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O Atual papel da COMPERVEO Atual papel da COMPERVE::
• A COMPERVE assume um Perfil Acadêmico incorporando, em 
suas atribuições, estudos e pesquisas voltados para as questões do 
ensino, da aprendizagem e dos conteúdos escolares do E. Médio;

• Nessa perspectiva subsidia, com seus estudos e análises, as decisões 
da Universidade a respeito de sua Política Inclusiva: acesso de alunos 
da rede pública aos cursos da UFRN;

•Produz e divulga, com base nos referidos estudos, textos didático-
pedagógicos  e análises confiáveis sobre os conteúdos disciplinares 
do Ensino Médio presentes nas provas dos Vestibulares da UFRN. 

•Por meio de seus Seminários e demais eventos, procura estreitar 
relações com as Redes de Ensino e seus professores.

Torna o Vestibular objeto de estudo e um extraordinário 
recurso de Aprendizagem!



3

Que vem revelando os estudos da Que vem revelando os estudos da 
COMPERVE sobre os COMPERVE sobre os 

Vestibulares?Vestibulares?
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DificuldadesDificuldades GeraisGerais maismais FrequentesFrequentes ReveladasReveladas pelospelos
CandidatosCandidatos no PS 2006no PS 2006

Trabalho com notação científica
Falta de compreensão dos conteúdos para a solução dos problemas
Não compreensão de termos da disciplina (palavras chaves)
Dificuldades de leitura
Trabalho com unidades de grandeza
Compreensão dos textos das provas
Fragmentação e incoerência das respostas

Fragilidade argumentativa
Inadequado vocabulário
Erros de grafia, de pontuação
Distinguir  gêneros
Estabelecer relações
Uso de modelos
Leitura de imagens, gráficos, tabelas etc.
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DificuldadesDificuldades Frequentes Frequentes 

Uso do raciocínio lógico
Uso de  diferentes tipos de linguagem
Uso de distintas referências, escalas e grandezas
Construção de gráficos
Cálculos básicos de matemática

Uso do senso comum
Problemas com as noções de tempo e espaço
Distinguir a importância do supérfluo
Compreensão dos contextos das situações problemas
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CausasCausas das das DificuldadesDificuldades

Dificuldades de leitura
Problemas de interpretação
Falta de domínio de conceitos
Problemas de escrita
Identificação e trabalhos com grandezas

Compreensão de textos
Estabelecer relações
Fazer inferências
Dar sentido à  situação segundo o texto
Fazer cálculos sem o uso da calculadora
Identificar as formas como os conteúdos são trabalhados no 
ensino
Dar pouca impotância à linguagem
Deficuldades no uso da matemática como linguagem
Dificuldades para fazer a distinção entre o senso comum e os 
modelos das disciplinas, uma necessidade para as 
explicações das respostas.
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CausasCausas das das DificuldadesDificuldades

Operativismo lógico na solução de problemas com cálculos
Falta de habilidade para usar diferentes tipos de linguagens
Falta de habilidade e ”treinamento” para redação
Uso da linguagem de forma incorreta
Falta de atenção

Nervosismo, falta de amadurecimento
Não trabalhar em laboratório
Pouco domínio da língua portuguesa culta
Pouco domínio da matemática básica
Desconhecimento da natureza do conhecimento científico
Dificuldades para a transferências de aprendizagem.
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Processo Utilizado na coleta das 
Informações/Dificuldades

Processo Utilizado na coleta das Processo Utilizado na coleta das 
Informações/DificuldadesInformações/Dificuldades

Consulta a professores do Ensino Médio e
Universitários;

Discussão com especialistas do Ensino Médio

Momentos de discussão e estudos conjuntos com as 
Equipes da Comperve.

OBS. São vários os momentos em que acontecem as 
coletas das informações traduzidas como 
dificuldades: período da aplicação dos Vestibulares; 
momentos das correções das provas; período dos 
estudos avaliativos sobre o desempenho dos 
candidatos em cada vestibular.
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Programas PS-2006ProgramasProgramas PSPS--20062006

Estrutura
Apresentação

Objetivos

Conteúdo

Concepção do 
Programa
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Objetivos/Componentes Importantes das 
Perguntas

ObjetivosObjetivos//ComponentesComponentes ImportantesImportantes das das 
PerguntasPerguntas

Raciocínio

Contextualização

Compreesão das situações

Conceitos/procedimentos

Integração do conhecimento
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Programas Aproximação PCNEM

Áreas de conhecimentos Disciplinas

•Ênfase nos procedimentos/habilidades

•Conhecimento do conhecimento – Natureza do conhecimento 
científico/disciplinar.

•Uso de diferentes linguagens

•Educação Científica – Tecnologia – Humanista

•Parte Diversificada – Problemáticas do RN - (Mais Peso)
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Pensamento GlobalPensamentoPensamento GlobalGlobal

História  - Tempo histórico

Geografia  - Espaço Geográfico

Matemática – Formas,funções/relações, 
estatística,etc

Química – Substâncias, propriedades, 
transformações

Ex.:


