade Federal do Ceará nos levou a refle-
tir sobre o processo de elaboração das provas e suas
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conseqüências para os professores do ensino médio e para os
alunos que buscam ingressar em um curso no ensino superior.

Um aspecto que merece especial reflexão se refere ao
desafio de preparar uma prova para avaliar uma enorme gama
de conhecimentos que compõe o currículo de Biologia do en-
sino médio. Devido à limitação do número de questões de-
terminada pela comissão responsável pelo vestibular, os
professores responsáveis pela elaboração da prova de Biolo-
gia têm que escolher entre os conteúdos ministrados no en-
sino médio aqueles que farão parte da prova. Como não é
possível abordar todos os conteúdos dentro da estrutura de-
terminada pela Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV),
os elaboradores elegem alguns conteúdos que obviamente
para eles são mais significativos para o processo de seleção
dos alunos.

Foi exatamente o que encontramos nas provas analisa-
das. Pôde-se verificar que não houve uma distribuição eqüita-
tiva das questões entre os conteúdos de Biologia. Na
impossibilidade de cobrir todo o conteúdo dessa disciplina
devido ao reduzido número de questões, os elaboradores pre-
feriram selecionar alguns conteúdos, privilegiando  alguns em
detrimento de outros. Enquanto que dos 24 conteúdos utiliza-
dos como referência para a análise apenas oito apareceram em
todas as provas analisadas, sete conteúdos não foram aborda-
dos em nenhum desses vestibulares.

Diante disso, faz-se necessário questionar que conseqü-
ências a adoção de alguns conteúdos pode trazer para o ensi-
no de Biologia. Será que a adoção de um subconjunto de
conteúdos de Biologia não seria uma forma de limitar os con-
teúdos a serem abordados no ensino médio? Será que essa
ênfase em parte do programa não se faz necessária para ofere-
cer aos alunos e professores do ensino médio uma direção para
a preparação para se submeter à prova do vestibular? Em caso
afirmativo, será que existe algum compromisso, tácito ou ex-
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plícito, por parte da comissão de vestibular para manter a ex-
posição regular de certos conteúdos?

Isto trás algumas conseqüências para o ensino de disci-
plina de Biologia no ensino médio. Uma vez que há repetição
de certos conteúdos abordados nas provas do vestibular e que
boa parte dos conteúdos da disciplina não constou em nenhu-
ma das três provas analisadas, podemos concluir que as pro-
vas elaboradas não apresentaram validade de conteúdo; ou
seja, as provas não avaliam de forma adequada os conhecimen-
tos de Biologia adquiridos pelos alunos no ensino médio. Con-
seqüentemente, pode haver uma tendência por parte dos
professores do ensino médio de abordar com mais ênfase os
conteúdos que aparecem com  mais freqüência no vestibular,
levando-os a tratar de forma bastante superficial os conteúdos
de menor incidência na prova. O resultado é que o programa
de Biologia efetivamente ministrado no ensino médio fica à
mercê dos elaboradores da prova do vestibular.

Mas será que é possível abordar o conteúdo completo
de todas as disciplinas que fazem parte do currículo do ensino
médio? Talvez isso não seja possível dentro da carga horária
regular. A solução que algumas escolas e “cursinhos” estão ado-
tando é oferecer “turmas especiais”, que são ministradas fora
da carga horária regular. Uma vez que nem todo o programa
da disciplina é abordado pelos professores nas turmas regula-
res com a mesma ênfase com que é tratado nas turmas especi-
ais, os alunos das turmas regulares podem ser prejudicados se
alguns dos conteúdos abordados superficialmente forem ex-
plorados na prova. Conseqüentemente, os alunos matriculados
apenas nos cursos regulares já iniciarão o processo de seleção
com grande desvantagem.

Se a função principal do vestibular é selecionar os alu-
nos que são teoricamente melhor preparados para aproveitar
as oportunidades que o ensino superior proporciona, como os
alunos podem ser submetidos a um processo de seleção em
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que as provas apresentam graves distorções em seu processo
de elaboração, mais precisamente na seleção dos conteúdos
incluídos nas provas? Fica claro, portanto, que o modelo de
prova utilizado nos vestibulares das instituições de ensino su-
perior não contribui para a correta avaliação dos conhecimen-
tos adquiridos pelos alunos no ensino médio, provocando
graves distorções no processo de seleção dos alunos que in-
gressarão no ensino superior.
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ANEXO

Quadro 1 – Organização das provas realizadas no vestibular de 1978.1

Quadro 2 – Conteúdos das provas de Biologia do vestibular de 1978.1

  

                                                    Primeira Etapa 

Primeiro dia    Comunicação e Expressão – abrangendo as provas de Língua Portuguesa e Estrangeira 

Segundo dia     Matemática 

Terceiro dia Física, Química e Biologia 

Quarto dia História, Geografia e Organização Política e Social do Brasil (OSPB) 

Segunda Etapa 

- Prova de Redação 

Questão Assunto 01 Assunto 02 Assunto 03 Assunto 04 

1 citologia       

2 citologia       

3 citologia       

4 citologia       

5 genética       

6 características       

7 genética       

8 ecologia       

9 morfologia vegetal       

10 morfologia vegetal       

11 embriologia zoologia citologia zoologia 

12 fisiologia vegetal       

13 histologia       

14 fisiologia animal       

15 reprodução       

16 fisiologia animal       

17 embriologia citologia embriologia citologia 

18 reprodução       

19 reprodução vegetal       

20 ecologia       
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Quadro 3 – Organização das provas realizadas no vestibular de 1978.2

Quadro 4 – Conteúdos das provas de Biologia do vestibular de 1978.2

 

Quadro 5 – Conteúdos das provas de Biologia do vestibular de 1981.1

 Primeira Etapa 

Primeiro dia    Comunicação e Expressão – abrangendo Língua Portuguesa e Língua Estrangeira 

Segundo dia     Matemática 

Terceiro dia Ciências Físicas e Biológicas – envolvendo as provas de Física, Química e Biologia 

Quarto dia Estudos Sociais – abrangendo as provas de História, Geografia e Organização Política e Social do 
Brasil (OSPB) 

Segunda Etapa 

- Prova de Redação 

Questão Assunto 01 Assunto 02 Assunto 03 Assunto 04 

1 citologia       

2 morfologia vegetal algas     

3 fisiologia vegetal       

4 histologia fisiologia animal     

5 fisiologia animal       

6 reprodução Embriologia embriologia   

7 genética       

8 taxonomia       

9 ecologia       

10 evolução       

Questão Assunto 01 Assunto 02 Assunto 03 Assunto 04 

1 características citologia citologia  

2 citologia      

3 citologia      

4 morfologia vegetal fisiologia vegetal    

5 morfologia vegetal  fisiologia vegetal    

6 zoologia      

7 fisiologia animal      

8 bioquímica       

9 fisiologia humana       

10 reprodução embriologia citologia   

11 evolução       

12 genética       

13 genética       

14 ecologia       

15 ecologia       
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Quadro 6 – Conteúdos das provas de biologia dos vestibulares de 1978.1,
1978.2 e 1981.1

Assunto Total 1978_1 1978_2 1981_1 

Citologia 11 6 1 4 

Ecologia 5 2 1 2 

Fisiologia animal 5 2 2 1 

Genética 5 2 1 2 

morfologia vegetal 5 2 1 2 

embriologia 4 2 1 1 

Fisiologia vegetal 4 1 1 2 

reprodução 4 2 1 1 

características 2 1  1 

evolução 2  1 1 

histologia 2 1 1  

Zoologia 2 1  1 

Algas 1  1  

bioquímica 1   1 

fisiologia humana 1   1 

reprodução vegetal 1 1   

taxonomia 1  1  


